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COMPONENTE 1
 
 
 
 
Não consta, como propósito basilar da Portaria 1395/1999, do 
Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional do Idoso: 
 
A) a promoção do envelhecimento saudável. 
B) a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade 

funcional dos idosos. 
C) a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida. 
D) a prioridade absoluta para os idosos na ocupação dos leitos 

reservados para Terapia Intensiva nos hospitais públicos.  
E) a recuperação da saúde dos que adoecem. 
 
 
 
 
A Portaria 1395/1999 do Ministério da Saúde dispõe 
explicitamente que a consulta geriátrica deve: 
 
A) evitar a prescrição de ações terapêuticas não-

farmacológicas. 
B) não desviar o foco para as questões sociais trazidas pelo 

paciente. 
C) atentar para a busca de problemas de alta prevalência e que 

não são comumente diagnosticados. 
D) abolir da orientação terapêutica os fármacos que 

apresentem potencial iatrogênico. 
E) contra-indicar qualquer ação de reabilitação que possa ser 

feita pelo paciente e seus acompanhantes no ambiente 
domiciliar. 

 
 
 
 
Com base na Portaria 1060/2002, do Ministério da Saúde, que 
aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência, é correto afirmar que: 
 
A) as deficiências que representam o foco desta Política são as 

de natureza motora, visual , auditiva e mental mas não as 
múltiplas. 

B) estabelece níveis de prioridade para o atendimento dos 
diferentes tipos de deficiência uma vez que admite ter as 
deficiências de natureza motora menor impacto sobre a 
qualidade de vida do que as demais. 

C) a deficiência visual é definida exclusivamente como a 
perda total e irreversível da visão. 

D) a rubéola gestacional e a otite média são apontadas como 
causas freqüentes de deficiência auditiva na infância . 

E) pessoas portadoras de deficiências produzidas por doenças 
como reumatismos e hanseníase , não se acham 
contempladas por esta política tendo em vista serem alvo 
de políticas específicas. 

 
 
 

 
 
 
 
Ainda de acordo com a Portaria 1060/2002 do Ministério da 
Saúde é incorreto afirmar que: 
 
A) as ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência 

devem ter como eixos fundamentais o diagnóstico e o 
encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às 
deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir 
ou minimizar as limitações e desvantagens delas 
decorrentes. 

B) o diagnóstico da deficiência abrange não apenas a 
identificação da doença e suas causas mas também a 
avaliação do grau de extensão da lesão e da medida da 
incapacidade resultante. 

C) o diagnóstico da deficiência , mesmo o presuntivo, deve ser 
formulado exclusivamente por profissionais especializados 
que atuam em serviços de média e alta complexidades. 

D) agentes comunitários de saúde e equipes de saúde da 
família têm um papel fundamental na disseminação das 
práticas e estratégias de reabilitação baseadas na 
comunidade.  

E) a indicação para a concessão de equipamentos de órtese e 
prótese se constitui em ato médico. 

 
 
 
De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em 
Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:  
 
A) elaborar o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de 

Gestão.  
B) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas 

existentes em seu território. 
C) organizar toda a rede de atenção básica à exceção dos 

prestadores privados. 
D) manter o controle das doenças desde que enquadradas 

como transmissíveis. 
E) desenvolver ações de saúde bucal quando o Gestor 

Estadual não puder assumi-las. 
 
 
 
Ainda segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
01/2002 a base territorial de planejamento da atenção à saúde, 
definida pela secretaria estadual de saúde, considerando as 
características demográficas, socioeconômicas, geográficas, 
sanitárias, epidemiológicas e oferta de serviços, entre outras, 
corresponde ao conceito de: 
 
A) município – pólo. 
B) região de saúde. 
C) módulo assistencial de saúde. 
D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. 
E) município – sede. 
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Garantir ao usuário um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema constitui-se em um dos princípios do 
SUS, de acordo com a Lei Federal 8080/1990, nomeado como: 
 
A) universalidade. 
B) igualdade. 
C) integralidade. 
D) descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo. 
E) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde. 
 
 
 
 
De acordo com a Lei Federal 8080/1990, pode-se afirmar a 
respeito da participação da iniciativa privada na assistência à 
saúde que:  
 
A) é permitida, desde que não haja no município uma oferta de 

serviços públicos de saúde capaz de atender 
quantitativamente a toda a população . 

B) para firmarem contrato ou convênio com o SUS , os 
prestadores privados não têm nenhuma preferência 
decorrente de se constituírem entidades lucrativas ou 
filantrópicas. 

C) os serviços privados contratados pelo SUS não se acham 
sujeitos às normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

D) a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais 
estrangeiros na assistência à saúde é autorizada apenas para 
aquelas que têm sua sede em países do Mercosul. 

E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades 
ou serviços privados contratados é vedado exercer cargo de 
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - 
SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De acordo com a Lei Federal 8142, de 1990, para que os 
municípios, estados e distrito federal recebam da União os 
recursos destinados a investimentos na rede de serviços, à 
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais 
ações de saúde, não se constitui exigência a existência de: 
 
A) fundo de saúde. 
B) consórcio de saúde. 
C) conselho de saúde. 
D) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento. 
E) comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários - PCCS, previsto o prazo de dois anos para sua 
implantação. 

 
 
 
 
Segundo a Lei Federal n° 8.142/1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde, o Conselho de Saúde: 
 
A) seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, é órgão que 

deve atuar na formulação de estratégias, no controle da 
execução da política de saúde e no acompanhamento do 
desempenho econômico e financeiro do Gestor do Sistema 
de Saúde de sua respectiva jurisdição. 

B) é órgão colegiado composto exclusivamente por 
representantes do governo, prestadores de serviço e 
usuários de saúde. 

C) tem um número de representantes de cada segmento 
correspondente a um terço do número total de  
Conselheiros. 

D) é a única instância colegiada de participação da 
comunidade na gestão do SUS. 

E) é uma instância de caráter permanente mas não 
deliberativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��� 

 



 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha 
Processo Seletivo Simplificado 2006 
Cargo: Enfermeiro            Tipo 1 – Cor: Branca 

Página 3/6  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 

COMPONENTE 2 
 
 
Sobre a profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia 
antiretroviral em gestantes, analise as proposições abaixo: 
 

1. Na maior parte dos casos a transmissão vertical do HIV 
ocorre nas primeiras semanas de gestação ou durante o 
parto. 

2. A carga viral elevada e a ruptura prolongada das 
membranas amnióticas são reconhecidas como os 
principais fatores associados à transmissão vertical do HIV. 

3. A cesariana eletiva constitui fator de proteção contra a 
transmissão vertical do HIV, bem como a Terapia 
Antiretroviral (TARV) combinada potente. 

4. Dos antiretrovirais utilizados durante a gravidez, a 
didanosina é a droga que apresenta melhor passagem 
transplacentária. 

 

Estão corretas:  
 

A) apenas 1 e 2. 
B) apenas 2 e 3. 
C) apenas 1 e 3. 
D) apenas 1 e 4.  
E) apenas 3 e 4. 
 

 
 
A respeito das atribuições da vigilância epidemiológica, é 
incorreto afirmar que é de sua competência: 
 

A) Reunir toda a informação necessária e atualizada. 
B) Processar, analisar e interpretar dados. 
C) Recomendar a implementação de atividades pertinentes ao 

controle das doenças. 
D) Utilizar informações de estudos científicos, mesmo os de 

controle empírico. 
E) Avaliar serviços de saúde, compreendendo o impacto 

gerado pelas ações efetuadas  sobre as populações. 
 

 
 
Sobre as vacinas, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. Vacinas atenuadas são produzidas por cultivo e purificação 
de microorganismos adaptados ou estruturados para 
eliminar sua patogenicidade, porém mantendo sua 
imunogenicidade. 

2. As vacinas contra sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite 
oral (tipo Sabin), febre amarela e BCG, são do tipo 
inativadas. 

3. As vacinas contra a poliomielite (tipo Salk), influenza, 
difteria, tétano, coqueluche e raiva são do tipo atenuadas. 

4. A vacina conjugada tem o objetivo de potencializar a 
resposta imune, principalmente em crianças de baixa idade. 

 

Estão corretas: 
 

A) apenas 1 e 2. 
B) apenas 2 e 3. 
C) apenas 1 e 4.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) apenas 3 e 4. 

 

 
 

A respeito do tratamento clínico de infectados pelo vírus HIV, é 
correto afirmar: 
 
A) A anfotericina B é o tratamento alternativo da candidíase 

perineal em crianças, usando-se de 0,5 a 1 mg/Kg/dia. 
B) A anemia e a neutropenia são os efeitos adversos mais 

comuns da utilização da zidovudina.  
C) A vacina contra hepatite B só pode ser iniciada após o 

primeiro ano de vida. 
D) A vacina contra poliomielite preferencialmente utilizada é 

a recombinante. 
E) Crianças imunossuprimidas que chegam aos serviços de 

saúde ainda não vacinadas, devem receber o BCG ID 
mesmo apresentando outros sintomas. 

 
 
 
 
São sinais e sintomas das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: 
 
A) Níveis pressóricos arteriais elevados. 
B) Tricomoníase vaginal caracterizada pelo aparecimento de 

corrimento homogêneo, de cor acinzentada. 
C) Candidíase vaginal, apresentando corrimento amarelado ou 

amarelo-esverdeado. 
D) Lesões vesiculosas em cacho, desenvolvendo-se sobre uma 

base eritematosa no cancro mole. 
E) Ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, 

com fundo granuloso e de sangramento fácil na 
donovanose. 

 
 
 
 
Sobre os diversos tipos de hepatite é correto afirmar: 
 
A) O vírus da hepatite tipo A apresenta baixa resistência ao 

pH ácido. 
B) Em quase cem por cento dos casos de hepatite tipo B 

observa-se icterícia, acompanhada de colúria e hipocolia 
fecal. 

C) No quadro clínico agudo da hepatite tipo C o paciente 
cansa-se facilmente, são freqüentes o sangramento 
digestivo alto, a icterícia e o aparecimento de varizes de 
esôfago. 

D) A transmissão da hepatite tipo D se dá através da via 
parenteral, contato do sangue contaminado com mucosas e 
a pele com lesão aparente ou não, relações sexuais e 
transmissão perinatal.  

E) A hepatite por vírus tipo E evolui para a cronificação, 
ocorre na forma de casos isolados, acomete principalmente 
adultos e idosos, cujos sintomas, semelhantes às outras 
formas da doença, persistem por períodos longos.   
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A respeito dos exames bioquímicos, analise as afirmativas 
abaixo: 
 

1. A amostra de urina obtida muito cedo na gravidez não 
interfere no resultado do teste para a presença de 
Gonadotropina Coriônica Humana (hCG). 

2. Em homens, o estradiol (E2 ) é útil para avaliar tumores 
produtores de estrogênio. 

3. O estrogênio sérico total, que mensura o nível de estriol  
(E3 ), deve ser amplamente utilizado na gravidez e para 
avaliar o bem-estar fetal. 

4. Na síndrome de Kallmann observa-se diminuição do 
estradiol (E2 ) urinário. 

5. Observa-se na síndrome de Down a diminuição do estriol 
(E3 ) urinário. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5.  
D) 1, 3 e 5. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
 
Observa-se diminuição da tolerância à glicose em todos os 
casos abaixo, exceto: 
 

A) Doença de Addison. 
B) Feocromocitoma. 
C) Lesões do SNC. 
D) Doença de von Gierke. 
E) Hemocromatose. 
 
 
 
É observado hipercolesterolemia na seguinte condição: 
 

A) Doença hepatocelular grave. 
B) Hipertireoidismo. 
C) Doença mieloproliferativa. 
D) Retardo mental. 
E) Síndrome de Werner. 
 
 
 
Sobre a pressão arterial é correto afirmar:  
 

A) O exercício e o fumo não precisam ser evitados antes da 
sua verificação. 

B) Antes do início do procedimento de verificação da pressão 
arterial deve-se pedir para o paciente sentar 5 minutos. 

C) Durante o procedimento, conversar com o cliente, 
indagando sobre os valores apresentados anteriormente. 

D) Posicionar o manguito a 5 cm acima do sítio da pulsação 
(espaço antecubital ou poplíteo). 

E) Insuflar e desinsuflar rapidamente o manguito, observando 
o ponto em que o som desaparece.  

 
 
 
Quantos frascos de insulina simples (100 U.I./ml) são 
necessários para cumprir uma prescrição de 10 U.I. subcutânea 
duas vezes ao dia durante trinta dias, sabendo-se que cada 
frasco-ampola contém 5 ml? 
 
A) 0,5 frasco-ampola. 
B) 1,0 frasco-ampola. 
C) 1,2 frasco-ampola. 
D) 1,5 frasco-ampola. 
E) 1,8 frasco-ampola. 
 
 
 
 
Sobre as características da insulina usada para tratamento da 
Diabetes Mellitus é correto afirmar: 
 
A) A insulina comum ou a zinco cristalina tem ação 

intermediária e aspecto leitoso. 
B) A insulina ultralenta tem seu pico de ação entre 4 e 12 

horas após sua administração. 
C) A insulina NPH é de curta ação e não pode ser combinada 

com insulina de ação longa. 
D) A insulina de curta ação apresenta pico entre 2 a 3 horas 

após administração e tempo de duração entre 4 e 6 horas. 
E) A insulina lenta tem aspecto claro e tempo de ação entre 6 

a 8 horas após sua administração. 
 
 
 
 
Quantos minutos são necessários para infundir 500 mg de 
Flagil, cuja apresentação é em frasco-ampola de 100 ml e a 
velocidade de infusão é de  40 gotas por minuto? 
 
A) 15 minutos. 
B) 25 minutos. 
C) 30 minutos. 
D) 40 minutos. 
E) 50 minutos. 
 
 
 
 
Qual a concentração por ml de cloreto de potássio à 19,1% 
(ampola com 10 ml), após diluição em 500 ml de soro 
fisiológico? 
 
A) 0,025 mg/ml. 
B) 0,29 mg/ml. 
C) 0,030 mg/ml. 
D) 0,35 mg/ml. 
E) 0,037 mg/ml. 
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Sobre a Lei de nº. 7.498 que dispõe sobre o Exercício da 
Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. É atividade privativa do Enfermeiro realizar a consulta de 

Enfermagem e prescrever medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública e rotinas 
aprovadas pela instituição de saúde. 

2. Cabe ao Enfermeiro delegar aos Técnicos de Enfermagem 
a assistência ao parto normal, inclusive em domicílio. 

3. É apenas da competência da Enfermeira Obstétrica realizar 
episiotomia e episiorrafia, com aplicação de anestesia local 
quando se fizer necessária. 

4. Circular na sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar 
são atividades privativas do Técnico de Enfermagem. 

5. Participar das atividades de educação em saúde é de 
competência de todos os membros da equipe de 
Enfermagem. 

 
Estão corretas: 
 
A) apenas 1, 2 e 3. 
B) apenas 2 e 5. 
C) apenas 3 e 4. 
D) apenas 1 e 5. 
E) apenas 4 e 5. 
 
 
 
 
São ações da Assistência de Enfermagem Perioperatória, 
exceto: 
 
A) A tosa dos pelos para substituir a tricotomia, sendo 

proibido o uso de cremes depilatórios. 
B) Administrar medicações pré-anestésicas de 45 a 75 minutos 

antes do início da anestesia. 
C) Monitorar o funcionamento do fígado, órgão responsável 

pela biotransformação dos compostos anestésicos. 
D) Investigar o funcionamento das adrenais nos pacientes que 

fazem uso de corticosteróides. 
E) Realizar assepsia meticulosa e investigação à mais discreta 

elevação da temperatura, se o paciente for 
imunodeprimido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A respeito das ações do Enfermeiro como facilitador da 
aprendizagem ao assistir pessoas na terceira idade, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. Oferecer materiais mnemônicos para aumentar a lembrança 

de dados relacionados. 
2. Assegurar um ambiente movimentado e com muitas fontes 

de estimulação. 
3. Encorajar o uso contínuo do intelecto. 
4. Manter longos períodos de aprendizado. 
 
Estão corretas: 
 
A) apenas 1, 2 e 4. 
B) apenas 2, 3 e 4. 
C) apenas 1 e 3. 
D) apenas 3 e 4. 
E) apenas 1 e 2. 
 
 
 
 
 
Sobre as ações de Enfermagem no acompanhamento da mulher 
no trabalho de parto, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Assistir a mulher durante a administração de anestésicos 

monitorando a dor, critério de avaliação utilizado para 
realização da analgesia. 

2. Oferecer à mulher a possibilidade de escolher a posição 
mais confortável e assumi-la durante o trabalho de parto. 

3. Na manobra de Ritgen o apoio da mão do profissional que 
conduz o parto sobre o períneo pode prevenir a laceração, 
entretanto pode alterar a dinâmica do trabalho de parto. 

 
 Estão corretas: 
 
A) apenas a 2. 
B) apenas a 3. 
C) apenas a 1. 
D) 1, 2 e 3.  
E) apenas a 1 e 2. 
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Em relação ao exame físico da cabeça e pescoço é incorreto 
afirmar: 
 
A) A inspeção e a palpação do crânio permitem a identificação 

de tumores, bossas, afundamentos e pontos dolorosos do 
crânio. 

B) Quando se detecta que o diâmetro antero-posterior do 
crânio é bem maior que o diâmetro transverso, denomina-
se de dolicocefalia. 

C) A queda dos supercílios está relacionada à mixedema, 
esclerodermia, desnutrição acentuada e hanseníase. 

D) Ao se detectar hipertrofia do nariz, deve-se sempre associar 
a sífilis contraída intrauterinamente. 

E) Quando o globo ocular encontra-se afundado para dentro 
da órbita com diminuição da fenda palpebral, denomina-se 
de enoftalmia. 

 
 
 
 
Sobre o exame de tórax, é correto afirmar: 
 
A) A inspeção estática compreende o tipo respiratório, o ritmo 

e a freqüência, enquanto a dinâmica inclui a forma do 
tórax, abaulamento e depressões. 

B) A expansibilidade dos pulmões é avaliada por uma única 
técnica, a inspeção. 

C) A expansibilidade dos ápices e das bases pulmonares é 
avaliada utilizando-se a técnica da percussão. 

D) A percussão do tórax deve ser feita iniciando-se pela face 
posterior, indo de cima para baixo, golpeando os pontos 
simétricos, passando-se às regiões laterais e finalmente à 
face anterior. 

E) As vibrações percebidas pela mão do examinador quando o 
paciente emite algum som, denominam-se frêmito 
toracovocal. 
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