CONCURSO PÚBLICO
Edital no 01/2009 - FHEMIG

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM-PENF
NÍVEL IV – GRAU A

ENFERMAGEM
Código 801

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Gestão Pública, Saúde
Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos.
(A Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão;
assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais
alternativas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo
necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).
ATENÇÃO Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, ―Será eliminado do Concurso Público o
candidato que [...]: portar arma(s) [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer uso [...] de
qualquer equipamento eletrônico como relógio digital [...] telefone celular [...] entre outros‖.
(subitens 8.3.29, alíneas ―e‖ e ―f‖)
Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, ―Ao terminar as provas ou findo o horário limite
[...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente
assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova
Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa‖.

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim
distribuídas: 7 (sete) questões de Gestão Pública,
12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva
e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de
Conhecimentos Específicos todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao
aplicador de provas para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Gestão Pública
Questão 1
Conforme o artigo 1o da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, EXCETO
A) a soberania.
B) a dignidade da pessoa humana.
C) a defesa da paz.
D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de
acordo com a CF.
I.

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados.

II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro
desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho,
décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à segurança e à propriedade.
IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo
ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas I e III.
B) apenas as afirmativas II e IV.
C) apenas as afirmativas I, III e IV.
D) as quatro afirmativas.
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Questão 3
Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições
Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre
servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

(

) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos termos da lei.

(

) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, nas forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.

(

) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das
administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (F) (V) (V)
C) (F) (V) (F) (V)
D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4
Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.
Em relação a essa questão, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes da carreira.
C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo administrativo.
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Questão 5
Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.
I.

Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para
realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população,
ou seja, o bem comum.

II.

O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido
como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.

III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a
sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o
corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com
flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas II e IV.
B) apenas as afirmativas I e III.
C) apenas as afirmativas II, III e IV.
D) todas as afirmativas.

Questão 6
O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas
instituições descentralizadas para a reforma do Estado.
Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os
requisitos da lei.
B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram
contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para
a realização de atividades de interesse coletivo.
C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a
sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado
modelo gerencial da Administração Pública.
D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico
de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se
realiza por meio de contrato de resultados.
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Questão 7
A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do
Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.
Em relação a esses setores, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I
associando cada definição ao setor correspondente.
COLUNA I

COLUNA II

1. Núcleo estratégico

(

2. Unidades
descentralizadas

) Responsável pelas atividades exclusivas de
Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar
é exercido.

(

) Realizado pelo Estado via empresas de economia
mista que operam em setores de serviços públicos
e/ou em setores considerados estratégicos.

(

) Responsável pela definição das leis e políticas
públicas.

(

) Envolve o poder de Estado que realiza e/ou
subsidia os serviços porque os considera de alta
relevância para os direitos humanos.

3. Serviços não exclusivos
ou competitivos
4. Produção de bens e
serviços para o mercado

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (3) (2) (4)
B) (2) (4) (1) (3)
C) (2) (3) (1) (4)
D) (1) (4) (2) (3)
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Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde
Questão 8
O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do
SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.
Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.
A) Saúde indígena
B) Tratamento humanizado
C) Direito dos usuários do SUS
D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9
Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública,
EXCETO
A) sistema de Informação da Atenção Básica.
B) informação da Renda per capita.
C) declaração de óbito.
D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10
A gripe causada pelo vírus Influenza A (H1N1) tornou-se de notificação imediata ao serviço
de vigilância epidemiológica
A) por sua letalidade.
B) por ser agravo inusitado.
C) por implicar internação hospitalar .
D) por sua alta prevalência .
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Questão 11
Em relação ao Dengue, é INCORRETO afirmar que
A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou por contato
direto de um doente com uma pessoa sadia.
C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem
tratamento específico.
D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12
A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem
como resultados esperados
A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
C) garantia dos direitos dos usuários.
D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13
Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do
corpo vivo para fins terapêuticos.
B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consaguinidade
comprovada.
D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao
diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.
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Questão 14
São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde
(PNIIS), EXCETO
A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de
gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para
o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a
preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a
privacidade e confidencialidade.
C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando
a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de
articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais
de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para
o SUS.

Questão 15
Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores
de saúde no Brasil, é INCORRETO afirmar que
A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para
organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi
criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa instituída por iniciativa
conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de
ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de
aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à
saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o
IBGE, a BVS e o Bireme.
D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos
dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de
informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza
política.
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Questão 16
A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição
essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de
decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade
de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua
formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando adequadamente cada
conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.
COLUNA I

COLUNA II

1. Validade

(

) capacidade de detectar o fenômeno analisado.

2. Confiabilidade

(

) responder a prioridades de saúde.

(

) capacidade de detectar somente o fenômeno
analisado.

(

) reproduzir os mesmos resultados quando aplicados
em condições similares.

(

) os resultados justificam o investimento de tempo e
recursos.

(

) capacidade de medir o que se pretende.

(

) valores coerentes e não contraditórios.

(

) basear-se em dados disponíveis ou fáceis de
conseguir.

3. Sensibilidade
4. Especificidade
5. Mensurabilidade
6. Relevância
7. Custo-efetividade
8. Consistência interna

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)
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Questão 17
Analise a tabela a seguir.
Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade,
segundo região e ano Brasil 1995 e 2005
Brasil

Especialidade

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

1995

2005

1995

2005

1995

2005

1995

2005

1995

2005

1995

2005

Clínica médica

37,5

33,3

34,1

29,3

32,6

29,4

39,1

33,6

42,5

38,6

40,5

39,7

Obstetrícia

25,9

22,9

31,2

29,2

28,3

27,6

24,8

21,1

22,0

16,8

25,6

19,9

Clínica cirúrgica

19,7

26,6

16,1

20,6

20,0

23,5

21,1

30,1

17,4

28,2

18,4

24,0

Pediatria

12,9

14,3

17,9

20,3

16,2

17,1

9,0

11,5

14,8

12,9

12,1

13,4

Psiquiatria

3,5

2,3

0,6

0,5

2,6

1,9

4,8

2,9

3,1

3,0

2,9

2,2

Psiquiatria
hospital/dia

0,1

0,2

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,1

0,3

0,1

0,2

Outras
especialidades

0,6

0,4

0,1

0,1

0,2

0,4

1,2

0,5

0,1

0,1

0,4

0,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fonte

Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que NÃO se aplica à análise dos dados sobre internações
hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.
A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com
destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica
cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica,
obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na
clínica cirúrgica e pediatria.
D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações
para a especialidade dentre as diversas regiões do País.
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Questão 18
Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às
soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não
tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados
necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos
registros manuais.

(

) Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há
um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio
de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de
informação de saúde.

(

) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da
tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde,
resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que
produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre
outras.

(

) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na
área de produção de software em saúde, por meio da adoção de padrões restritos
de software financiados com recursos do SUS.

(

) A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador
(Tabnet) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que
provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (V) (F) (V)
B) (V) (V) (V) (F) (F)
C) (F) (F) (V) (V) (F)
D) (V) (F) (F) (V) (V)
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Questão 19
Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de
dados em saúde.
I.

Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser
trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo
Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de
Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.

II.

A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a
compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para
orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de
gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.

III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos
temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de
risco, recursos e cobertura.
IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e
avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais
sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por
fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas
públicas de atenção à saúde.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS
A) apenas as afirmativas II e V.
B) apenas as afirmativas I, III e IV.
C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
D) as cinco afirmativas.
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Conhecimentos Específicos
Questão 20
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) apresenta-se de forma legalizada
e obrigatória como função privativa do enfermeiro em qualquer instituição de saúde, seja
ela pública ou privada, e tornou-se um marco importante nesse momento histórico da
enfermagem.
Tendo em vista a SAE como forma de colocar em prática o processo de enfermagem,
analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) A primeira fase do processo de enfermagem, independentemente da teoria de
enfermagem utilizada como referência, é a fase do diagnóstico de enfermagem

(

) Na prescrição de enfermagem, segundo Tanure e Gonçalves (2007), é
imprescindível que se coloque a frequência do cuidado. Contudo, não é necessário
identificar o responsável pelo cuidado uma vez que o cuidado é de
responsabilidade de toda a equipe.

(

) A investigação é a fase que determina o estado de saúde do paciente e, para
cumpri-la com excelência, o enfermeiro deverá dominar com segurança as técnicas
de anamnese e exame físico.

(

) Os componentes do diagnóstico real de enfermagem, segundo NANDA (2008), são
título, fator relacionado e característica definidora.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (V) (F) (F)
D) (F) (F) (V) (V)
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Questão 21
O governo federal, a fim de oferecer o máximo de segurança ao trabalhador brasileiro,
reuniu os Ministérios do Trabalho, da Previdência e da Saúde para elaborarem a Política
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST).
Analise as seguintes afirmativas concernentes a essa política e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) É propósito dessa política a promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde
do trabalhador mediante a articulação e integração de forma contínua das ações de
governo no campo das relações de produção, consumo, ambiente e saúde.
B) A Constituição Federal, também utilizada como referência na elaboração dessa
política, define que os trabalhadores têm o direito ao trabalho em condições seguras e
saudáveis, condicionados à existência de vínculo trabalhista, ao caráter e natureza do
trabalho.
C) O Ministério da saúde define, em conjunto com estados e municípios, de acordo com
a PNSST, normas, parâmetros e indicadores para o acompanhamento das ações de
saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no SUS segundo os respectivos níveis
de complexidade dessas ações.
D) Para a PNSST, são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que
exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que
seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores formal ou informal da
economia.

Questão 22
A Norma Regulamentadora (NR) 32 é uma legislação mais específica que visa orientar
quanto à segurança e saúde no trabalho especificamente em serviços de saúde.
Tendo em vista o disposto na NR 32, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer,
no mínimo, antes e depois do uso das luvas na assistência de enfermagem.
B) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas podem contar com o lavatório da enfermaria mais
próxima, desde que os profissionais que assistem esses pacientes estejam
devidamente paramentados no ato de assistência.
C) Os trabalhadores que apresentam feridas ou lesões nos membros superiores só
podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de
documento de liberação para o trabalho.
D) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que sejam
garantidos os imediatos fornecimento ou reposição.
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Questão 23
O Ministério da Saúde (MS), como referência para orientações no quesito controle de
doenças crônicas da população brasileira, elaborou, em 2006, um Caderno de Atenção
Básica específico para controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).
Considerando as orientações do MS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Considera-se HAS quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 mmHg e
a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão
fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
B) Com o processo evolutivo da HAS, o risco de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares torna-se evidente. Para a classificação desse risco de cada
indivíduo, segundo o MS, deve-se efetuar o cálculo do escore de Framingham.
C) A abordagem multiprofissional é de fundamental importância no tratamento da
hipertensão e na prevenção das complicações crônicas. Nesse contexto, o enfermeiro
se destaca realizando ações educativas, treinamento de pessoal e fazendo
diagnósticos da patologia HAS e prescrevendo a terapia medicamentosa.
D) O controle de peso, a adoção de hábitos saudáveis, a redução do consumo de
bebidas alcoólicas, o abandono do tabagismo e a prática de atividades físicas
regulares são medidas básicas do tratamento não farmacológico da HAS.
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Questão 24
Segundo a Organização Mundial de Saúde a tuberculose (TB) persiste como uma
preocupação sanitária internacional. E o Brasil, juntamente com outros 21 países em
desenvolvimento, retrata 80% dos casos mundiais da doença. Dessa forma, o controle da
TB é fundamental para se alcançar um nível de excelência em saúde pública no nosso
País.
Considerando a situação acima descrita e baseando-se nas orientações do Ministério da
Saúde, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(

) A transmissão da TB ocorre quando gotículas contendo os bacilos expelidos por um
doente com TB pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta são inaladas por
pessoas sadias.

(

) A propagação da TB está intimamente ligada às condições de vida da população,
tende a proliferar em áreas de grande concentração humana, com precários
serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a
fome e a miséria.

(

) A hospitalização para o tratamento de TB não é recomendada como protocolo a
não ser em casos especiais como, por exemplo, complicações graves ou
intolerância medicamentosa.

(

) A vacina BCG é prioritariamente indicada para as crianças de zero a 10 anos de
idade, sendo obrigatória para menores de um ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (F) (F)
B) (F) (F) (F) (V)
C) (V) (V) (V) (F)
D) (F) (F) (V) (V)
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Questão 25
O Código de Ética de Enfermagem traz orientações quanto ao preparo e administração
dos medicamentos descrevendo os princípios fundamentais, os direitos, as responsabilidades e os deveres desses procedimentos.
Considerando a prática diária da enfermagem na administração de medicamentos, analise
as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) Um SF 0,9% 500 ml que foi ligado às 08h00min da manhã correndo a 35 gts/min
encontra-se com 50 ml no frasco às 11h00min da manhã do mesmo dia. Nesse
caso, pode-se dizer que este SF 0,9% correu de forma muito lenta atrasando o
esquema.

(

) Uma ampola de KCl a 10% com 10 ml apresenta uma concentração de 10 g de KCl
em 10 ml.

(

) Foi prescrita pelo médico gentamicina 60 mg IM. A farmácia disponibilizou ampola
de 2 ml de gentamicina com concentração de 40 mg/ml. Para a aplicação correta
foram aspirados 1,5 ml da ampola.

(

) Foi prescrito liquemine 5000 UI SC. A farmácia disponibilizou ampola de 0,25 ml
com a concentração de 5000 UI/0, 25 ml. Toda a ampola foi aspirada para
administração correta da prescrição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (F) (F)
B) (F) (F) (F) (V)
C) (V) (V) (V) (F)
D) (F) (F) (V) (V)
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Questão 26
O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se
em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Diante dessa evidência,
é imprescindível que os profissionais de saúde tenham domínio na prevenção e na
assistência ao paciente portador de Diabetes Mellitus.
Tendo em vista os cuidados aos pacientes portadores dessa moléstia, analise as
afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA.
A) O termo DM tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio
de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária
para prevenir cetoacidose, coma e morte.
B) Pacientes diabéticos com glicemia > 250 mg/dL, cetonúria, hálito cetônico, desidratação ou vômitos deverão ser encaminhados para serviço de emergência prontamente em função da evidência da descompensação aguda do DM.
C) Na busca da abordagem adequada ao portador de DM, o enfermeiro deverá realizar a
consulta de enfermagem abordando fatores de risco, estratificando risco
cardiovascular, orientando mudanças no estilo de vida, tomando a decisão terapêutica
e definindo o início do tratamento medicamentoso.
D) Embora se saiba que uma grande proporção dos casos do diabetes é assintomática,
é essencial reconhecer as principais manifestações clínicas dessa doença que são:
poliúria, polidipsia, polifagia, perda involuntária de peso, fadiga, fraqueza, letargia,
prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de repetição.
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Questão 27
O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, aprovou, em 5 de novembro de
2002, a Portaria n. 2.048/GM que trata dos serviços de urgência e emergência.
No caso específico da atuação do profissional enfermeiro em serviços de urgência e
emergência, segundo a Portaria n. 2.048, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA.
A) No atendimento pré-hospitalar móvel, o enfermeiro assistencial da equipe de saúde
deverá ser responsável pelo atendimento de enfermagem necessário para a
reanimação e estabilização do paciente, no local do evento, durante o transporte,
sendo ainda de sua responsabilidade a continuidade da assistência de enfermagem
após chegar às unidades hospitalares de atendimento de urgência e emergência.
B) Faz parte da competência do enfermeiro habilitado para ações de enfermagem no
Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: executar prescrições médicas por telemedicina e
prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e
com risco de vida que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de
tomar decisões imediatas.
C) Um enfermeiro devidamente preparado em situações de urgências clínicas do adulto
— doenças circulatórias — deverá adotar medidas para controle e tratamento inicial
dos agravos circulatórios agudos, de acordo com as orientações do médico regulador.
D) No atendimento inicial ao politraumatizado, o enfermeiro deverá reconhecer sinais de
gravidade na vítima traumatizada grave: sinais de disfunção ventilatória, respiratória e
circulatória.

20

Questão 28
Atualmente, o transplante de órgãos e tecidos tem sido bastante divulgado no Brasil a fim
de que o número de doadores desafogue as filas de espera de doenças crônicas graves.
O Ministério da Saúde disponibiliza no Sistema Nacional de Transplantes (SNT) a
legislação vigente inerente a essa área.
Tendo em vista as diretrizes do SNT, analise as seguintes afirmativas e assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante
(CIHDOTT) deverá organizar os hospitais para que seja possível: detectar possíveis
doadores de órgãos e tecidos no hospital; viabilizar o diagnóstico de morte encefálica;
criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no hospital a
possibilidade da doação de córneas e outros tecidos; articular-se com a Central de
Transplante do Estado respectivo (CNCDO) para organizar o processo de doação e
captação de órgãos e tecidos (Portaria n. 1.752/2005).
B) A Resolução CFM n. 1.480/97 definiu que a morte encefálica será caracterizada por
meio da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo
variáveis, próprios para determinadas faixas etárias. Sendo assim, os exames
complementares deverão demonstrar de forma inequívoca: ausência de atividade
elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral ou ausência de
perfusão sanguínea cerebral.
C) Os membros da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante (CIHDOTT) devem ser todos de nível superior; o coordenador deve ser
médico ou enfermeiro; devem fazer parte da equipe de transplante ou remoção de
órgãos e tecidos, bem como fazer parte da equipe de diagnóstico de morte encefálica.
D) Segundo a Lei n. 9.434/1997 e a Lei n. 10.211/2001, é permitida à pessoa
juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo
vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes
consanguíneos até o quarto grau, inclusive, ou em qualquer outra pessoa, mediante
autorização judicial, dispensada essa em relação à medula óssea.
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Questão 29
Para o ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é de que
existirão mais idosos que crianças abaixo de 15 anos, fenômeno esse nunca antes
observado. Buscando adequar o sistema de saúde a essa nova clientela com faixa etária
avançada, o Ministério da Saúde lançou, dentre os cadernos de atenção básica de 2006,
um específico para o idoso.
Tendo como prerrogativa as políticas públicas de relevância para a pessoa idosa, analise
as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas
(

) No quesito comunicação com o idoso, é indispensável estar atento aos sinais de
maus tratos, dentre eles, destacando-se: expressão de medo na presença do
cuidador, lesões, equimoses, úlceras de decúbito, desidratação ou ainda nas
demonstrações de não aceitação em responder a perguntas relacionadas ao
assunto violência.

(

) Dentre as atribuições do enfermeiro na assistência do idoso descritas no caderno
de atenção ao idoso citam-se: dispensar atenção integral ao idoso, realizar consulta
de enfermagem conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas
pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão, além de
orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos
medicamentos.

(

) Recomendam-se duas doses anuais da vacina contra influenza no outono para a
pessoa idosa, e os idosos com mais de 60 anos devem também receber ao menos
uma dose de vacina antipneumocócica durante a vida.

(

) Na avaliação da pessoa idosa portadora de HAS, a avaliação do risco
cardiovascular é de fundamental importância e, segundo o cálculo do escore de
Framingham usado para classificação desse risco, no item idade, para idosos do
sexo masculino, a pontuação não se altera a partir dos 60 anos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V)
B) (V) (V) (F) (F)
C) (V) (F) (V) (F)
D) (F) (F) (V) (V)
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Questão 30
De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN/2000), é
prerrogativa do enfermeiro, no seu exercício profissional, executar procedimentos para o
cuidar efetivo, ético e humanizado do ser humano.
Nos termos do disposto no Código de Ética do COFEN, analise as seguintes afirmativas e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

O enfermeiro deve prestar adequadas informações ao cliente e à família a respeito
da assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências dos
tratamentos que possam ocorrer desde que não os deixe apreensivos e ansiosos.

(

)

É direito do paciente decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar,
cabendo ao enfermeiro respeitar e reconhecer esses direitos previstos em lei.

(

)

É privativo ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, esclarecer o
paciente ou responsável sobre os riscos dos exames ou de outros procedimentos
aos quais se submeterá.

(

)

É dever do enfermeiro prestar ao paciente uma assistência de enfermagem de
qualidade, explicando os riscos que poderão ocorrer em decorrência de imperícia,
negligência e imprudência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (F)
B) (V) (V) (F) (F)
C) (V) (F) (V) (V)
D) (F) (F) (V) (V)
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Questão 31
Em 2004, o Ministério da Saúde, a partir de várias discussões, na busca de viabilizar uma
saúde digna para todos, com profissionais comprometidos com a ética da saúde e com a
defesa da vida, publica o Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização (PNH) da
Atenção e da Gestão da Saúde.
De acordo com as diretrizes do Humaniza SUS, analise as seguintes afirmativas
concernentes a essa Política e assinale a alternativa INCORRETA.
A) A humanização, segundo o Humaniza SUS, é uma política transversal, entendida
como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos
serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma
construção coletiva.
B) São pressupostos do atendimento humanizado: criar vínculos com os usuários e
garantir os seus direitos e os de seus familiares, estimulando-os a se colocarem como
atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social; oferecer
melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e
criador de novas ações e que possam participar como cogestores de seu processo de
trabalho.
C) De acordo com o Humaniza SUS, devem ser dadas garantias de visita aberta ao
paciente por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a
dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do
acompanhante.
D) Segundo as diretrizes de implementação da PNH, é essencial promover ações de
incentivo e valorização da jornada parcial no SUS, do trabalho em equipe e da
participação em processos de educação permanente que qualifiquem a ação e a
inserção dos trabalhadores na rede SUS.
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Questão 32
Os benefícios do aleitamento materno e algumas recomendações para a alimentação de
lactentes e crianças de primeira infância estão dispostos nos programas de amamentação
do Ministério da Saúde.
De acordo com essas recomendações, analise as seguintes afirmativas e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) A amamentação é a melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o
crescimento saudável e o desenvolvimento dos recém-nascidos e deve ser iniciada
até 1(uma) hora depois do parto.

(

) O aleitamento materno exclusivo deve ocorrer nos primeiros 6 (seis) meses, ou
seja, 180 dias de vida, uma vez que supre todas as necessidades nutricionais da
criança nesse período.

(

) O leite materno tem toda a água de que o bebê precisa, não havendo necessidade
de líquido adicional, uma vez que estudos indicam que, para lactentes
amamentados exclusivamente, a água presente no leite materno excede a
necessária para o bebê.

(

) A composição do leite materno não é influenciada pela idade gestacional do
lactente, ou seja, o leite do prematuro não é diferente do leite do bebê a termo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (V) (V)
B) (F) (F) (F) (V)
C) (V) (V) (F) (F)
D) (V) (V) (V) (F)
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Questão 33
O Método Canguru (MC) é definido como um modelo de assistência perinatal voltado para
o cuidado humanizado com estratégias de intervenção que valorizam o contato pele a
pele e a posição canguru. Esse método apresenta várias vantagens para o bebê.
A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Entre as vantagens oferecidas pelo MC destacam-se: menor tempo de internação,
oxigenação adequada, aumento e estabilização da temperatura corporal do recémnascido.
B) O MC aumenta o vínculo mãe-filho com menor tempo de separação do binômio,
evitando longos períodos sem estimulação sensorial essencial para o sucesso do
método.
C) As mães amamentam mais e sentem-se mais seguras para cuidar da saúde de seus
bebês uma vez que diminui a frequência e duração das mamadas, além disso, se
sentem mais seguras no manuseio de seu filho de baixo peso, mesmo após a alta
hospitalar.
D) Ocorrem menos episódios de apneia e a diminuição do choro. Além disso, tem-se um
menor número de recém-nascidos em unidades de cuidados intermediários, devido à
maior rotatividade de leitos e diminuição da infecção hospitalar;

Questão 34
Sabe-se que a estimulação sensoriomotora nos primeiros anos de vida é essencial para
prevenir o aparecimento do atraso neuropsicomotor de origem ambiental principalmente
nas comunidades de nível socioeconômico precário e em creches.
Sobre essa estimulação, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A escala de desenvolvimento de Tanner é utilizada para avaliação dos quatro setores
do desenvolvimento: pessoal-social, motor fino adaptativo, linguagem e motor
grosseiro.
B) As primeiras fontes de estimulação ambiental para o bebê são o seu próprio corpo e o
da mãe que é percebido como uma extensão do seu.
C) Para o seu desenvolvimento adequado, a criança tem necessidade de gozar de
liberdade de movimentos para a exploração corporal.
D) Ainda no primeiro semestre de vida, o bebê deve receber estímulos visuais, estímulos
auditivos, estímulos táteis e motores.
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Questão 35
Organograma é a representação gráfica da estrutura, ou seja, é a representação gráfica
de órgãos e relações de autoridade existentes entre eles. Considerando a inserção do
serviço de enfermagem na estrutura geral da organização, encontramos diferentes
posições hierárquicas desde a subordinação imediata a pessoas ou grupos deliberativos
do hospital até a subordinação a pessoa ou serviço tecnicamente diferente.
A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com
F as falsas.
(

) A posição ocupada na escala hierárquica geralmente evidencia a importância que é
dada ao serviço de enfermagem.

(

) Teoricamente, quanto mais elevada a posição na hierarquia horizontal, maiores são
as considerações que a pessoa recebe e mais estratégicas são as suas decisões.

(

) Quanto mais importante é considerado o serviço de enfermagem para o alcance
dos objetivos de uma instituição, mais alto é o escalão administrativo a que está
subordinado.

(

) Muitos dos problemas existentes nos serviços de enfermagem estão relacionados
com a posição ocupada na estrutura geral da organização. Contudo, esses
problemas não interferem na atuação do enfermeiro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (V) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (V) (F)
D) (V) (V) (F) (F)
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Questão 36
A tomada de decisões é um dos assuntos centrais, de grande importância para a
administração em qualquer organização não importando o seu tipo, tamanho ou natureza.
A tomada de decisões em enfermagem, assim como em outras áreas, é um processo que
começa bem antes do momento de decisão e acaba bem depois dele, envolvendo uma
série de fases que precisam ser percorridas.
Apresentamos a seguir as fases que compõem o processo de decisão. Analise-as e
assinale a alternativa INCORRETA.
A) O processo decisório comumente se inicia a partir da percepção do problema
frequentemente de difícil identificação para a maioria das pessoas, requerendo, por
conseguinte, muito treino para aprender a identificá-lo.
B) A fase de coleta dos dados é de suma importância visto que a informação é a base
para a decisão quanto ao que deve ser feito. Nessa etapa, todas as pessoas
envolvidas na situação deverão ser ouvidas com o intuito de obtenção de mais
detalhes sobre a origem do problema. Assim, somente as pessoas geradoras da
situação-problema não devem ser ouvidas nessa fase.
C) A fase de análise dos dados caracteriza-se pela distinção das informações relevantes
ao problema de modo que possibilite a sua identificação. Isso significa que poderá
ocorrer modificação ou acréscimos à natureza do problema.
D) A fase de escolha das alternativas viáveis ou decisão compreende uma série de
outras decisões que visam programar e controlar a implementação. As decisões
podem ser do tipo intermediário, do tipo de apelação e decisões criativas.
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Questão 37
A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) tem por objetivo
promover uma rápida e significativa redução da mortalidade na infância. Trata-se de uma
abordagem de atenção à criança desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência (UNICEF),
caracterizando-se pela abordagem simultânea e integrada do conjunto de doenças de
maior prevalência na infância.
Tendo em vista que cabe ao profissional de saúde a missão de acolher a criança e seu
acompanhante, compreender a extensão do problema que a aflige e propor
procedimentos de fácil aplicação e comprovada eficácia, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(

) A atenção integrada às crianças doentes de dois meses a cinco anos de idade é
apresentada em três quadros intitulados: avaliar a criança doente de dois meses a
cinco anos de idade, tratar a criança e aconselhar a mãe e o acompanhante.

(

) Segundo o módulo avaliar a criança, ao receber uma mãe com uma criança doente
de dois meses a cinco anos de idade, o primeiro questionamento do enfermeiro é
sobre tosse ou dificuldade para respirar.

(

) Na avaliação da diarreia, uma criança que se encontra letárgica e apresenta olhos
fundos é classificada como em desidratação.

(

) Uma criança que apresenta desidratação grave e não se enquadra em nenhuma
outra classificação grave deverá iniciar terapia endovenosa (Plano C).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (V) (V)
B) (V) (F) (F) (F)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (F)
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Questão 38
O Programa Nacional de Imunização foi constituído no ano de 1973 e, desde então, vem
utilizando estratégias diversas no combate às doenças infectocontagiosas, como
campanhas, varreduras, rotina e bloqueio.
Tendo em vista os manuais desse Programa que orientam os procedimentos de
vacinação, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA.
A) O suprimento dos imunobiológicos necessários, sem ônus para os órgãos executores,
é de responsabilidade da instância federal que adquire os produtos, coordena a
importação e incentiva a produção nacional.
B) O mínimo de condições necessárias à sala de vacinação inclui: as paredes e os pisos
devem ser laváveis; deve haver pia com torneira; deve haver interruptor exclusivo
para cada equipamento elétrico; deve haver iluminação e arejamento adequados
evitando a incidência de luz solar direta e deve haver entrada e saída independentes
se possível.
C) A organização do refrigerador deve atentar para que, na primeira prateleira, sejam
colocadas as vacinas virais que podem ser congeladas; na segunda prateleira, as
vacinas bacterianas, os soros e as vacinas virais que não podem ser congeladas e,
na terceira prateleira, os diluentes.
D) No que diz respeito à conservação dos imunobiológicos nos centros e postos de
saúde, nos hospitais e nos ambulatórios, todos os produtos devem ser conservados a
-20º C em refrigeradores do tipo doméstico ou em caixas.
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Questão 39
A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientações técnicas para os
profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações
de controle de doenças e agravos. Em função disso, foi publicado pelo Ministério da
Saúde o Guia de Vigilância Epidemiológica com vistas a respaldar as ações nesse
campo.
Tendo em vista as preconizações do Ministério da Saúde sobre a vigilância
epidemiológica, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA.
A) Os sistemas sentinelas de informação são aqueles capazes de monitorar indicadoreschave na população geral ou em grupos específicos que sirvam de alerta precoce
para o sistema de vigilância. Como exemplo, citam-se o acompanhamento e a
vigilância da situação de câncer.
B) Botulismo, cólera, sarampo, hepatites virais e dengue são exemplos de doenças que
compõem a lista nacional de agravos de notificação compulsória.
C) O surto é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um
determinado lugar e período de tempo, caracterizando um excesso em relação à
frequência esperada. A epidemia é quando os casos se restringem a uma área
geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada como
creches, por exemplo.
D) A febre amarela é uma doença de notificação compulsória, e sua maior importância
epidemiológica se dá em função da gravidade clínica e do elevado potencial de
disseminação em áreas urbanas. A imunidade conferida pela vacina dura em torno de
10 anos.
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Questão 40
Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher (PAISM) que incorporou os princípios e as diretrizes de descentralização,
hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da
atenção, num período em que ocorria, paralelamente, o Movimento de Reforma Sanitária
no Brasil. Em 2003, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher passa a contemplar
a atenção a segmentos da população feminina ainda descobertos e a problemas
emergentes que afetam a saúde da mulher.
Considerando as políticas públicas para a atenção à saúde da mulher no Brasil, analise
as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) O exame preventivo do câncer de colo uterino deverá ser realizado a cada ano e,
caso dois exames seguidos em um intervalo de um ano apresentarem resultado
normal, o exame poderá ser feito a cada dois anos.

(

) No que se refere à taxa de falha de anticoncepcionais, os métodos hormonais
injetáveis trimestrais apresentam uma taxa menor que uma gravidez para cada 100
mulheres no primeiro ano de uso.

(

) No que tange à anticoncepção, o método Ogino-Knaus (Tabelinha) requer o cálculo
do período fértil da mulher. A mulher que desejar usar esse método deverá
registrar, durante o período mínimo de dois meses, o primeiro dia de cada
menstruação

(

) A assistência à mulher no trabalho de parto requer da enfermagem, muitas vezes, a
realização da tricotomia dos pelos pubianos. Segundo o Ministério da Saúde, haja
vista a inexistência de evidências científicas do benefício dessa prática, a tricotomia
somente deverá ser realizada se essa for a opção da parturiente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (F) (V)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (V) (F)
D) (F) (V) (V) (F)
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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23
A
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A
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C

D

39
40

14

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

