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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

29

29 de novembro

30 questões

das 14 às 17h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(15 questões)
2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).

Leia o texto.

(

) Na frase do texto: “ qualquer manifestação
linguística está sujeita a regras”, se o “a” estivesse no plural (as) deveria receber o acento
indicativo de crase.
( ) A palavra “linguística” tem acento gráfico
porque é uma proparoxítona e seu acento é
obrigatório.
( ) As palavras “língua” e “zoológico” recebem
acento gráfico pela mesma regra gramatical.
( ) Se a expressão sublinhada no texto estivesse
no singular o verbo “ter” deveria se grafado
assim: “teem”.
( ) Na frase “como nada é por acaso”, a palavra
sublinhada é o sujeito.

(…) como nada na língua é por acaso, então toda e
qualquer manifestação linguística está sujeita a regras
e tem sua lógica interna: não há razão para atribuir
maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma
linguística B. Seria algo tão inaceitável quanto um
zoológico achar que as borboletas têm mais valor
que as joaninhas e que, por isso, as joaninhas devem
ser eliminadas… Para o cientista da linguagem, toda
manifestação linguística é um fenômeno que merece
ser estudado, é um objeto digno de pesquisa e teorização, e se uma forma nova aparece na língua, é
preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la
e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e
condenar seu emprego.
BAGNO, Marcos. Os puristas e a mentira do “vale-tudo”

1. Assinale a alternativa correta, tendo por base o
texto.
a. ( ) As regras gramaticais devem determinar o uso
correto de uma forma linguística.
b. ( ) A ciência já comprovou todos os fenômenos
da língua.
c. ( ) Joaninhas e borboletas são fenômenos
linguísticos.
d. ( ) É preciso ter razões para atribuir maior valor à
determinada forma linguística que à outra.
e. ( X ) É possível estudar e procurar a explicação
para qualquer manifestação linguística seja
ela de qual origem for.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•F•V
V•F•V•F•V
V•F•V•F•F
F•F•F•V•F

3. Analise a seguinte situação:
O chefe de seu setor quer se comunicar por escrito
com outro chefe de outro setor, sobre um assunto
oficial de trabalho. Seu chefe trabalha na Prefeitura
Municipal de São José, na área da saúde, e o outro
chefe trabalha na Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Que tipo de correspondência ele deverá enviar?
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ofício
Bilhete
Requerimento
Carta comercial
Carta pessoal
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4. Observe a frase do texto:

5. Observe a palavra sublinhada na frase do texto:

“… é preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de
deplorá-la e condenar seu emprego.”

“Não há razão para atribuir maior ou menor valor à
forma linguística A ou à forma linguística B”.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ).
( ) As palavras sublinhadas são pronomes e
podem ser substituídas por “ela” e a frase continuará com o mesmo sentido e será gramaticalmente correta.
( ) As palavras sublinhadas equivalem, no texto,
a “uma forma nova”.
( ) As palavras “compreendê-la”, “explicá-la” e
“deplorá-la” recebem acento gráfico pela
mesma regra gramatical.
( ) Na frase: “…e tem sua lógica interna”, o verbo
é transitivo direto.
( ) Na frase: “Para o cientista da linguagem, toda
manifestação linguística é um fenômeno…”,
a vírgula foi usada para separar um adjunto
adverbial deslocado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•F•V•F
F•V•V•V•V
F•V•V•F•V
F•F•V•F•V
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Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A frase “Haviam motivos para condenar
aquela forma linguística” está correta quanto à
concordância verbal.
( ) A frase “Devem haver muitas variedades linguísticas” está correta quanto à concordância
verbal.
( ) A frase “Ainda existe muitas variedades linguísticas no nordeste brasileiro” está correta
quanto à concordância verbal.
( X ) Mesmo que a palavra razão estivesse no plural,
a forma verbal sublinhada permaneceria no
singular.
( ) O verbo poderia ser substituído por “existem”,
mas isso alteraria o sentido da frase.

Legislação e
Temas de Saúde Pública

10 questões

6. Sobre os agravos de notificação compulsória, é
correto afirmar:
a. ( X ) Devem ser notificados às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer
cidadão, visando adoção de medidas de controle pertinentes.
b. ( ) Cólera, febre tifoide, botulismo, dengue, peste,
febre amarela e gripe comum constituem
exemplos de doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas às autoridades sanitárias.
c. ( ) Após a comunicação dos casos de doenças
cuja notificação é compulsória, não há necessidade de acompanhamento vigilante dos casos,
desde que estes já estejam em tratamento.
d. ( ) Casos suspeitos de doenças notificáveis não
devem ser comunicados às autoridades sanitárias, pois estes devem ser confirmados antes
de qualquer ação ser tomada.
e. ( ) Tais agravos são distintos de região para
região do país, tendo em vista os múltiplos
contextos de vida em que as populações brasileiras se inserem.
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7. Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, normativo
e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), no município. A
criação dos Conselhos Municipais de Saúde é estabelecida por lei municipal, com base na Lei no 8.142 de
28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.

Assinale a alternativa que representa mudanças viáveis nas unidades básicas de saúde, no sentido de
melhorar o cuidado.

Seu funcionamento prevê:

a. (

a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Reuniões fechadas à população.
Remuneração dos seus membros.
Participação de 1% dos usuários do SUS.
Controle da execução das políticas de saúde,
inclusive em seus aspectos financeiros.
e. ( ) Integração entre Municípios de diferentes
Estados da federação.

9. Na lógica do matriciamento, os diferentes saberes
dos profissionais vinculados ao Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) devem se articular em prol de
um cuidado integral.

b.

c.

8. A Política Nacional de Atenção Básica trata da
“Educação Permanente das Equipes de Atenção Básica”.

d.

Identifique abaixo os itens que se constituem em
ações de educação permanente em saúde, de acordo
com a Portaria 2488/2011.

e.

1.
2.
3.
4.

Trocas de experiências entre trabalhadores
Comunidades de práticas
Grupos de estudos
Momentos de apoio matricial

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

) Estimular a atuação da equipe do NASF
na assistência, nas consultas e no cuidado
individual.
( ) Manter a obrigatoriedade da presença dos
usuários nas atividades de grupos para o recebimento dos medicamentos a eles prescritos.
( X ) O NASF pode aumentar a resolubilidade da
Atenção Básica a partir da disponibilização
de consultas que podem ser realizadas com
a equipe de matriciamento, como: pediatra,
enfermeiro, obstetra, nutricionista e educador
físico.
( ) Promover a interação dos usuários com o
profissional médico, pois é ele quem acompanha esses usuários com mais proximidade e
frequência.
( ) O NASF deve priorizar os agravos que afetam os indivíduos que procuram a unidade,
mesmo que a realidade epidemiológica da
região aponte em outro sentido.

10. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica está organizado em quatro fases que se complementam e que conformam um
ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade
da Atenção Básica.
Assinale a alternativa que contém uma dimensão que
não está prevista na fase de desenvolvimento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Autoavaliação
Contratualização
Apoio Institucional
Educação Permanente
Monitoramento
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11. Sobre a estratégia de acolhimento nos serviços de
saúde, é correto afirmar:

13. Sobre a transmissão, a prevenção ou o tratamento
da dengue, é correto afirmar:

a. ( ) Exige o uso de protocolos de atendimento.
b. ( ) Tem como princípio orientador a noção de
risco.
c. ( ) Tem como princípio orientador a organização
das unidades básicas de saúde.
d. ( X ) Tem como princípio orientador a noção de
humanização.
e. ( ) Deve ser realizado pelo médico ou enfermeiro
da equipe de saúde.

a. ( X ) A dengue ainda não dispõe de vacina capaz de
ser empregada em larga escala na população.
b. ( ) Além da picada do mosquito fêmea Aedes
Aegypti, a dengue pode ser transmitida por
meio do contato com pessoas acometidas.
c. ( ) O repouso, a ingestão de líquidos e o consumo de medicamentos que aliviem os sinais/
sintomas da doença, sem restrição, são recomendados em seu tratamento.
d. ( ) Embora grave, a dengue não se apresenta
como problema de saúde de maior importância, visto que pode ser prevenida com ações
simples de saneamento e controle do vetor.
e. ( ) A procura por larvas do mosquito e reservatórios nos domicílios é atribuição exclusiva
dos Agentes de Endemias, os quais deverão
exercer essa função quando das visitas às
residências.

12. O coeficiente de mortalidade infantil é reconhecido como um dos mais sensíveis indicadores de
saúde, sendo também um dos mais largamente utilizados nacional e internacionalmente. Este indicador:
a. ( ) Tem reduzido pouco nos últimos 25 anos no
Brasil, atingindo a marca de 34 óbitos infantis
para cada mil crianças nascidas vivas no país
em 2015.
b. ( ) Mede o grau de letalidade para doenças que
podem acometer as crianças com até um ano
de idade, sendo diretamente influenciado por
condições socioeconômicas da população e
do país ou região em análise.
c. ( X ) Pode ser calculado pela divisão do total de
óbitos de crianças menores de 1 ano de idade,
em certa área e em determinado ano, pelos
nascidos vivos, na área e ano considerados,
multiplicando-se por mil o valor encontrado.
d. ( ) Apesar de ser amplamente reconhecido e
utilizado mundialmente, é contraindicado na
avaliação de desigualdades sociais em saúde,
devendo ser utilizados outros indicadores se
este for o objetivo da análise.
e. ( ) Reflete, principalmente, a influência de fatores
genéticos sobre o risco de morrer em crianças
com até um ano de vida, embora também
possa ser utilizado para avaliar o cuidado pré-natal e as condições de vida da população.
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14. Sobre o planejamento local em saúde, assinale a
alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Na Unidade Básica de Saúde, quem é responsável pelo planejamento é o coordenador da
unidade.
( ) O excesso de demanda assistencial nas unidades básicas de saúde não interfere na operacionalização do planejamento local.
( ) Os problemas que a equipe deve priorizar e
planejar ações para saná-los são aqueles identificados pelos usuários.
( ) O planejamento local realizado pelas Equipes
de Saúde da Família deve ser realizado com
base no diagnóstico e no planejamento realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
( X ) Cada Unidade Básica de Saúde tem um território de atuação diferente, com diferentes
problemas, e por isso, o planejamento local
terá diferentes objetivos de acordo com as
suas particularidades.
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15. Se duas diferentes doenças A e B têm a mesma
taxa de letalidade, é correto afirmar:
a. ( ) O risco de um indivíduo qualquer morrer pela
doença é o mesmo em ambas.
b. ( X ) O risco de um indivíduo acometido morrer
pela doença é o mesmo em ambas.
c. ( ) Essas doenças apresentam incidências semelhantes na população.
d. ( ) O total acumulado de casos de doença A e
doença B é equivalente.
e. ( ) A prevalência de ambas as doenças é semelhante na população.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao Programa Academia da
Saúde.
) O Programa Academia da Saúde é um serviço
da Atenção Básica e deve promover a articulação com toda a rede de atenção à saúde do
SUS, bem como com outros serviços sociais
realizados na respectiva região.
( ) Estabelecer-se como espaço de produção,
ressignificação e vivência de conhecimentos
favoráveis à construção coletiva de modos
de vida saudáveis é um dos objetivos do
Programa Academia de Saúde.
( ) As atividades do Programa Academia da
Saúde também serão desenvolvidas por profissionais da Atenção Básica, inclusive aqueles
que atuam na Estratégia Saúde da Família
e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família,
quando houver.
( ) O Programa Academia da Saúde será implantado pelas Secretarias Estaduais de Saúde,
que deverão divulgar o mesmo nos diferentes
espaços colegiados do SUS e da sociedade.

17. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

(

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F
F•V•V•V
V•V•F•F
F•F•V•V
V•F•V•F
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Infecção
Antissepsia
Inflamação
Assepsia
Desinfecção

Coluna 2
(

(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(15 questões)

) Conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no
organismo.
) Consiste na utilização de produtos sobre a
pele ou mucosa com o objetivo de reduzir
micro-organismos em sua superfície.
) Destruição de agentes infecciosos situados
fora do organismo, mediante a aplicação
direta de meios físicos ou químicos.
) Penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do
homem ou de outro animal.
) Reação local do organismo a um agente físico,
químico ou biológico, que tende a destruí-lo,
e limitar sua difusão.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•3•2•4•5
2•4•1•5•3
5•1•4•3•2
4•2•5•1•3
4•5•3•2•1
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18. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB)
é um sistema de informação territorializado cujos
dados são gerados por:

20. O técnico de enfermagem que atua na Saúde da
Família deve ter conhecimento sobre vacinas e as vias
de administração.

a. ( X ) profissionais de saúde das equipes da
Estratégia Saúde da Família. As informações
são coletadas em âmbito domiciliar e em
unidades básicas nas áreas cobertas pelos
programas Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde.
b. ( ) enfermeiros das equipes da Estratégia Saúde
da Família. As informações são coletadas em
âmbito domiciliar e em unidades básicas nas
áreas cobertas pelos programas Saúde da
Família e Agentes Comunitários de Saúde.
c. ( ) profissionais de saúde das equipes da
Estratégia Saúde da Família. As informações
são coletadas em unidades básicas nas áreas
cobertas pelos programas Saúde da Família e
Agentes Comunitários de Saúde.
d. ( ) médicos das equipes da Estratégia Saúde da
Família. As informações são coletadas em
âmbito domiciliar, nos hospitais e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários
de Saúde.
e. ( ) médicos e enfermeiros das equipes da
Estratégia Saúde da Família. As informações
são coletadas em unidades básicas nas áreas
cobertas pelos programas Saúde da Família e
Agentes Comunitários de Saúde.

Analise as afirmativas abaixo, a respeito deste tema.

19. Você tem uma prescrição de 250 mg via oral (VO)
de Keflex suspensão de 8 em 8 horas. No posto de enfermagem existem frascos de Keflex de 500 mg/10 ml.

1. Na utilização da via subcutânea, a vacina é
introduzida na hipoderme, ou seja, na camada
subcutânea da pele, sendo que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é administrada por essa via.
2. Para a administração de vacinas, não é recomendada a assepsia da pele do usuário.
Somente quando houver sujidade perceptível,
a pele deve ser limpa utilizando-se água e
sabão ou álcool a 70%, no caso de vacinação
extramuros e em ambiente hospitalar.
3. Imunobiológicos como os soros antidiftérico,
antibotulínico e os soros antiveneno devem
ser administrados por via intramuscular,
sendo apropriado para a administração o
volume máximo de 5 ml.
4. De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada
proteção, enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente necessitam apenas de uma
dose para uma adequada proteção.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Quantos ml você deve administrar?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

10 ml
8 ml
5 ml
4 ml
3 ml

21. A respiração do recém-nascido é conhecida como
Cheyne-Stocks, que significa:
a. (
b. (

) respiração facilitada, em posição vertical.
) inspiração profunda, seguida de apneia e
expiração suspirante.
c. ( ) respiração ruidosa, com sons que se assemelham a assovios.
d. ( ) diminuição do número de movimentos
respiratórios.
e. ( X ) respiração em ciclos, que aumenta e diminui,
com períodos de apneia.
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22. Com relação ao papel da equipe da atenção
básica no pré-natal, cabe ao técnico de enfermagem:
1. Realizar o cadastramento das gestantes no
SisPreNatal.
2. Verificar os batimentos cardíacos do feto, o
peso e a pressão arterial e anotar os dados no
cartão da gestante.
3. Fornecer os medicamentos padronizados,
como o ácido fólico, no programa de pré-natal,
independentemente da prescrição médica.
4. Aplicar vacinas antitetânica e contra hepatite B.
5. Identificar situações de risco e encaminhar a
gestante para consulta de enfermagem ou
médica, se necessário.

23. Para a prevenção de infecção da corrente sanguínea, alguns cuidados com manipulação e preparo de
medicação são necessários.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(
(

(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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) Na infusão contínua, a troca do equipo deve
ser realizada a cada 72-96 h.
) O conjunto de agulha e seringa que acessar o
frasco multidose pode ser reutilizado por, pelo
menos, duas vezes.
) Limpe o diafragma do frasco de multidose
com álcool 70% antes de perfurá-lo.
) Use frascos de dose individual para soluções e
medicações quando possível.
) As sobras de frascos de uso individual podem
ser misturadas para uso posterior, caso sejam
da mesma solução.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•V•V
V•F•V•V•F
F•V•V•V•F
F•F•V•V•F
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24. Os curativos com drenos requerem alguns cuidados específicos.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) no que se refere à prática da higienização das mãos nos serviços de saúde.
(

1. O curativo do dreno aberto deve ser realizado
separado da incisão e o número de trocas
depende da quantidade de drenagem.
2. Os drenos de sistema aberto devem ser lavados durante o banho do paciente.
3. O curativo com sistema de dreno fechado
deve ser trocado a cada 24 horas ou sempre
que o mesmo se tornar úmido, solto ou sujo.
4. Antes de iniciar o curativo com sistema de
dreno fechado, inspecionar o local de inserção
do dreno por meio de palpação.
5. Sistemas de drenagem aberta devem ser
mantidos ocluídos com bolsa estéril ou com
gaze estéril por 24 horas.

(
(

(

(

) Na higienização simples das mãos, utilize
papel-toalha para o fechamento manual
da torneira.
) O uso da água quente, na higienização simples
das mãos, previne o ressecamento da pele.
) Após a higienização das mãos com preparação alcoólica, deixe que elas sequem completamente sem utilizar papel-toalha.
) As escovas utilizadas no preparo cirúrgico
das mãos devem ser descartáveis, de cerdas
macias e de uso exclusivo em leito ungueal
e subungueal.
) Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas, e
não aplique creme hidratante nas mãos diariamente, pois a pele fica muito sensível.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

( )
( )
( )
(X)
( )

F•F•V•F•F
F•F•V•V•F
V•V•V•F•V
V•F•V•V•F
V•V•F•F•V
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26. Com relação à equipe de profissionais que atuam
na Estratégia de Saúde da Família (ESF), assinale a
alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os profissionais que atuam na ESF podem
ser cadastrados em apenas uma equipe, com
exceção do médico e do enfermeiro, que
poderão atuar em duas equipes.
( ) A equipe de Saúde da Família é composta
por, no mínimo, médico e enfermeiro especialistas, técnico de enfermagem, agentes
comunitários de saúde e cirurgião dentista
com jornada de 40horas semanais.
( ) A equipe de Saúde da Família é composta
por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, cirurgião-dentista
especialista em Saúde da Família e técnico em
saúde bucal.
( ) Todos os profissionais de saúde que atuam
na ESF devem ter jornada de trabalho de
40 horas semanais, sendo que 32 horas são
destinadas para as atividades na equipe de
Saúde da Família.
( X ) A equipe de Saúde da Família é composta
por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, mas os profissionais
de saúde bucal podem fazer parte da equipe
multiprofissional.

Página 12

27. A Vigilância Epidemiológica (VE) é um importante
instrumento de prevenção e controle de doenças.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

(

(

) A VE é um conjunto de ações que proporciona a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
) Entre as finalidades da VE estão: recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos.
) A notificação é a comunicação da ocorrência
de determinada doença ou agravo à saúde,
feita à autoridade sanitária apenas por profissionais de saúde.
) A notificação deve ser realizada a partir da
simples suspeita da doença, sem aguardar a
confirmação do caso.
) A VE desencadeia suas atividades apenas
quando há confirmação da doença sob vigilância, sempre respeitando o direito de anonimato dos cidadãos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•V•F
V•V•F•F•V
V•F•V•V•F
F•V•V•V•F
F•V•F•V•F
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28. Analise as afirmativas abaixo com relação à mensuração dos sinais vitais em adultos.
1. Para a medida da pressão arterial o paciente
deve estar sentado, com o braço apoiado e à
altura do precórdio.
2. O pulso encontra-se aumentado na hipotermia severa por ação da adrenalina.
3. O ser humano é homeotérmico, sendo que
mantém a temperatura na faixa de normalidade entre 37 e 38°C.
4. Os calafrios e tremores iniciam quando a
temperatura corporal está em torno de 36°C,
sendo que os tremores cessam quando chega
a 30°C.
5. A frequência respiratória está aumentada na
hipotermia leve, e diminuída na hipotermia
severa.

29. No período puerperal a mulher passa por
mudanças biológicas, emocionais, sociais e familiares,
sendo que o cuidado de enfermagem é fundamental
nesse período.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

(

) A tristeza puerperal (baby blues) inicia-se
no 3o até o 4o dia do puerpério, ocorrendo a
remissão espontânea de 7 a 10 dias.
) A depressão puerperal é uma alteração
psíquica leve e transitória que tem início insidioso na 1a semana de puerpério.
) Manter as mamas secas, não usar sabonetes,
cremes ou pomadas ajudam na prevenção
das fissuras mamilares em mulheres que estão
amamentando.
) As fissuras podem ser tratadas com o próprio
leite materno, banho de sol e a correção da
posição e da pega do bebê.
) O ingurgitamento mamário é um processo
infeccioso que ocorre do 3o ao 5o dia após o
parto, sendo que as mamas ficam dolorosas,
edemaciadas e avermelhadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•V•V
V•F•V•V•F
F•V•V•V•F
F•F•V•V•V
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30. As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de
saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos
quais estão estabelecidos:
a. (

b.

c.

d.

e.

) os tipos de vacina, o número de doses do
esquema básico e dos reforços e o intervalo
entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
( ) o número de doses do esquema básico e dos
reforços a idade para a administração de cada
dose e o intervalo entre uma dose e outra no
caso do imunobiológico cuja proteção exija
mais de uma dose.
( ) os tipos de vacina, o número de doses do
esquema básico e a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose
e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
( X ) os tipos de vacina, o número de doses do
esquema básico e dos reforços, a idade para
a administração de cada dose e o intervalo
entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
( ) os tipos de vacina, o número dos reforços. a
idade para a administração de cada dose e o
intervalo entre uma dose e outra no caso do
imunobiológico cuja proteção exija mais de
uma dose.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

.
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