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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A respeito da vigilância em saúde e seus indicadores, julgue os itens

que se seguem.

I A morbidade refere-se ao comportamento das doenças em uma

população que se encontre exposta ao adoecimento e pode

estar relacionada a surtos, endemia, epidemia e pandemia.

II A letalidade é definida como a relação entre o número de

óbitos e o número de pessoas expostas ao risco de morte.

III A incidência indica o número de casos existentes (novos e

velhos) de uma doença em um determinado ponto do tempo.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27

A vigilância epidemiológica é definida pela Lei Orgânica da Saúde

como um conjunto de ações que proporcione o conhecimento, a

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção

e controle das doenças ou agravos. A respeito desse assunto,

assinale a opção correta.

A A investigação epidemiológica de casos e epidemias constitui

uma atividade obrigatória de todo sistema local de vigilância

epidemiológica.

B Após o início de investigação epidemiológica, quando

necessário, podem-se adotar medidas de precaução de

isolamento rigoroso.

C A ocorrência de agravo inusitado à saúde deverá ser notificada

somente quando constar da relação de doenças de notificação

compulsória.

D A análise e interpretação dos dados e a divulgação de

informações pertinentes constituem objetivos da vigilância

epidemiológica.

E Os dados de mortalidade podem ser obtidos mediante a

notificação de casos e surtos, produção de serviços

ambulatoriais e hospitalares, investigação epidemiológica,

busca ativa de casos, estudos amostrais e inquéritos.

QUESTÃO 28

Com relação ao Código de Ética e Deontologia dos Profissionais de

Enfermagem, julgue os itens a seguir.

I É proibido ao enfermeiro provocar aborto ou cooperar em

prática destinada a interromper a gestação, incluídos os casos

permitidos pela legislação vigente.

II É direito do profissional o acesso às informações relacionadas

a pessoas, família e coletividade, e necessárias ao exercício

profissional.

III É proibido aos profissionais de enfermagem promover ou

participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa.

IV Consiste a censura na admoestação ao infrator, de forma

reservada, devendo ser registrada no prontuário do infrator,

na presença de duas testemunhas.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.

QUESTÃO 29

A respeito de vacinação, julgue os itens a seguir.

I A vacina BCG é administrada em dose única, por via

intradérmica, o mais precocemente possível, de preferência na

maternidade, logo após o nascimento.

II Recomenda-se, quando o esquema de vacinação se encontra

incompleto para hepatite B, reiniciá-lo.

III Viajantes devem receber vacinação contra febre amarela pelo

menos dez dias antes da viagem, mesmo no caso de

revacinação.

IV Contraindica-se a vacina tríplice bacteriana (DTP) para criança

a partir de sete anos de idade.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.
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QUESTÃO 30

Os distúrbios e problemas musculoesqueléticos encontram-se
atualmente no topo dos indicadores de doenças ocupacionais, caso
enfoquem perturbações na saúde dos trabalhadores. Acerca das
doenças relacionadas ao trabalho, assinale a opção correta. Nesse
sentido, considere que as siglas LER e DORT, sempre que
empregadas, referem-se, respectivamente, a lesões por esforço
repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.

A LER e DORT são incuráveis em qualquer estágio após o
surgimento.

B Os fatores de risco são independentes e devem ser sempre
analisados de forma isolada. 

C A sintomatologia de LER e de DORT é bastante limitada e tem
foco na dor localizada.

D De acordo com a proposta de intervenção para a prevenção de
LER e de DORT, os distúrbios relacionados ao trabalho não
são reconhecidos como doenças ocupacionais.

E Os distúrbios ocupacionais incluem altos índices de
perturbações posturais, causadas por agressões diversas,
incluindo fatores psicossociais e emocionais.

QUESTÃO 31

Com relação à hanseníase, assinale a opção correta.

A A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em
todo o território nacional e de investigação facultativa, devido
ao longo período de incubação.

B O homem e alguns animais silvestres, como o tamanduá e o
tatu, são considerados fontes de infecção para hanseníase.

C O tratamento para hanseníase é focado na internação hospitalar
ou no isolamento dos pacientes em leprosários.

D A confirmação da alta por cura da hanseníase deve ser
realizada por um profissional médico.

E A vigilância epidemiológica da hanseníase no Brasil
atualmente utiliza essencialmente o sistema universal com
busca ativa, pautado na notificação dos casos suspeitos e
confirmados.

QUESTÃO 32

Em relação à tendência de queda da incidência e da
mortalidade por tuberculose no Brasil, apesar dos indicadores
animadores, números absolutos relacionados a essa enfermidade
ainda causam indignação e representam um desafio grandioso. São
mais de 70 mil casos novos, e o número de óbitos por tuberculose
ultrapassa a cifra de 4,5 mil pessoas a cada ano.

Tendo o texto apresentado como referência inicial e considerando
o cenário atual da tuberculose no Brasil, assinale a opção correta.

A O maior risco de adoecimento se concentra nos primeiros
dois anos após a primoinfecção, mas o período de incubação
pode ser estendido por muitos anos e até décadas.

B No tratamento da infecção latente ou quimioprofilaxia
secundária, a droga de escolha é Rifampicina.

C Os profissionais de saúde deverão receber a vacina BCG,
independentemente do resultado da prova tuberculínica.

D A transmissão da tuberculose ocorre exclusivamente pela via
pulmonar.

E A pesquisa bacteriológica é o método prioritário, tanto na
detecção quanto no monitoramento e na evolução do
tratamento, mas não serve para documentar a cura.

QUESTÃO 33

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um conjunto de ações
e serviços de saúde oferecidos gratuitamente, sem que o usuário
tenha de comprovar qualquer forma de contribuição prévia.
A respeito do SUS, assinale a opção correta.

A A integralidade ou assistência integral já é uma realidade em
muitos serviços de saúde do SUS por exigir que os
profissionais façam uma leitura abrangente das necessidades de
serviços de saúde da população a que servem.

B A equidade não é considerada um princípio do SUS por ser um
direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988.

C A transferência de recursos federais para estâncias estaduais e
municipais ocorre com a participação popular mediante
plebiscito.

D Uma questão complexa e polêmica diz respeito à possibilidade
de um hospital privado que preste serviços ao SUS prestar
serviços também a seguradoras ou a planos de saúde.

E O SUS é financiado pelo governo federal, e o repasse de
recursos financeiros é feito diretamente para as instituições de
saúde pública e privada.

QUESTÃO 34

A lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública no serviço de saúde público e no privado,
em todo o território nacional, é definida por portaria do Ministério
da Saúde. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A A comunicação de doenças, agravo ou evento de saúde pública
de notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente
por autoridade de saúde e por profissionais ligados ao SUS.

B A epizootia, que tem importância nacional para fins de
notificação compulsória, constitui doença ou morte de animais
ou grupos de animais que podem apresentar risco à saúde
pública.

C A notificação compulsória semanal dos casos confirmados de
doenças ou agravos deve ser feita ao Ministério da Saúde pelo
local de atendimento ao paciente.

D A Polícia Federal garantirá o sigilo das informações pessoais
integrantes da notificação compulsória que esteja sob
responsabilidade das autoridades de saúde.

E Febre de Chikungunya e doença aguda pelo vírus da zika em
gestante estão fora da lista de doenças ou agravos de
notificação compulsória, porque foram catalogadas
recentemente.

QUESTÃO 35

Julgue os itens a seguir, acerca da Lei Orgânica do SUS.

I As conferências de saúde acontecem em forma ordinária a cada
quatro anos em todas as esferas de governo.

II A representação dos usuários nos conselhos de saúde terá
maior número de participantes que nas conferências de saúde
e no conjunto dos demais segmentos.

III Essa lei regula, em todo território nacional, as ações e os
serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito público ou privado.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 36

As infecções sexualmente transmissíveis são frequentes e têm

múltiplas etiologias e apresentações clínicas, além de causarem

impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, podendo afetar

as relações interpessoais. A respeito dessas infecções, assinale a

opção correta.

A Define-se como caso confirmado de sífilis adquirida toda

evidência clínica de sífilis primária ou secundária em indivíduo

com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e

teste treponêmico reagente, ou o quadro de indivíduo

assintomático com teste não treponêmico reagente com

qualquer titulação e teste treponêmico reagente.

B A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do

recém-nascido, ocorre a partir do terceiro mês de vida,

devido ao longo período de incubação do agente etiológico e

pode levar à cegueira, principalmente se causada pelo

Treponema pallidum.

C O vírus da hepatite B apresenta baixa infectividade e, quando

está fora do corpo, ele se torna inativo.

D O papiloma vírus humano é um vírus de RNA que pode induzir

uma grande variedade de lesões proliferativas.

E O diagnóstico do condiloma acuminado é laboratorial e

complementado pelos exames de colonoscopia e broncoscopia.

QUESTÃO 37

Julgue os itens a seguir, acerca da vigilância epidemiológica na

transmissão de doenças.

I A transmissão da doença meningocócica ocorre por contato

indireto, pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias

de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes, tendo os

fômites grande importância na cadeia epidemiológica.

II O tratamento para a infecção por sarampo é feito com

anti-inflamatórios e corticoides. É recomendada, ainda, a

antibioticoprofilaxia.

III Inexiste tratamento específico para a rubéola; apenas os sinais

e sintomas são tratados.

IV A principal medida de prevenção contra o tétano acidental é a

vacinação dos suscetíveis na rotina das unidades básicas de

saúde no Brasil.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.

QUESTÃO 38

A respeito das normatizações técnicas do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) referentes ao calendário nacional de vacinação,
julgue os itens a seguir.

I A comprovação da vacinação BCG se dá por meio do registro
no cartão ou na caderneta de vacinação, da identificação da
cicatriz vacinal ou da palpação do nódulo, no deltoide direito,
na ausência da cicatriz.

II A vacina para febre amarela atenuada é contraindicada para
gestantes, independentemente do estado vacinal. 

III Na impossibilidade de adiamento da vacinação, em
emergências epidemiológicas, vigência de surtos, epidemias ou
viagens para área de risco de contração da doença, o médico
deverá avaliar o benefício/risco de vacinação.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 39

Um gestor de saúde que conheça corretamente os componentes da
rede de atenção às urgências, os seus elementos e os seus objetivos
saberá que

A o componente serviço de atendimento móvel de urgência
oferece unicamente atendimento primário.

B o componente sala de estabilização tem os mesmos elementos
constituintes que o componente hospitalar.

C a atenção domiciliar está ausente da lista de componentes da
rede de atenção às urgências, estando seus elementos
distribuídos na definição de outros componentes.

D o componente promoção, prevenção e vigilância à saúde tem,
entre seus objetivos, fomentar educação permanente para a
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

E a despeito de terem complexidade maior que as unidades
básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento devem
encaminhar os casos de trauma a serviços hospitalares de
maior complexidade.

QUESTÃO 40

Um enfermeiro que esteja auditando a rede de atenção às urgências
deverá conhecer suas diretrizes, que incluem o(a)

A controle social dos usuários sobre os serviços.
B ampliação do acolhimento aos casos crônicos em todos os

pontos de atenção.
C repactuação federativa, visando a uma solidária, responsável e

compartilhada divisão de custos.
D efetivação de um modelo centrado no processo de atenção e

baseado nas necessidades de uma equipe multiprofissional.
E organização das regiões de saúde e das redes de atenção a

partir da racionalização de custos e do respeito ao pacto
federativo.
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QUESTÃO 41

Durante uma consulta de enfermagem no grupo de
planejamento familiar, uma mulher de vinte e quatro anos de idade,
casada, mãe de três filhos, declarou que não tinha doença crônica
de base. Ela informou que seus dois primeiros partos ocorreram por
cesárea, aos dezesseis anos de idade e aos vinte e um anos de idade,
e que o terceiro parto, aos vinte e três anos de idade e no período de
gestação de trinta e seis semanas, foi natural e em casa, pois ela se
encontrava, à época, em zona rural. Relatou, ainda, que lamenta não
ter tido oportunidade de realizar laqueadura no último parto. Como
ela tinha dúvidas quanto ao planejamento familiar, quis se informar
sobre técnicas experimentais, bem como as vantagens de usufruir
dos serviços das redes pública e privada.

Tendo essa situação hipotética como referência inicial, um
enfermeiro que necessite fornecer informações legais sobre
planejamento familiar a pacientes deverá saber que

A a esterilização somente precisa ser consentida expressamente
por aquela pessoa que a solicitou.

B o planejamento familiar só pode ser oferecido pelo Sistema
Único de Saúde aos maiores de vinte e cinco anos de idade que
tenham mais de dois filhos vivos.

C o planejamento familiar financiado pelo Sistema Único de
Saúde  estabelece diretrizes que limitam o aumento da prole e
promovem o controle demográfico.

D o planejamento familiar na rede privada de saúde deve ser
realizado somente por empresas brasileiras, de capital
nacional.

E as experiências com seres humanos no campo da regulação da
fecundidade só poderão ser permitidas se forem previamente
autorizadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 42

Com relação às recomendações nacionais para a atenção básica
associada à promoção da saúde sexual e reprodutiva, é correto
afirmar que

A qualquer recomendação sobre sexualidade a pessoas com
deficiência deve ser evitada para não haver risco de causar um
transtorno psicológico devido às necessidades especiais que
essas pessoas apresentam.

B o paciente idoso do sexo masculino deve ser informado de que
o uso de medicamentos anti-hipertensivos não está associado
ao surgimento ou ao agravamento da disfunção erétil.

C os profissionais da atenção básica devem encaminhar à atenção
especializada os travestis e transexuais que façam uso abusivo
de hormônios feminilizantes e masculinizantes.

D o uso de preservativo como dispositivo contraceptivo e como
preventivo de infecções pelo vírus HIV deve ser recomendado
somente aos jovens solteiros, visto que casais tendem a manter
relações sexuais com parceiro fixo.

E independentemente de a maior incidência de doenças como
hipertensão arterial e diabetes melito tipo 2 estar relacionada
à gravidez de alto risco nas gestantes brancas, a gestante negra
deve receber o mesmo cuidado no pré-natal.

QUESTÃO 43

Um gestor de saúde, ao contribuir para o processo de efetivação da
Política Nacional de Promoção da Saúde, deve se fundamentar,
entre outros, no seguinte valor:

A altruísmo.
B felicidade.
C generosidade.
D companheirismo.
E neutralidade social.

QUESTÃO 44

De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do serviço

de atendimento móvel de urgência do Sistema Único de Saúde

(SUS), em caso de obstrução de vias áreas por corpos estranhos, o

enfermeiro deve

A incentivar a tosse vigorosa em quaisquer pacientes responsivos.

B executar a manobra de Heimlich em quaisquer pacientes com

obstrução grave.

C executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos,

sem respiração, mas com pulso.

D reconhecer como obstrução leve aquela que permite ao

paciente respirar, ainda que de forma ruidosa.

E abster-se de recorrer à manobra de Heimlich nos casos de

obstrução em que o paciente seja obeso ou uma gestante no

último trimestre.

QUESTÃO 45

Um dos objetivos da Política Nacional de Educação Popular em

Saúde no Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS) é fortalecer a

gestão participativa nos espaços do SUS. Um cidadão que participe

dessa gestão deve saber que, entre os princípios do PNEPS-SUS,

está o(a)

A cuidado.

B amorosidade.

C comunicação.

D humanização.

E respeito às diferenças.

QUESTÃO 46

Um enfermeiro que participe da constituição e do funcionamento de

uma comissão de integração ensino-serviço e siga as determinações

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve

reconhecer como correto o seguinte saber contido nas diretrizes

operacionais.

A A educação permanente em saúde ocorre formalmente fora do

trabalho, em instituições educacionais.

B A comissão de integração ensino-serviço deve buscar aumentar

o número de preceptores nos serviços de saúde.

C O trabalhador da área de saúde deve ter parte da sua carga

horária de trabalho dedicada exclusivamente à educação

permanente.

D Ainda que a comissão de integração ensino-serviço tenha

diversos membros, estes só têm função consultiva, reunindo-se

apenas quando convocados pelo secretário estadual de saúde.

E Ao elaborar projetos de intervenção na formação dos

trabalhadores, a comissão de integração ensino-serviço deve se

guiar pelo Plano de Ação Regional para a Educação

Permanente em Saúde.
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QUESTÃO 47

A respeito do Programa Saúde na Escola e da Semana Saúde na
Escola, é correto afirmar que

A o município deve aderir previamente ao Programa Saúde na
Escola caso queira participar da Semana Saúde na Escola.

B são previstas no Programa Saúde na Escola as ações de
assistência, atenção, promoção e prevenção em saúde.

C o tema principal da Semana Saúde na Escola é definido por
cada secretaria de saúde em níveis estadual, municipal ou
distrital.

D a Semana Saúde na Escola ocorre semestralmente e deve haver
empenho dos profissionais de saúde para abordar as doenças
sazonais de maior incidência na época.

E o Programa Saúde na Escola tem, entre seus objetivos,
construir matrizes de saberes e conteúdos em saúde que devam
ser introduzidos nas disciplinas regulares da educação básica.

QUESTÃO 48

Educadores e profissionais de saúde na escola precisam estar
atentos a sinais demonstrados por crianças e adolescentes que
indiquem a possibilidade de deficiência auditiva. É sinal de alerta
para surdez indicado pelo Ministério da Saúde, em suas orientações
para atuação na atenção básica, a criança que,

A aos quatro meses de idade, ainda não se vire intencionalmente
em busca da fonte sonora sem ter uma sinalização visual.

B aos seis meses de idade, ainda não tente imitar os sons feitos
pelos pais.

C aos doze meses de idade, não mostre entendimento de frases
simples sem acompanhamento de pistas visuais, gestuais ou de
contexto.

D aos dois anos de idade, ainda apresente fala essencialmente
ininteligível, pronunciando quase que exclusivamente vogais.

E aos três anos de idade, deixe sempre faltar o final das palavras.

QUESTÃO 49

É princípio da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 

A a educação.
B a harmonização.
C o sindicalismo.
D o diálogo social.
E a responsabilidade patronal.

QUESTÃO 50

A respeito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN), assinale a opção correta.

A Uma das prioridades de financiamento para implementação da
PNAN é garantir educação permanente em alimentação e
nutrição para os trabalhadores de saúde.

B Cabe ao ministério e às secretarias de desenvolvimento social,
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, promover a
implementação da PNAN.

C A PNAN representa uma estratégia que articula dois sistemas:
o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC) e o Sistema de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

D A PNAN se baseia em financiamento exclusivo do governo
federal, por meio do Fundo Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional, e de doações internacionais.

E A PNAN deve buscar cooperação internacional com foco em
países e organizações que possam doar alimentos, como
Estados Unidos da América, Canadá, Japão, União Europeia
e Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO).

Espaço livre


