
  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2010 

 
CARGO:  ENFERMEIRO 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

1. O tempo total concedido para a resolução da prova objetiva (Conhecimentos Gerais + 
Conhecimentos Específicos) é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e 
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no 
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de 
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de 
correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 
bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares 
ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato 
do Concurso Público. 

8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da 
sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser 
solicitados ao fiscal pelo candidato, ao saírem da sala onde realizaram a prova. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após 1 (uma) hora do início da 
prova. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar 
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 

 
__________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 

INSCRIÇÃO 
 

 

 
 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 

LOCAL 
 

 

 SETOR  /  GRUPO  /  ORDEM 
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Texto: Os sistemas de saúde no mundo 

 
Da América à Ásia, da África à Europa, nenhum país escapa do grande vento da reforma dos 
sistemas de saúde. [...] Construir uma rede de atendimento médico revela-se necessário. 
Mas não é suficiente. “Instalações e serviços podem estar disponíveis e acessíveis, e ainda 
assim permanecerem insensíveis à cultura”, escrevem pesquisadores, ao fazerem um 
balanço de 60 anos de “direito à saúde”, na revista especializada The Lancet. Eles citam o 
exemplo peruano, cujos programas destinados a debelar a mortalidade materna fracassaram 
até o momento em que eles levaram em conta o costume das mulheres de dar à luz 
agachadas, e forneceram os equipamentos adequados para isso. Uma mera questão de bom 
senso. [...] 
Outro sistema importante é o dos antigos países comunistas do bloco soviético. Baseava-se 
nos grandes hospitais e nos sanatórios. O atendimento médico de bairro praticamente não 
existia. Já pouco eficiente no final do antigo regime, esse modelo explodiu com a queda das 
subvenções públicas vinculadas à conversão desses países aos dogmas liberais e ao 
desmoronamento econômico. [...] 
Resta o caso dos países ricos, em que o acesso em massa aos tratamentos passa pelos 
médicos de bairro, os especialistas, assim como pelos estabelecimentos mais avançados e 
sofisticados. No cerne desse conjunto, podemos distinguir os sistemas nos quais a 
gratuidade é garantida e a oferta de tratamentos financiada pelo Estado (Suécia); os 
sistemas de seguro-doença (Japão) nos quais a oferta pode ser pública ou privada e os 
custos dos tratamentos são mútuos; e, por fim, os sistemas majoritariamente privados 
(Estados Unidos).  
 
BULARD, Martine. Os sistemas de saúde no mundo. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, n. 31, fev. 
2010, p. 32-33. [Adaptado] 

 

  

01) De acordo com o texto, pode-se afirmar CORRETAMENTE que: 

 

A(   ) pretende-se construir uma rede internacional de atendimento médico. 

B(   ) todos os países devem seguir uma mesma linha de administração de saúde pública.  

C(   ) para ter sucesso, os sistemas de saúde devem considerar a cultura do público alvo. 

D(   ) considerando-se as necessidades ainda por serem atendidas, podem-se manter as 
estruturas vigentes. 

E(   ) os sistemas de saúde dos países ricos são modelos adequados para o resto do mundo. 

 

 

02) Assinale a alternativa em que a expressão extraída do texto adquire sentido conotativo, 
estabelecido pelo contexto. 

 

A(   ) Os sistemas majoritariamente privados. 

B(   ) O antigo regime. 

C(   ) Os dogmas liberais. 

D(   ) O modelo explodiu. 

E(   ) Os médicos de bairro. 
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03) Assinale a alternativa na qual a palavra apresentada substitui a palavra debelar (linha 06), 
sem alterar o sentido da frase. 

 

A(   ) despistar  

B(   ) eliminar 

C(   ) diminuir 

D(   ) difundir 

E(   ) alterar 

 

 

 

04) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(    ) Os termos insensíveis à (linha 04) e vinculadas à (linha 13) obedecem à mesma regência 
dos verbos correspondentes: insensibilizar e vincular. 

(    ) As duas ocorrências da crase, na primeira linha do texto, explicam-se pela contração da 
preposição “a” com o artigo feminino “a”. 

(    ) Ao dizer que os países se converteram aos dogmas liberais (linha 13) diz-se que eles se 
tornaram adeptos de uma ideologia liberal. 

(    ) O adjetivo financiada (linha 18) concorda em gênero e número com a palavra oferta. 

 

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

 

A(   ) F – V – V – V 

B(   ) V – F – V – V 

C(   ) F – F – F – V 

D(   ) F – V – F – F 

E(   ) V – V – F – F  

 

 

 

05) Assinale a alternativa na qual há três palavras acentuadas pelas seguintes regras da 
acentuação gráfica, respectivamente: todas as proparoxítonas são acentuadas; são 
acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo oral; e acentuam-se o  i  e  o  u  tônicos 
dos hiatos quando formarem sílabas sozinhas, respectivamente. 

  

A(   ) Médico – não – mútuos  

B(   ) Questão – até – país 

C(   ) Disponíveis – manutenção – insensíveis  

D(   ) África – Ásia – pública  

E(   ) América – necessário – saúde 
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06) Leia o período abaixo.  

 

Por mais que a validade das previsões da OMS relativas à pandemia da gripe A sejam 
questionáveis – sem dúvida, são mais dependentes da pressão dos laboratórios que da 
realidade médica –, a constatação de que 95 países pobres necessitariam dos estoques 
excedentes de vacinas não deixa de ser expressiva. (op. cit. BULARD, Martine) 

 
Uma conjunção explicitaria o nexo entre as duas orações, caso os travessões do período 
acima fossem substituídos por vírgula. 

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta essa conjunção. 

A(   ) embora 

B(   ) e 

C(   ) como  

D(   ) pois 

E(   ) portanto 

 

07) Com relação à produção de um requerimento, considere as afirmativas que completam 
CORRETAMENTE a frase abaixo.  

 
Os requerimentos devem: 

 
I. ser, de preferência, datilografados ou digitados. 

II. apresentar uma linguagem clara, subjetiva e formal. 

III. indicar, no alto da folha, o cargo da autoridade a quem se faz o pedido. 

IV. transmitir mensagens urgentes. 

V. mencionar o nome e os dados do requerente e a justificativa do pedido. 

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas CORRETAS. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  

C(   ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 

 

 

08) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003. 
 

Reintegração é: 
 
A(  ) o reingresso no Serviço Público Municipal de servidor cuja demissão tenha sido invalidada 

por sentença judicial, com todos os direitos do cargo, como se estivera em efetivo exercício. 

B(  ) o ato que determina o reingresso no serviço público de servidor aposentado, quando 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

C(  ) o ato de reinvestidura do servidor no cargo que provera anteriormente, decorrente da 
reintegração de outro servidor no cargo ocupado pelo reconduzido. 

D(  ) o ato de investidura em cargo de provimento efetivo de servidor colocado em disponibilidade. 

E(  ) o ato pelo qual, dentro do mesmo quadro, se desloca ou se afasta o servidor de uma área de 
atividade ou unidade administrativa ou de um órgão para outro. 

 
 






ENFERMEIRO – PMF 5 

09) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003. 
 

Revelar fato ou informação que conheça em razão do cargo ou função e de que deveria 
guardar sigilo sujeita o servidor à pena de: 

 
A(  ) suspensão inferior a 30 dias.  

B(  ) demissão.  

C(  ) advertência. 

D(  ) suspensão superior a 30 dias. 

E(  ) disponibilidade. 
 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003. 
 

Ao servidor público da administração direta do Município de Florianópolis, no exercício de 
mandato eletivo de Vereador do Município de Florianópolis, assegura-se: 

 
A(  ) o afastamento do cargo efetivo e a acumulação da remuneração deste com a do cargo 

eletivo. 

B(  ) o exercício simultâneo do cargo efetivo e do cargo eletivo e a acumulação de ambas as 
remunerações.  

C(  ) o afastamento do cargo efetivo e a opção entre a remuneração deste e a do cargo eletivo.  

D(  ) havendo compatibilidade de horários, o exercício simultâneo do cargo efetivo e do cargo 
eletivo e a acumulação de ambas as remunerações. 

E(  ) havendo compatibilidade de horários, o exercício simultâneo do cargo efetivo e do cargo 
eletivo, mas com direito apenas à opção entre a remuneração de um deles. 

 
 

11) A Portaria GM no 154, de 2008, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, com o 
objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade.  

 

Assinale a alternativa CORRETA, com relação ao NASF. 
 

A(  ) O NASF deve apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, 
considerando o processo de territorialização e regionalização desenhado a partir das 
referências hospitalares. 

B(  ) O NASF constitui-se porta de entrada do Sistema Único de Saúde e deve atuar de forma 
integrada à rede de serviços, a partir da Estratégia Saúde da Família. 

C(  ) O NASF pode estar classificado em uma das três modalidades: NASF 1, NASF 2 e NASF 3, 
sendo vedada a implantação dessas modalidades, de forma concomitante, nos Municípios e 
no Distrito Federal. 

D(  ) O NASF é o responsável por revisar a prática dos processos de referência e contra-
referência no encaminhamento clínico de usuários, sendo permitida, quando necessária, a 
participação das Equipes Saúde da Família no processo de revisão.  

E(  ) O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, que atuem em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família. 
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12) Dentre as várias atribuições, e nos termos da Constituição Federal, identifique se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao que compete ao Sistema Único 
de Saúde.  

 

(  ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

(  ) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos. 

(  ) Propor ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como executar as ações de 
saneamento básico. 

(  ) Formar e regulamentar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

(  ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) V – F – V –F – V 

B(  ) F – V – F – V – F 

C(  ) V – V – F – V – F  

D(  ) V – V – F – F – V 

E(  ) F – V – V – V – F  
 
 
13) O artigo 198 da Constituição Federal define o Sistema Único de Saúde – SUS, constituído por 

uma rede regionalizada e hierarquizada, integrada por ações e serviços públicos de saúde.  
 

Assinale a alternativa CORRETA, sobre as diretrizes que organizam o SUS. 
 
A(  ) Participação da comunidade 

B(  ) Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das 
atividades preventivas 

C(  ) Atendimento equitativo, com prioridade aos mais necessitados 

D(  ) Descentralização, com direção compartilhada em cada esfera de governo 

E(  ) Regionalização, com verticalidade gerencial e adstrição de clientela 
 
 
14) Assinale a alternativa CORRETA, considerando a legislação que trata da participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
 
A(  ) As Conferências de Saúde são instâncias colegiadas, nas quais os vários segmentos sociais 

participam dos processos deliberativos da Política de Saúde, sendo convocadas a cada 
quatro anos pelo poder legislativo. 

B(  ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo poder legislativo, homologadas pelo poder executivo. 

C(  ) As Conferências de Saúde são órgãos colegiados, em caráter permanente e deliberativo, 
criadas para manter a participação paritária dos usuários do SUS. 

D(  ) Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas do SUS, concebidos para atuar na 
formulação de estratégias e controle de campanhas de saúde.  

E(  ) Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, em caráter permanente e deliberativo, 
compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
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15) A Lei Orgânica do SUS estabeleceu a criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, com a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde.  

 
Assinale a alternativa que apresente CORRETAMENTE três das seis atividades das 
comissões intersetoriais, previstas nessa Lei. 

 
A(  ) Alimentação e nutrição; recursos humanos; humanização 

B(  ) Ciência e tecnologia; humanização e alimentação; nutrição  

C(  ) Alimentação e nutrição;  saneamento e meio ambiente; ciência e tecnologia 

D(  ) Saneamento e meio ambiente; participação da comunidade; recursos humanos 

E(  ) Humanização; saneamento e meio ambiente; participação da comunidade 
 
 
16) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi aprovada por portaria ministerial 

(687/2006), com a finalidade de  contribuir para a construção de ações que possibilitem 
responder às necessidades sociais em saúde.  

 
Analise as afirmativas abaixo, em relação aos objetivos dessa política. 

 
I. Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica. 

II. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

III. Possibilitar a consolidação de estratégias de aquisição de equipamentos para a atenção e a 
gestão em saúde. 

IV. Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde. 

V. Estimular, acompanhar e dar suporte para as comissões integradas de educação permanente 
em saúde, no âmbito da formação em saúde. 

 
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE apresenta objetivos da Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS). 

 
A(  ) Somente as afirmativas I, II e V são objetivos da PNPS.  

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são objetivos da PNPS. 

C(  ) Somente as afirmativas  II, III e V são objetivos da PNPS. 

D(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são objetivos da PNPS. 

E(  ) Somente as afirmativas I, IV e V são objetivos da PNPS. 
 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA, em relação às ações específicas que compõem a Política 

Nacional de Promoção da Saúde, conforme Portaria no 687/2006. 
 

A(  ) Prevenção e Controle do Tabagismo; Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico; Prevenção 
da Violência e Estímulo à Cultura de Paz. 

B(  ) Promoção do Desenvolvimento Sustentável; Promoção da Violência e Estímulo à Cultura de 
Paz; e Prática Corporal/Atividade Física. 

C(  ) Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico; Alimentação Saudável; e Prática Corporal/Ativi-
dade Física.  

D(  ) Alimentação Saudável; Prevenção e Controle do Tabagismo; Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável. 

E(  ) Redução da Morbi-mortalidade por Acidentes de Trânsito; Redução da Morbi-mortalidade por 
Doenças Cardiovasculares; e Redução da Morbi-mortalidade, em Decorrência do Uso 
Abusivo de Álcool e Outras Drogas. 
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18) O Sistema Único de Saúde (SUS) obedece a um conjunto de princípios que compõem sua 
filosofia.  

 

Assinale a alternativa CORRETA, considerando os princípios de organização do SUS. 
 

 

A(  ) Participação da comunidade significa que todo e qualquer cidadão tem direito de acesso aos 
serviços públicos de saúde. 

B(  ) Hierarquização significa a organização dos serviços de saúde em nível de complexidade 
disponível no âmbito municipal.  

C(  ) Resolubilidade significa a capacidade de resolução dos serviços, em todos os níveis de 
assistência. 

D(  ) Descentralização significa a exigência de um rápido impacto coletivo na saúde do município. 

E(  ) Complementaridade do setor privado significa o provimento de exames complementares 
sofisticados para um bom diagnóstico de saúde. 

 
 
 
 
19) Em 1990, a Lei no 8.080 regulou o Sistema Único de Saúde (SUS). Desde então, sua 

operacionalização vem sendo estabelecida por meio de Normas Operacionais.  Tendo em 
vista o processo histórico do estabelecimento dessas normativas, numere a coluna da direita, 
que trata do conteúdo normativo, segundo a coluna da esquerda, que identifica a Norma 
correspondente.  

 
 

Norma Operacional Conteúdo normativo 

  I. NOB 93 
  
 
 II. NOB 96  
  
 
III. NOAS 01  

(  ) Implanta o Piso de Atenção Básica (PAB), que financia a atenção 
básica com pagamentos per capita. 

(  ) Propõe que a organização da assistência, com suas referências, esteja 
documentada em um Plano Diretor de Regionalização. 

(  ) Estabelece dois níveis de gestão para os municípios: plena da atenção 
básica e plena municipal. 

(  ) Propõe a regionalização da saúde, organizando os municípios em 
módulos e microrregiões de saúde. 

(  ) Cria Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. 
(  ) Estabelece os padrões incipiente, parcial e semi-pleno de gestão dos 

sistemas municipais de saúde. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(  ) II, III, II, III, I, I 

B(  ) I, III, I, III, II, II 

C(  ) I, II, I, III, III, II 

D(  ) II, III, I, III, I, II 

E(  ) III, II, II, III, I, I 
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20) O processo histórico de construção do Sistema Único de Saúde culminou com sua 
regulamentação em 1990, através da Lei Orgânica da Saúde. Considerando os fatos da 
trajetória de construção do SUS, e o ano do acontecimento deles, numere a coluna da direita, 
que trata dos fatos históricos, segundo a coluna da esquerda, que identifica os anos 
correspondentes a esses fatos.  

 

Ano Fato histórico 

  I. 1941 (  ) VIII Conferência Nacional da Saúde 
 II. 1953 (  ) Criação do Ministério da Saúde 
III. 1984 (  ) Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 
IV. 1986 (  ) I Conferência Nacional de Saúde 
 V. 1987 (  ) Ações Integradas de Saúde 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(  ) III, I, V, II, IV  
B(  ) IV, II, V, I, III 
C(  ) V, I, IV, II, III 
D(  ) IV,  I, III, II, V 
E(  ) IV, I, V, II, III 
 
 
21) Assinale a alternativa CORRETA, em relação à Portaria no 648/06, do Ministério da Saúde, 

que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 
 

A(  ) A média recomendada de número de habitantes por equipe de Saúde da Família, segundo a 
PNAB, é de 4 mil habitantes. 

B(  ) A equipe Saúde da Família deverá ter número de ACS suficiente para cobrir 70% da 
população cadastrada, com uma média de 750 pessoas por ACS. 

C(  ) As áreas estratégicas da Atenção Básica, para atuação em todo o território nacional são a 
alimentação saudável, a prevenção e o controle do tabagismo e a Promoção da Saúde. 

D(  ) Os gestores dos sistemas locais de saúde são as secretarias municipais e as secretarias 
estaduais de saúde, responsáveis pela organização e execução das ações da Atenção 
Básica.  

E(  ) O Piso da Atenção Básica (PAB), componente federal para o financiamento da Atenção 
Básica, é composto por uma fração fixa e outra variável. 

 
22) A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do cumprimento dos princípios 
gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família possui algumas especificidades.  

 

Assinale a alternativa CORRETA, em relação ao processo de trabalho das equipes de Saúde 
da Família. 

 

A(  ) A equipe Saúde da Família deve atualizar o cadastramento das famílias e dos indivíduos 
sempre que possível, para posterior análise da situação de saúde deles. 

B(  ) A equipe Saúde da Família deve realizar o mapeamento definitivo da área adstrita, de modo 
que a configuração do território de atuação esteja de acordo com a capacidade técnica e as 
competências legais dos profissionais integrantes da equipe. 

C(  ) A equipe Saúde da Família deve realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, 
desassociando as áreas técnicas, com vistas ao fortalecimento dos diversos saberes 
profissionais especializados.  

D(  ) A equipe Saúde da Família deve realizar diagnóstico, programação e implementação das 
atividades, segundo critérios de risco à saúde, priorizando a solução dos problemas de 
saúde mais frequentes. 

E(  ) A equipe Saúde da Família deve realizar práticas de cuidado preferencialmente familiar, 
priorizando a solução dos problemas das unidades familiares,  com o objetivo de propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença. 
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23) O financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das diretrizes para a 
gestão do SUS, cujos princípios gerais estão definidos no Pacto pela Saúde 2006.  

 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as alternativas relacionadas aos princípios 
gerais do sistema de financiamento do SUS.  

 
(  ) O repasse fundo a fundo foi definido como modalidade preferencial de transferência de 

recursos entre os gestores. 

(  ) Os blocos de financiamento definidos para o custeio das ações e serviços de saúde são três: 
Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica. 

(  ) Os recursos financeiros do Piso de Atenção Básica - PAB serão transferidos mensalmente, de 
forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

(  ) O fator de incentivo da Atenção Básica aos povos indígenas e o incentivo à saúde no sistema 
penitenciário integram a lista de estratégias de financiamento que compõem o Piso de Atenção 
Básica Variável. 

(  ) No bloco de financiamento para a Vigilância em Saúde, os recursos financeiros 
correspondentes representam o agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica, 
Sanitária, Nutricional e Social. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – F 

B(  ) V – F – V – F – V 

C(  ) F – V – F – V – V 

D(  ) F – F – V – F – F 

E(  ) F – V – V – F – F 
 
 
24) O Pacto pela Saúde é um compromisso público, assumido pelos gestores do Sistema Único 

de Saúde - SUS, com o propósito de estabelecer ajustes e acordos em torno de prioridades e 
responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados.  

 
Assinale a alternativa CORRETA, considerando os termos do Pacto pela Saúde definidos na 
Portaria no 399/GM/2006. 

 
A(  ) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, no sentido de reforçar o SUS 

como política de governo e de defender os princípios da ética e da bioética, inscritos na 
Constituição Federal.  

B(  ) O Pacto pela Saúde representa um exercício simultâneo de definição de prioridades 
articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 
Pacto de Gestão do SUS. 

C(  ) O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na articulação 
intersetorial; nos objetivos e resultados dos indicadores pactuados, bem como nos 
compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. 

D(  ) O Pacto pela Saúde tem previstas revisões mensais, com ênfase na definição de prioridades 
específicas dos gestores em cada esfera, que serão expressas em objetivos e metas no 
Termo de Compromisso de Gestão. 

E(  ) O Pacto em defesa do SUS propõe consolidar e qualificar o programa da Saúde da Família 
como o modelo de atenção à saúde do SUS, configurando esse modelo em um sistema 
facilitador das redes de saúde. 
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25) O Pacto pela Vida, uma das dimensões do Pacto pela Saúde (Portaria no 399/2006), 
representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.  

 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE três prioridades estabelecidas no 
Pacto pela Vida. 

 
A(  ) Saúde da criança; saúde do adolescente; saúde do idoso 

B(  ) Saúde da criança, saúde da mulher, saúde indígena 

C(  ) Promoção da saúde; controle do câncer de colo de útero e de mama; saúde indígena 

D(  )  Promoção da saúde; atenção básica à saúde; saúde do idoso 

E(  ) Saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde do idoso 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

26) A transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde pública no Brasil. 
Das várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo gravídico-puerperal, a sífilis é 
a que  tem as maiores taxas de transmissão. Com relação a esse assunto, indique se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(    ) A transmissão vertical do T.pallidum pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio 

clínico da doença materna. 

(    ) Os principais fatores que determinam a probabilidade de transmissão vertical do T. pallidum 
são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero. 

(    ) A taxa de infecção da transmissão vertical do T. pallidum em mulheres não tratadas é maior 
nas fases primárias e secundárias da doença, reduzindo-se para aproximadamente 30% nas 
fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária).  

(    ) A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pallidum, da 
gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 
transplacentária.  

(    ) Ocorre aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal em aproximadamente 40% das 
crianças infectadas a partir de mães não tratadas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) V – F – V – F – V  

B(   ) F – F – F – V – F  

C(   ) V – F – V – F – F  

D(   ) V – V – V – V – V  

E(   ) F – V – F – V – F  

 






ENFERMEIRO – PMF 12 

27) Nos últimos anos, principalmente depois da epidemia de AIDS, as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) readquiriram importância como problemas de saúde pública. 
Entretanto, alguns fatos negativos têm sido percebidos no contexto da atenção às DST em 
nosso país. Com relação a esse assunto, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas abaixo. 

 
(    ) São escassos os dados epidemiológicos relativos às DST, pois apenas a AIDS é de 

notificação compulsória. 

(    ) Pela sua magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade de controle, as DST 
devem ser priorizadas enquanto agravos em saúde pública.   

(    ) A assistência às DST deve ser realizada de forma integrada pela estratégia Saúde da 
Família, nas Unidades de Saúde e serviços de referência regionalizados.  

(    ) As atividades de aconselhamento das pessoas com DST e seus parceiros durante o 
atendimento são fundamentais, no sentido de se buscar que os indivíduos percebam a 
necessidade de maior cuidado, protegendo a si e a seus parceiros, prevenindo assim a 
ocorrência de novos episódios.  

(    ) Deve-se enfatizar que toda pessoa com DST tem HIV. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – V – F – V  

B(   ) F – F – F – V – F  

C(   ) V – F – V – F – F  

D(   ) V – V – F – V – V 

E(   ) F – V – V – V – F  

 

28) Em relação à vigilância em saúde na Atenção Básica, indique se são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(    ) Para qualificar a atenção à saúde a partir do princípio da integralidade, é fundamental  que 

os processos de trabalho sejam organizados com vistas ao enfrentamento dos principais 
problemas de saúde-doença das comunidades e com ações de promoção e vigilância em 
saúde efetivamente incorporadas no cotidiano das equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família. 

(    ) A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

(    ) O conceito de vigilância em saúde inclui exclusivamente a vigilância e o controle das 
doenças transmissíveis e a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 

(    ) A saúde da família é a estratégia para organização da atenção básica no SUS. Propõe a 
reorganização das práticas de saúde que leve em conta a necessidade de adequar as ações 
e serviços à realidade da população em cada unidade territorial, definida em função das 
características sociais, epidemiológicas e sanitárias. 

(    ) A população sob vigilância corresponde a todas as pessoas residentes no país. Cada 
município deve notificar os casos detectados em sua área de abrangência, ou seja, apenas 
os residentes nesse município.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) F – V – F – V – V  
B(   ) V – F – V – F – V  
C(   ) V – V – F – V – F  
D(   ) F – F – V – V – F  
E(   ) V – F – V – F – F  
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 29) A maneira mais eficaz de se prevenir contra diversas doenças, como poliomielite (paralisia 
infantil), tuberculose, rubéola, febre amarela, entre outras, é a vacinação. Ao se vacinar, a pessoa 
passa a ter proteção (anticorpo). Desde 2004, o Ministério da Saúde adota três calendários 
obrigatórios de vacinação: o da criança, o do adolescente e o do adulto idoso.  

Sobre o esquema vacinal, relacione a coluna 1 com a coluna 2. 

    

Coluna 1 Coluna 2 

  I. Vacina tetravalente (DTP + Hib) 
 

 II. BCG-ID 
 

III. Tríplice viral 
 

IV. Dupla, tipo adulto 
 

 V. Vacina oral de rotavírus humano 

(  ) Deve  ser aplicada em dose única, ao nascer, e previne 
as formas graves da tuberculose 

(  ) Difteria,  tétano,  coqueluche,  meningite  e outras infec-
ções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B 

(  ) Difteria e tétano 

(  ) Diarreia por rotavírus 

(  ) Sarampo, caxumba e rubéola 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) IV – III – I – V – II 

B(   ) II – I – IV – V – III  

C(   ) IV – III – I – II – V 

D(   ) II – III – V – IV – I 

E(   ) I – IV – III – V – II 

 

30) Analise as afirmativas a seguir. 
 

I. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a 
depender da sua forma de apresentação: formas inaparentes, dengue clássica, febre 
hemorrágica da dengue ou síndrome do choque da dengue, podendo evoluir para o óbito.  

II. A dengue, é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população em 
todos os estados, independentemente da classe social. Até os anos de 2007, somente o 
estado de Santa Catarina não apresentou transmissão autóctone. 

III. Apesar da proporção relativamente baixa de casos graves, em termos de números absolutos, 
quando comparados aos casos de dengue clássico, eles devem ser vistos de forma especial, 
considerando suas altas taxas de letalidade e cuidados que tais formas demandam, em 
relação aos pacientes. 

IV. No Brasil, a principal espécie vetora é o Aedes aegypti, havendo também o Aedes albopictus, 
de cuja importância como transmissor dessa doença no Brasil não se teve comprovação, até o 
momento. 

V. A transmissão da dengue ocorre pela picada da fêmea do mosquito vetor. O Aedes aegypti é 
originário da África, possui cor escura, rajado de branco nas patas e corpo, em tamanho é um 
pouco menor que um pernilongo comum. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas.  
B(   ) Somente a afirmativa V está correta. 
C(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
D(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
E(   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
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31) Analise as afirmativas abaixo, sobre a pandemia H1N1.  
 

(    ) Atualmente, as evidências sugerem que o vírus da influenza A (H1N1) está apresentando 
uma dinâmica de transmissão semelhante à da influenza sazonal. Sendo assim, recomenda-
se que sejam instituídas, nos serviços de saúde e na comunidade, medidas de precaução 
para gotícula e recomendações para a assistência a pacientes com síndrome gripal. 
Entretanto, para procedimentos com risco de geração de aerossol, enfatiza-se que se devem 
incluir as precauções para aerossóis.  

(    ) Segundo a OMS, não há registro de transmissão desse novo subtipo da influenza para 
pessoas, por meio da ingestão de carne de porco e produtos derivados. 

(    ) Esse novo subtipo do vírus da influenza A (H1N1) é transmitido de pessoa a pessoa, 
principalmente por meio da tosse ou espirro e de secreções respiratórias de pessoas 
infectadas. Os sintomas podem iniciar no período de 3 a 7 dias e a transmissão ocorre 
principalmente em locais fechados.  

(    ) A situação epidemiológica atual, no Brasil e no mundo, caracteriza-se por uma pandemia 
com predominância de casos clinicamente graves e com alta letalidade. 

(    ) A vacina para H1N1 registra uma efetividade média maior que 95%. No Brasil, está sendo 
utilizada a vacina injetável, administrada por via intramuscular. 

(    ) A forma mais comum de transmissão é direta (pessoa a pessoa), por meio de gotículas de 
saliva, expelidas ao se falar, tossir e espirrar. Outra forma é pelo contato (indireto), por meio 
das secreções de pessoas doentes. Nesse caso, a mão é o principal veículo transmissor do 
vírus, ao favorecer a introdução de partículas virais diretamente na boca, olhos e nariz. O 
vírus resiste de 24 a 72 horas fora do organismo.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) V – V – V – F – V  
B(   ) V – V – V – V – F  
C(   ) V – F – V – F – V  
D(   ) F – F – V – V – F  
E(   ) V – F – V – F – F  
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32) Grande parte das dúvidas das famílias na fase neonatal está relacionada às características 
físicas e fisiológicas próprias do recém-nascido. Portanto, a enfermeira que trabalha em um 
Centro de Saúde deve conhecer detalhadamente essas características e, diante das dúvidas, 
realizar o exame físico e dispor de tempo para conversar e trocar ideias, interando-se 
principalmente das suas crenças.  
 

Analise as afirmativas abaixo, em relação aos cuidados com as famílias nessa etapa da vida. 
 

I. O coto umbilical é fonte de preocupações, medos e dúvidas. Ele se deteriora por meio de um 
processo de gangrena, seca e cai em aproximadamente de 7 a 10 dias, sendo que às vezes 
demora mais de 20 dias sem que isso se constitua anormalidade. 

II. A alimentação do recém-nascido está entre as suas necessidades mais importantes. É a 
necessidade de alimentação que condiciona o ritmo de sua vida e da vida de quem está ao 
seu redor. O leite materno, exclusivo até os seis meses de vida, é a alimentação recomendada.  

III. A icterícia fisiológica é uma manifestação comum no período neonatal e se apresenta pelo 
aparecimento de coloração amarelada da pele e na conjuntiva ocular. Esse tipo de icterícia é 
considerado fisiológica, por fazer parte de um conjunto de manifestações que compõem o 
processo de adaptação fisiológica do organismo do recém-nascido, a vida extrauterina. 

IV. O processo de adaptação do recém-nascido ao seu ambiente, durante os primeiros dias, exige 
um esforço muito grande do seu organismo, no sentido de adaptar-se fisiologicamente e 
emocionalmente à vida extrauterina. Esse processo inclui a perda de líquidos, pela diminuição 
do edema (líquido extracelular), a eliminação de mecônio, o esforço e a limitada ingestão de 
alimento nas primeiras mamadas, acarretando perda fisiológica de peso, de aproximadamente 
metade do peso ao nascer. 

V. Se o leite materno não for retirado em quantidade suficiente, as mamas podem ficar 
engurgitadas ou empedradas, mas isso não representa um problema, uma vez que não há 
risco de o leite parar de descer. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente a afirmativa V está correta. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

D(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e III, estão corretas. 

 
 
33) Analise as afirmativas abaixo, em relação ao diabetes mellitus (DM) tipo 2. 
 
I. São fatores de risco do DM tipo 2: a obesidade, o sedentarismo, a gestação, o estresse 

fisiológico ou emocional.  

II. Síndrome hiperosmolar, doença cardiovascular, retinopatia e cetoacidose são complicações 
crônicas do DM tipo 2. 

III. Caracteriza-se por distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gordura, com 
insuficiência absoluta de insulina, logo no início da doença.  

IV. A orientação da pessoa diabética inclui cuidados tais como evitar o fumo, manter pés limpos e 
secos, aplicar hidratante para evitar ressecamento e rachaduras, não retirar as cutículas e uso 
contínuo de um mesmo sapato, desde que ele seja confortável.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

B(   ) Somente a afirmativa IV está correta. 

C(   ) Somente a afirmativa I está correta. 

D(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

E(   ) Somente a afirmativa II está correta.  
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34) Analise as afirmativas abaixo, em relação aos seguintes agravos. 
 

I. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública, 
devido a sua magnitude e a seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa 
etária economicamente ativa. Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas 
também manifesta-se como uma doença sistêmica, comprometendo articulações, olhos, 
testículos, gânglios e outros órgãos. O alto potencial incapacitante da hanseníase está 
diretamente relacionado à capacidade de penetração do Mycobacterium leprae na célula 
nervosa e a seu poder imunogênico.  

II. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis. Sua transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por 
uma pessoa com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. Qualquer órgão pode ser 
atingido pela tuberculose, porém o mais frequente é o pulmão.  

III. A estratégia do tratamento supervisionado na tuberculose (DOTS, em inglês), preconizada 
pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo principal a supervisão da tomada da medicação 
por um profissional de saúde, garantindo a adesão ao tratamento e reduzindo o risco de 
transmissão da doença.   

IV. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus do gênero Plamodium , 
caracterizada por febre alta, acompanhada de calafrios, suores e cefaleia, que ocorrem em 
padrões cíclicos, a depender da espécie do parasita infectante. 

V. A infecção pelo vírus da hepatite C é disseminada fundamentalmente pela exposição 
parenteral, através de sangue ou derivados de sangue de pessoas infectadas.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  

 

35) O cuidado domiciliar está inserido na atenção à saúde domiciliar, fazendo parte da atenção à 
saúde prestada pelo sistema de saúde no Brasil. É realizado geralmente pela enfermeira e 
pela equipe de enfermagem.  
 
Analise as afirmativas abaixo, sobre as atribuições da enfermeira no cuidado domiciliar.  

 
I. Estabelecer o plano de cuidados de enfermagem.  

II. Identificar uma rede de relações do domicílio e da família e de possíveis cuidadores. 

III. Realizar cuidados de enfermagem ao doente. 

IV. Avaliar as dificuldades manifestadas pelos cuidadores familiares, oferecendo-lhes apoio, 
quando necessário. 

V. Identificar necessidade de modificações na casa, que contribuam para o cuidado da pessoa 
doente.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

D(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

E(   ) Somente a afirmativa I está correta.  
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36) O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde do Homem, que tem por objetivo 
facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Essa política parte 
da constatação de que os homens, por uma série de questões culturais e educacionais, só 
procuram o serviço de saúde quando perdem sua capacidade de trabalho, o que dificulta as 
ações de diagnóstico precoce ou de prevenção, já que chegam ao serviço de saúde em 
situações limite. Com relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde apenas quando a doença 
está mais avançada. Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, eles precisam 
procurar um especialista, o que gera maior custo para o SUS e, sobretudo, sofrimento físico e 
emocional do paciente e de sua família. 

II. A não adesão às medidas de saúde integral por parte dos homens leva ao aumento da 
incidência de doenças e de mortalidade. Números do Ministério da Saúde mostram que, do 
total de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos, 68% foram de homens; ou seja, a cada três 
adultos que morrem no Brasil, aproximadamente dois são homens. Os últimos dados de óbitos 
consideram o ano de 2005. 

III. Os homens apresentaram maiores prevalências de tabagismo do que as mulheres, entretanto 
o tabagismo não representa uma preocupação para a saúde pública, uma vez que as ações 
de saúde para essa clientela estão disponíveis no SUS. 

IV. As principais causas de mortes nos homens, no Brasil, nos anos de 1980, 1985, 1990, 1995, 
2000 e 2005, foram as doenças isquêmicas do coração, entre elas o infarto agudo do 
miocárdio; em segundo lugar as doenças cerebrovasculares e, na sequência, os homicídios. 

V. Também conhecida como circuncisão, a postectomia consiste na retirada da pele do prepúcio 
que encobre a glande do pênis e é indicada para portadores de fimose. Além disso, essa 
cirurgia facilita a higiene e está relacionada à prevenção do tumor do pênis e à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.  
B(   ) Somente a afirmativa V está correta. 
C(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
E(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

37) A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei 10.216/02, busca consolidar um modelo 
aberto de atenção à saúde mental e de base comunitária. Analise as afirmativas abaixo, em 
relação a essa política. 

 

I. Existem cinco tipos de Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) diferentes, cada um com uma 
clientela diferenciada (adultos, crianças/adolescentes e usuários de álcool e drogas), a 
depender do contingente populacional a ser coberto (pequeno, médio e grande porte) e do 
período de funcionamento (diurno ou 24h). 

II. Essa política garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, 
comunidade e cidade, e oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. 

III. Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. 

IV. Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares ao hospital psiquiátrico.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas IV e II estão corretas.  

B(   ) Somente a afirmativa IV está correta. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
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38) Sobre as características e tratamento das lesões genitais causadas por doenças sexualmente 
transmissíveis, é CORRETO afirmar que: 

 

A(   ) a sífilis primária manifesta-se por pequenas pápulas transitórias e pouco dolorosas, ou por 
úlceras superficiais que podem supurar.  

B(   ) o condiloma acuminado é diagnosticado pelo esfregaço de Papanicolau ou por biopsia, e o 
tratamento inclui tratamento tópico com múltiplas aplicações de acido tricloroacético a 60%; 
são raras as recidivas após o tratamento.  

C(   ) o herpes genital manifesta-se por vesículas agrupadas sobre uma base eritematosa e 
edemaciada, que se rompem, deixando úlceras superficiais e pouco dolorosas. O tratamento 
e a cura definitiva do herpes genital são realizados com base no tratamento medicamentoso, 
banhos de assento e orientação sobre práticas sexuais seguras. 

D(   ) o exantema maculopapular, incluindo palmas das mãos e solas do pés, lesões 
condilomatosas, febre e linfadenopatia generalizada são manifestações clínicas da sífilis 
secundária.  

E(   ) o lifogranuloma venéreo manifesta-se com úlcera limpa, endurecida, superficial e não 
hipersensível, linfadenopatia regional discreta.  

 

39) C. S, 27 anos, terceiro mês de gestação, durante consulta de enfermagem relata enjoo matinal 
diário com náuseas e vômitos. Ao exame físico você constata perda de peso e estabelece o 
diagnóstico de “nutrição não balanceada, menor que as necessidades corporais, relacionada 
com enjoo matinal, pirose e falta de conhecimento das necessidades da gravidez”. Ao traçar 
as intervenções de enfermagem, você: 

 

I. estimula a gestante a ingerir alimentos proteicos, ricos em ferro e gordura animal, carboidratos 
secos pela manhã, como, por exemplo, biscoitos e torradas.  

II. estimula a espaçar os horários das refeições. 

III. instrui a gestante a escovar os dentes logo após as refeições, pois a limpeza retira o gosto dos 
alimentos, evitando as náuseas.  

IV. orienta a gestante sobre a importância de uma boa nutrição para si e para o feto, vê com ela 
os grupos de alimentos básicos necessários ao organismo e aborda o ganho de peso normal 
na gravidez.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

B(   ) Somente a afirmativa IV está correta. 

C(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  

E(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
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40) Analise as afirmativas abaixo, sobre a cicatrização de feridas. 
 
I. A cicatrização por primeira intenção ocorre quando as bordas da ferida são opostas ou 

aproximadas e existe no local grande perda de tecido, sinais de infecção, drenagem baixa de 
secreções e edema.  

II. A fase proliferativa de cicatrização é caracterizada pela formação de tecido novo (de 
granulação), remodelação do colágeno e redução da capilarização, com retração da ferida. 

III. O processo de cicatrização é complexo e dinâmico, acontecendo uma série de estágios 
sobrepostos, ao longo do qual a integridade de tecido lesado é reparada. As respostas 
metabólicas do organismo compreendem fatores celulares e bioquímicos do tecido agredido, e 
a evolução do processo cicatricial está relacionada com uma série de fatores locais e 
sistêmicos.  

IV. A úlcera por pressão consiste em uma área localizada de necrose tissular, que tende a se 
desenvolver quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma 
superfície dura, por um período prolongado de tempo, resultando em danos nos tecidos 
subjacentes, músculo, articulações e ossos. 

V. São fatores extrínsecos que reduzem a tolerância do tecido: a pressão, a fricção, o 
cisalhamento e a umidade. O cisalhamento é causado pela interação da gravidade com a 
fricção, exercendo forças paralelas na pele.   

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  

B(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, e V estão corretas.  

E(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
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