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Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português SUS Conhecimentos
Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no cartão
de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

ENFERMEIRO

concurso@fesp.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
BEBIDA EM ALTA

Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o con-
sumo do álcool tem aumentado nos países em desenvolvimento. É
o caso do Brasil, onde não há praticamente controle sobre a indús-
tria de bebidas alcoólicas. Segundo os especialistas, é preciso uma
política pública para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um
litro de pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
“Nos países desenvolvidos, uma garrafa de destilado não sai por
menos de 10 dólares.” Além dos preços baixíssimos, no Brasil o
marketing da indústria do álcool é muito agressivo e mira sobretudo
os jovens. O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm, em sua
maioria, entre 18 e 24 anos.

Uma das principais preocupações é a tendência de aumento
do abuso do álcool pelas mulheres jovens. Um estudo conduzido
recentemente pela Unifesp revela que o consumo exagerado de
álcool aumenta principalmente entre as meninas adolescentes.
Elas já se equiparam aos meninos e três em cada dez bebem com
freqüência. Quanto mais se bebe na juventude, maior será a pro-
pensão ao alcoolismo na idade adulta.

Quantidades moderadas de álcool, algo como dois copos de
vinho por semana, trazem benefícios ao coração e ao sistema cir-
culatório. Mais do que isso pode resultar em danos irreversíveis ao
fígado. Há indícios de que o abuso de álcool pode lesionar o cére-
bro. Em excesso, a bebida está associada a danos nas
regiões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado.

Veja, 05-03-2008

01. O artigo declara que o consumo de álcool tem aumentado nos
países em desenvolvimento e atribui o fato a um conjunto de fatores.

Entre os fatores de aumento desse consumo NÃO está incluído(a):

A) a falta de controle sobre a indústria de bebidas alcoólicas;
B) o baixo preço dos destilados no Brasil;
C) a agressividade do marketing da indústria do álcool;
D) a falta de uma política pública tão ofensiva quanto a do

cigarro;
E) a chegada de mulheres jovens ao mercado de trabalho e

ao consumo.

02. O título dado ao artigo é “Bebida em alta”; a melhor justifica-
tiva para o título dado, em função do que se lê no texto, é:

A) o alto preço das bebidas alcoólicas;
B) o aumento de doenças causadas pelo álcool;
C) o crescimento do consumo de álcool no Brasil;
D) o aumento de consumo de álcool entre meninas;
E) o desenvolvimento do marketing do álcool no Brasil.

03. Os especialistas dizem que “é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro”.

Isso significa dizer que:

A) a política para o cigarro é menos ofensiva do que a
empregada para o álcool;

B) a política pública empregada para o cigarro vem dando certo;
C) a campanha publicitária do cigarro traz ofensas aos

consumidores;
D) não há política pública de oposição ao consumo de álcool;
E) o consumo de álcool traz mais renda ao Estado do que o cigarro.

04. “Política pública” significa uma política:

A) patrocinada pelo Estado;
B) de grande divulgação;
C) de amplo conhecimento público;
D) de responsabilidade das empresas;
E) organizada pela própria população.

05. Uma pesquisa indica que 27,2% dos homens consomem
álcool de maneira abusiva, enquanto, entre as mulheres, a quan-
tidade é de 9,3%. Essa estatística mostra que:

A) a quantidade de mulheres consumidoras de álcool vem
aumentando;

B) a quantidade de homens alcoólatras vem diminuindo;
C) o consumo de álcool ainda é marca predominantemente

masculina;
D) os jovens são as maiores vítimas do marketing das bebidas

alcoólicas;
E) o consumo de álcool vem crescendo nas grandes cidades.

06. Ao dizer que o consumo abusivo de álcool “pode resultar
em danos irreversíveis ao fígado” e de que “pode lesionar o
cérebro”, o artigo apela para uma estratégia argumentativa que
se apóia na:

A) sedução;
B) intimidação;
C) competição;
D) elitização;
E) constrangimento.

07. “Uma das principais preocupações é a tendência de au-
mento no abuso do álcool pelas mulheres jovens”; essa maior
preocupação se deve ao fato de as adolescentes:

A) poderem transferir o alcoolismo a seus futuros filhos;
B) serem naturalmente mais vulneráveis a vícios;
C) terem maior poder de atração sobre os rapazes;
D) pertencerem a uma parte da população ainda de pouco

consumo;
E) levarem o consumo abusivo de álcool para o interior dos

lares.

08. “Em excesso, a bebida está associada a danos nas regiões
cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado”; o segmento
em excesso traz a idéia de:

A) condição;
B) tempo;
C) comparação;
D) conformidade;
E) finalidade.

09. Esse texto é composto de muitas vozes; entre as vozes
presentes no texto só NÃO está a voz:

A) do autor do artigo;
B) de especialistas;
C) da indústria do álcool;
D) do Ministério da Saúde;
E) da Unifesp.

10. No artigo, predomina a linguagem formal; o segmento que
emprega uma variação popular é:

A) “Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o
consumo do álcool tem aumentado nos países em
desenvolvimento”;

B) “É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle sobre
a indústria de bebidas alcoólicas”;

C) “Segundo os especialistas, é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um litro de
pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.”;

D) “Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria
do álcool é muito agressivo e mira sobretudo os jovens”;

E) “O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm,
em sua maioria, entre 18 e 24 anos”.
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SUS

11. Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o Con-
selho de Saúde, avalie os itens a seguir:

I - Prestadores de Serviços.
II – Governo.
III – Profissionais.
IV - Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V – Usuários.
VI - Movimentos e entidades de consumidores.

Assinale apenas os corretos:
A) III, IV e VI;
B) I, II, III, IV, V e VI;
C) I, II, III e V;
D) II, IV e VI;
E) V.

12. Um dos objetivos das comissões intersetoriais, criadas pela
Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é:

A) articular políticas e programas de interesse para a saúde;
B) integrar recursos, técnicas e práticas voltadas para a

cobertura total das ações de saúde;
C) coordenar os sistemas de redes integradas de assistência

de alta complexidade;
D) qualificar a atenção integral devida ao indivíduo e à

coletividade;
E) elaborar parâmetros de custos da assistência à saúde.

13. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios habilita-
dos em qualquer modalidade de gestão estabelecida pela NOB
– SUS 01/96, é feito com a seguinte base:

A) análise das necessidades de expansão do PSF do município;
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de

Atenção Básica Municipal;
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em geral

do município;
D) multiplicação de um valor per capta nacional pela população

do município;
E) estudo de programação assistencial desenvolvido

anualmente pelos municípios.

14. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetuada
através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo que,
desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais (NOB
91, NOB 92, NOB 93, NOB 96 e NOAS 01/02).

Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS-SUS 01/02 - pode-se fazer a seguinte afirmação:

A) estabelece o processo de regionalização como estratégia
de hierarquização dos serviços de saúde;

B) reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica;
D) cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena;
E) institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

15. A legislação brasileira estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao poder público (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir este direito, atra-
vés de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de se adoecer e morrer.

A legislação  obedece à seguinte diretriz:

A) aumentar a capacidade econômica dos municípios e munícipes;
B) ofertar um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços

de saúde;
C) organizar ações e serviços de saúde de forma centralizada;
D) possuir direção descentralizada em cada esfera de governo;
E) ser capaz de resolver 80% das necessidades de saúde.

16. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve
atender aos direitos individuais e às demandas da coletivida-
de. Os recursos e as políticas públicas devem visar esse duplo
objetivo.

Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da adminis-
tração pública:

A) da lucratividade;
B) da autonomia da vontade;
C) do sigilo;
D) da impessoalidade;
E) da redução de custos.

17. São vários os problemas relacionados aos Recursos Hu-
manos no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de
trabalho, salário, compromisso social e humanização do aten-
dimento.

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde
podemos afirmar que:

A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional do
SUS;

B) organiza um sistema de formação de recursos humanos em
nível universitário;

C) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;

D) possui normas específicas que independem do sistema
educacional;

E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática para
pesquisa.

18. Os estabelecimentos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde e fazem parcerias com planos de saúde têm o
direito de:

A) atender prioritariamente pacientes que possuam planos de
saúde privados;

B) receber remuneração direta do usuário do SUS pelo serviço
de saúde prestado;

C) organizar o acesso em filas diferenciadas de pacientes SUS
e particulares;

D) internar os usuários dos planos em melhores acomodações;
E) oferecer os recursos de saúde de acordo com as

necessidades de cada um.

19. As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas,
ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para
a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a digni-
dade humana.

Essas ações estão baseadas no princípio da:

A) universalidade;
B) integralidade;
C) eqüidade;
D) racionalidade;
E) descentralização.

20. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, divulga-
do pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, é o Pacto
em Defesa do SUS que possui entre as suas prioridades:

A) modificar a emenda constitucional nº 29 pelo Congresso
Nacional;

B) reforçar o SUS como política de Estado;
C) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do

SUS;
D) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do SUS;
E) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado,

diminuindo competências concorrentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a Organização Panamericana da Saúde (OPAS)
o hospedeiro é entendido com o homem ou outro animal vivo,
inclusive artrópode, que ofereça, em condições naturais, sub-
sistência ou abrigo ao agente infecioso.

Do ponto de vista epidemiológico, o homem pode funcionar
como hospedeiro:

A) definitivo ou alternativo;
B) definitivo ou intermediário;
C) transitório ou permanente;
D) permanente ou alternativo;
E) transitório ou alternativo;

22. Imunidade é o estado de resistência, geralmente associado
à presença de anticorpos que possuem ação específica sobre
o agente etiológico.

Sob esta ótica é correto afirmar que a imunidade ativa:

A) depende exclusivamente da resposta celular mediante a
sensibilização de linfócitos T;

B) pode ser adquirida naturalmente, porém sua durabilidade
depende da intensidade das manifestações clínicas
apresentadas;

C) pode ser adquirida naturalmente por transferência da mãe
para o filho durante o trabalho de parto e parto;

D) depende da resposta celular e humoral mediante a
sensibilização de linfócitos T e B respectivamente;

E) depende da carga infectante capaz de induzir a
sensibilização das moléculas apresentadoras de antígenos.

23. O caráter compulsório da notificação dos casos de doen-
ças notificáveis no Brasil implica responsabilidades formais ine-
rentes ao exercício profissional.

Desta forma, o enfermeiro ao se deparar com um caso de den-
gue deverá:

A) aguardar a confirmação do caso para efetuar a notificação;
B) lançar mão de sistemas sentinelas para monitorização dos

pacientes;
C) realizar a busca ativa de casos para mapeamento de grupos

vulneráveis;
D) notificar o caso suspeito, mesmo sem a confirmação do

diagnóstico;
E) investigar eventos sentinelas para monitorização dos casos

suspeitos.

24. A operacionalização da vigilância epidemiológica compre-
ende um ciclo de funções específicas e intercomplementares,
implementadas continuamente.  Tais funções compreendem
competências que englobam todas as esferas de governo (muni-
cipal, estadual e federal).

São atribuições do nível municipal de governo:

A) supervisão, acompanhamento e avaliação dos programas
executados por região geográfica;

B) promoção de educação continuada dos recursos humanos
e intercâmbio técnico-científico com instituições de ensino,
pesquisa e assessoria;

C) elaboração de planos de atuação e cadastramento de
pessoal qualificado para intervir em situações emergenciais;

D) definição de diretrizes e bases técnicas para o Sistema de
Vigilância Epidemiológica;

E) promoção de intercâmbio de conhecimentos técnico-
científicos visando à troca de experiências, bem como a
padronização de procedimentos entre os diversos níveis do
sistema.

25. De acordo com a Organização Panamericana da Saúde
(OPAS), existem indicadores alternativos para a mensuração
da situação de saúde e desigualdade econômica e social.

Estes indicadores foram agrupados em três categorias, a sa-
ber:

A) renda per capita, coeficiente de mortalidade materna e
estado de saúde;

B) determinantes de atitudes pessoais, determinantes da saúde
e coeficiente de mortalidade geral;

C) coeficiente de mortalidade materna e infantil, determinantes
da saúde e estilo de vida da população;

D) determinantes de promoção da saúde, determinantes da
saúde e estado de saúde;

E) determinantes de promoção da saúde, coeficiente de
mortalidade infantil e consumo de água per capita.

26. No processo de enfermagem a investigação clínica é a pri-
meira etapa para a determinação do estado de saúde.

As cinco atividades que compreendem essa etapa são, suces-
sivamente:

A) identificação dos padrões das impressões iniciais, coleta
de dados, organização, validação dos dados e registro dos
dados;

B) coleta de dados, validação dos dados, identificação dos
padrões das impressões iniciais, organização do registro
dos dados e avaliação dos resultados;

C) identificação dos padrões das impressões iniciais, coleta
de dados, registro dos dados, avaliação dos resultados e
validação dos dados;

D) coleta de dados, organização do registro dos dados,
validação dos dados, identificação dos padrões das
impressões iniciais e comunicação;

E) coleta de dados, validação dos dados, organização,
identificação dos padrões das impressões iniciais e registro
dos dados.

27. No processo de enfermagem as etapas de planejamento e
implementação estão intimamente relacionadas por que:

A) a etapa de implementação não necessita de sintonia com o
plano elaborado;

B) há ocasiões em que o enfermeiro desenvolve ações sem
verificar o plano terapêutico previamente elaborado;

C) o planejamento orienta as intervenções a serem
implementadas pela equipe de enfermagem;

D) o planejamento orienta a etapa de registro dos resultados,
visando maximizar o controle dos gastos institucionais;

E) o planejamento orienta a etapa de elaboração dos
diagnósticos mediante a sistematização da assistência de
enfermagem.

28. Sobre os diagnósticos de enfermagem é correto afirmar:

A) são complicações/manifestações fisiológicas oriundas do
processo de saúde/doença;

B) são sinais, sintomas ou fatores de risco, nos quais o
enfermeiro se baseia para focalizar a investigação nosológica;

C) são julgamentos clínicos das respostas do indivíduo, da
família e da comunidade para os problemas de saúde
existentes ou potenciais;

D) são disfunções psicossociais complexas que emergem do
indivíduo, família e comunidade, determinando problemas
de saúde;

E) são problemas/alterações que modificam a homeostase do
corpo humano, acarretando doença orgânica.
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29. Um paciente que apresenta prejuízo da integridade da
membrana tegumentar de mucosa, tem o seguinte diagnósti-
co de enfermagem:

A) integridade tissular prejudicada;
B) proteção ineficaz;
C) mucosa oral prejudicada;
D) integridade da pele prejudicada;
E) risco para integridade da pele prejudicada.

30. O exercício da liderança exige do enfermeiro a capacidade
de perceber a influência do líder sobre a equipe de liderados.
Neste contexto, a qualidade do trabalho desenvolvido pela equi-
pe de enfermagem está relacionada com o perfil profissional
de quem exerce a função de coordená-la.

O líder que promove em seus liderados o desenvolvimento de
habilidades de determinação, responsabilidade e criatividade,
é considerado:

A) autocrático;
B) democrático;
C) laissez-faire;
D) simbólico;
E) pragmático.

31. No contexto do gerenciamento em enfermagem, a assis-
tência integral ao cliente é aquela que permite ao seu executor:

A) participar do planejamento, execução e avaliação de todas
as atividades assistenciais;

B) elaborar o plano de cuidados de enfermagem buscando
atender as necessidades psicossociais do cliente;

C) assumir as responsabilidades que norteiam a prática
profissional, na perspectiva da divisão social do trabalho;

D) determinar os elementos da assistência que devem ser
priorizados para cada cliente;

E) agrupar estruturas e funções organizacionais necessárias
ao pleno funcionamento da ordem institucional.

32. O Decreto Lei nº 94.406/87, que regulamenta a Lei do Exer-
cício Profissional da Enfermagem, determina, entre outras atri-
buições, como atividades privativas do enfermeiro:

A) planejamento, auditoria, execução e avaliação das
instituições conveniadas com a rede de serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS);

B) planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços de enfermagem;

C) planejamento, organização, coordenação dos postos de
saúde e das unidades de saúde da família;

D) planejamento, organização, coordenação e execução dos
procedimentos de enfermagem;

E) planejamento, organização, coordenação e execução dos
Serviços de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

33. O enfermeiro, na divisão das atribuições diárias de serviço,
ao distribuir o atendimento, para as várias categorias de enfer-
magem, de acordo com as tarefas, está utilizando o método de
prestação de cuidados:

A) escalonar;
B) multidisciplinar;
C) de trabalho em equipe;
D) integral;
E) funcional.

34. No gerenciamento de recursos materiais é inquestionável a
necessidade do controle de qualidade dos produtos.

Por isso, para a aquisição de materiais é preciso submetê-
los à/aos:

A) observância de normas técnicas de embalagem e à
avaliação de desempenho de mercado;

B) testes de durabilidade e à análise de preços;
C) testes de desempenho técnicos e à análise dos riscos para

os clientes e profissionais de saúde;
D) processo de licitação pública, tomando-se como critério para

avaliação sempre o “menor preço”;
E) testes de desempenho técnico e ao processo de negociação

de preços.

35. O gerenciamento como função integrante das instituições
de saúde envolve uma dimensão ética que afeta:

A) somente o serviço onde a decisão foi tomada, pois o
processo gerencial é inerente ao âmbito administrativo da
instituição;

B) o serviço onde a decisão foi tomada, os profissionais que
nela trabalham, os usuários, os familiares e a comunidade;

C) apenas os usuários dos serviços onde a decisão foi tomada,
pois são os mais vulneráveis;

D) as relações de trabalho, acentuando os conflitos e a disputa
pelo poder na instituição de saúde;

E) as decisões administrativas, tornando inócua a interferência
dos profissionais de saúde na vida dos usuários.

36. O cuidado em saúde demanda uma visão integral do clien-
te. As linhas de cuidados preconizadas pela Agenda de Com-
promissos para a Saúde Integral da Criança e para a Redução
da Mortalidade Infantil determina como linhas de cuidados a
implementação das seguintes ações, exceto:

A) triagem neonatal (teste do pezinho);
B) atenção humanizada e qualificada à gestante;
C) imunizações;
D) atenção à saúde mental;
E) combate as doenças genéticas.

37. As estratégias prioritárias da Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e para a Redução da Mortali-
dade Infantil são:

A) a vigilância à saúde pela equipe de atenção básica, a
vigilância da mortalidade materna e infantil, a educação
continuada das equipes de atenção básica e a organização
de linhas de cuidados;

B) a vigilância à saúde pela equipe de atenção básica, a
vigilância da mortalidade materna, a educação continuada
das equipes de atenção básica e a organização de linhas
de cuidados;

C) a vigilância à saúde pela equipe de atenção básica, a
vigilância da mortalidade materna e infantil, a educação
continuada das equipes de atenção básica e a organização
dos serviços de referência e contra-referência;

D) a vigilância à saúde pela equipe de atenção básica, a
vigilância da mortalidade infantil, a educação continuada das
equipes de atenção básica e a organização de linhas de
cuidados;

E) a vigilância à saúde pela equipe de atenção básica, a
vigilância da mortalidade materna e infantil, a educação
continuada dos agentes comunitários e a organização de
linhas de cuidados.
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38. As linhas de cuidados que devem ser priorizadas nas
ações de saúde dirigidas à atenção da criança, consideran-
do-se as principais causas de morbimortalidade infantil no
Brasil,  são:

A) o acompanhamento do recém-nascido de risco, o acompa-
nhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil, as
imunizações, a atenção à saúde mental, a promoção do
aleitamento materno e de uma alimentação saudável e a
abordagem das doenças respiratórias e infecciosas;

B) a promoção do nascimento saudável, o acompanhamento
do crescimento e do desenvolvimento infantil, as
imunizações, a promoção do aleitamento materno e de uma
alimentação saudável, a atenção à saúde bucal e a
abordagem das doenças respiratórias e infecciosas;

C) o acompanhamento do recém-nascido de risco, o
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento
infantil, as imunizações, a promoção do aleitamento materno
e de uma alimentação saudável, a atenção à criança
portadora de deficiência e a abordagem das doenças
respiratórias e infecciosas;

D) a promoção do nascimento saudável, o acompanhamento
do recém-nascido de risco, o acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento infantil, as imunizações,
a promoção do aleitamento materno e de uma alimentação
saudável e a abordagem das doenças respiratórias e
infecciosas;

E) a promoção do nascimento saudável, o acompanhamento
do recém-nascido de risco, o acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento infantil, a promoção do
aleitamento materno e de uma alimentação saudável, a
atenção à saúde mental e a atenção a saúde bucal.

39. Segundo o Ministério da Saúde, a anticoncepção de emer-
gência é um método alternativo da anticoncepção hormonal para
evitar uma gravidez em decorrência de relação sexual
desprotegida.

A anticoncepção pós-coital ou pílula do dia seguinte, deve ser
utilizada:

A) até 72 horas após relação sexual ;
B) até 24 horas após relação sexual;
C) até 96 horas após relação sexual;
D) imediatamente após relação sexual;
E) até 48 horas após relação sexual.

40. Os anticoncepcionais hormonais orais combinados contêm
dois hormônios sintéticos semelhantes aos produzidos pelo
ovário da mulher.  Atuam basicamente por meio da inibição da
ovulação, além de provocar alterações nas características físi-
co-químicas do endométrio e do muco cervical.

É um método eficaz quando usado corretamente; no entanto
existem algumas condições clínicas em que o método não deve
ser usado, pois nestes casos:

A) os riscos possíveis e comprovados não superam os
benefícios do método;

B) as vantagens geralmente superam riscos possíveis ou
comprovados;

C) os riscos possíveis e comprovados sempre superam os
benefícios do método;

D) os riscos possíveis e comprovados podem superar os
benefícios do método;

E) as vantagens sempre superam riscos possíveis ou
comprovados.

41. Para atender as normas de atenção humanizada ao re-
cém-nascido de baixo peso - método canguru, a equipe de
saúde responsável pela assistência dessa clientela deverá
estar habilitada para promover:

A) o estímulo ao reflexo da sucção necessário ao aleitamento
artificial nos recém-nascido a termo;

B) a aproximação entre mãe e bebê apenas nas instituições
que dispõem de alojamento conjunto;

C) a atenção humanizada à criança, à mãe e à família,
respeitando-as em suas características e individualidades;

D) a ampla utilização de técnicas avançadas sejam estas
terapêuticas ou diagnósticas;

E) o desenvolvimento psicomotor dos recém-nascidos através
de métodos e técnicas de relaxamento.

42. Segundo o manual técnico de assistência pré-natal do Mi-
nistério da Saúde, o profissional de saúde deverá solicitar na
primeira consulta, os seguintes exames:

A) glicemia de jejum, sorologia para sífilis, dosagem de
hemoglobina, grupo sangüíneo e fator Rh, urina (tipo I) e teste
anti-HIV (se possível e com consentimento da gestante);

B) glicemia de jejum, sorologia para sífilis, dosagem de ferritina
e transferrina, grupo sangüíneo e fator Rh, urinocultura e
teste anti-HIV (se possível e com consentimento da
gestante);

C) glicemia de jejum, sorologia para sífilis, hemograma
completo com velocidade de hemosedimentação, urina (tipo
I), sorologia para hepatites e teste anti-HIV (se possível e
com consentimento da gestante);

D) glicemia pós-prandial, sorologia para toxoplasmose,
hematócrito, grupo sangüíneo e fator Rh, urina (tipo I) e teste
anti-HIV (mesmo sem o com consentimento da gestante);

E) glicemia de jejum, calcemia, magnesemia, sorologia para
sífilis, hepatograma, grupo sangüíneo e fator Rh, urina (tipo
I)e sorologia para rubéola e toxoplasmose.

43. De acordo com as recomendações do AIDPI (Atenção Inte-
grada às Doenças Prevalentes na Infância) um sinal geral de
perigo está presente quando a criança:

A) consegue beber ou mamar no peito;
B) regurgita quando ingere água;
C) apresenta convulsões;
D) chora copiosamente;
E) apresenta sibilância.

44. Segundo o AIDPI (Atenção Integrada às Doenças
Prevalentes na Infância) uma criança tem tiragem subcostal se
a parede torácica inferior retrai-se quando a criança:

A) come;
B) tosse;
C) expectora;
D) expira;
E) inspira.

45. Nos casos de contatos intradomiciliares de hanseníase o
Ministério da Saúde preconiza:

A) aplicação de duas doses da vacina BCG intra-dérmica na
dose de 0,1 mL sem necessidade de prova tuberculínica
prévia;

B) aplicação de uma dose da vacina BCG intra-dérmica na dose
de 0,1 mL sem necessidade de prova tuberculínica prévia;

C) aplicação de duas doses da vacina BCG intra-dérmica na
dose de 0,1 mL apenas para as formas multibacilares;

D) aplicação de uma dose da vacina BCG intra-dérmica na dose
de 0,5 mL com prova tuberculínica prévia;

E) aplicação de duas doses da vacina BCG intra-dérmica na
dose de 0,5 mL independentemente dos casos serem
paucibacilares ou multibacilares.
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46. O diagnóstico da hanseníase e a classificação operacional
do paciente em Paucibacilar ou Multibacilar são importantes
para que possa ser selecionado o esquema de tratamento
quimioterápico adequado.  O diagnóstico, baseia-se na identifi-
cação dos sinais e sintomas, e a classificação operacional é
feita com base no número de lesões de pele.

Os casos multibacilares apresentam mais de:

A) três lesões de pele;
B) quatro lesões de pele;
C) seis lesões de pele;
D) duas lesões de pele;
E) cinco lesões de pele.

47. As manifestações, tanto locais como sistêmicas do aciden-
te laquético são indistinguíveis do quadro desencadeado pelo
veneno botrópico.

A diferenciação clínica se faz quando, nos acidentes laquéticos,
estão presentes alterações como:

A) equimoses, gengivorragia, hematúria, mialgia, paralisia
muscular e incoagulabilidade sangüínea;

B) equimoses, gengivorragia, hematúria, mialgia, diarréia,
hipotensão e choque;

C) náuseas, vômitos, cólicas abdominais, equimoses,
gengivorragia e hematúria;

D) náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, hipotensão
e choque;

E) equimoses, gengivorragia, náuseas, vômitos, hematúria,
mialgia e paralisia muscular.

48. O Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde
recomenda que o intervalo mínimo entre as doses da vacina
tríplice DTP seja de:

A) 90 dias;
B) 30 dias;
C) 60 dias;
D) 120 dias;
E) 160 dias.

49. O parto de uma mulher portadora do HIV deve ser
humanizado, buscando-se, em todas as fases desse momen-
to, proporcionar bem estar à mãe e ao recém-nascido através
de uma assistência de qualidade.

Desta forma é mandatório que a zidovudina (AZT) injetável seja
instituída desde o inicio do trabalho de parto até o clampeamento
do cordão umbilical, com esquema posológico de:

A) 02 mg/kg na primeira hora, seguindo infusão contínua com
01 mg/kg/hora diluídos em soro ringer lactato;

B) 05 mg/kg na primeira hora, seguindo infusão contínua com
02 mg/kg/hora diluídos em solução fisiológica a 0,9%;

C) 02 mg/kg na primeira hora, seguindo infusão contínua com
01 mg/kg/hora diluídos em solução fisiológica a 0,9%;

D) 05 mg/kg na primeira hora, seguindo infusão contínua com
02 mg/kg/hora diluídos em solução glicosada a 5%;

E) 02 mg/kg na primeira hora, seguindo infusão contínua com
01 mg/kg/hora diluídos em solução glicosada a 5%  .

50.  Algumas localizações extrapulmonares da tuberculose
são freqüentes.

A forma osteoarticular mais encontrada, situada na coluna ver-
tebral, é denominada:

A) espondilite anquelosante;
B) síndrome de Stevens-Johnson;
C) espondiloartrose;
D) mal de Pott;
E) escrofuloderma.


