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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
01 -  Este caderno contém 60 questões do tipo múltipla escolha. 
 
02 -  Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
 
03 -  Cada questão tem quatro (4) opções (A - B - C - D). Apenas uma (1) resposta é correta. Não marque mais de 

uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a 
mesma será anulada. 

 
04 -  Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha 
 
05 -  Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
 
06 -  Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
 
07 -  Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa. 
 
09 -  UMA HORA após o início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM LEVAR ESTE CADERNO.  
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 60 

 
QUESTÃO 01 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a 
relação das prioridades pactuadas? 
A) Saúde do Trabalhador; Saúde do Adolescente; promoção da Saúde na Escola; Saúde do Homem; 
fortalecimento da Atenção Básica. 

B) Saúde do trabalhador; Saúde do Homem, redução da Mortalidade Infantil e Materna; promoção da 
Saúde na Escola; fortalecimento da Atenção Básica. 

C) Saúde do Idoso; Saúde do Homem; promoção da Saúde na Escola; fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias, fortalecimento da Atenção Básica. 

D) Saúde do Idoso; controle do Câncer do Colo do útero e mama; redução da Mortalidade Infantil e 
Materna; promoção da saúde, fortalecimento da Atenção Básica; fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endêmicas. 

 

QUESTÃO 02 
Considerando os objetivos do fortalecimento da Atenção Básica propostos no Pacto pela Vida, marque 
(V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 
I - Consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família nos pequenos e médios municípios. 
II - Ampliar  e qualificar a Estratégia de Saúde da Família nos grandes centros urbanos. 
III - Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade exclusiva da esfera nacional de 

gestão do SUS. 
IV - Assumir a Estratégia de Saúde da Família como estratégia prioritária para o fortalecimento da Atenção 

Básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais. 
Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Somente a sentença III é falsa. 
B) Somente a sentença IV é verdadeira. 
C) As sentenças I e IV são falsas. 
D) Todas as sentenças são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 03 
As alternativas abaixo apresentam os blocos de financiamento para o custeio do Sistema Único de Saúde 
estabelecidos pelo Pacto de Gestão, EXCETO: 
A) Atenção básica; Atenção Média e Alta Complexidade. 
B) Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; 
C) Assistência Odontológica. 
D) Gestão do SUS. 
 

QUESTÃO 04 
Segundo Starfield (2004), ao avaliar os aspectos da Atenção Primária que são fundamentais, mas não 
exclusivos a ela, cinco áreas merecem atenção, a saber: 

 

A) Centralização na família, competência cultural, orientação comunitária, adequação dos prontuários 
médicos e proteção aos pacientes. 

B) Centralização na família, competência cultural, orientação comunitária, coordenação da atenção e 
primeiro contato. 

C) Adequação dos prontuários médicos, continuidade do pessoal, comunicação profissional-paciente, a 
qualidade da atenção e proteção aos pacientes. 

D) Adequação dos prontuários médicos, continuidade do pessoal, longitudinalidade, centralização na 
família e orientação comunitária. 
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QUESTÃO 05 
A Cidade Saudável faz parte dos projetos estruturantes da produção social da saúde e deve apresentar as 
características abaixo, EXCETO: 
A) Trabalho Setorial. 
B) Busca da melhoria da qualidade de vida. 
C) Compromisso com a equidade. 
D) Construção cotidiana da cidadania. 
 

QUESTÃO 06 
O espaço local – Território – é o cenário estabelecido por atores sociais no desenrolar de um processo em 
que problemas de saúde se confrontam com os serviços prestados e onde as necessidades cobram ações. 
Em relação a esses espaços, marque a 1° coluna de acordo com a 2°. 
I – Distrito Sanitário  
II- Área de Abrangência  
III- Microárea de Risco    
IV- Domicílio  
 
 

(   ) 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 

Corresponde  à área de responsabilidade de uma Unidade de  
Saúde. 
Esse espaço tem perfil epidemiológico específico, através da 
caracterização desse perfil é  que são definidas as ações de 
saúde específicas para essa área. 
O detalhamento dessa base territorial é que possibilita a 
adscrição de clientela, além de favorecer ações de controle de 
saúde, visando às prioridades. 
A definição desse espaço territorial depende de critérios de 
natureza político - administrativa. 

 

Marque abaixo a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
A) I, IV, III, II. 
B) I, IV, II, III. 
C) II, IV, III, I  
D) II, III, IV, I. 
            

QUESTÃO 07 
O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 
caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 
resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1999).  A introdução de um novo tratamento para essa doença, que não cure, mas que aumente a 
sobrevida desses pacientes acarretará em: 
A) Redução da prevalência 
B) Aumento da prevalência 
C) Aumento da incidência. 
D) Redução da incidência. 
 

QUESTÃO 08 
 O Modelo Calgary de Avaliação de Famílias (MCAF) é uma estrutura multidimensional que contempla 
três categorias principais de funcionamento da família: estrutural, de desenvolvimento e funcional. Pode 
ser usado no processo de cuidar em Enfermagem no contexto da Saúde da Família possibilitando alterar 
os padrões usuais da prática e propiciando avaliar e intervir com as famílias. Sobre o MCAF marque a 
alternativa INCORRETA: 
A) Os processos de “Feedback” podem ocorrer simultaneamente nos vários níveis de sistemas com as 
famílias. 

B) A família é capaz de gerar um equilíbrio entre mudança e estabilidade. 
C) Os comportamentos dos membros da família são mais bem compreendidos sob o ponto de vista de 
uma causalidade linear e não circular. 

D) Os sistemas familiares têm capacidade autorreguladora. 
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QUESTÃO 09 
Considerando as atribuições comuns a todos os profissionais de Saúde da Família estabelecidas na 
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, analise as assertivas abaixo:  
 

I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; 
II - manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado 

pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde; 
III - realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e 

quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros); 

IV - realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 

V - garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e garantir o atendimento da demanda 
espontânea, e a realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 

 

Assinale a alternativa que aponta as assertivas CORRETAS. 
A) Apenas I, II, III eV. 
B) Apenas II, III, IV e V. 
C) Apenas I, III, IV eV. 
D) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 10 
Segundo a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008  os Núcleos de Apoio à Saúde da Família  
(NASF) tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, apoiando a 
inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e 
regionalização a partir da atenção básica. Com base nessa definição, avalie as afirmativas abaixo e 
marque (V) para as alternativas corretas e (F) para as falsas:    
(   ) Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou 

coletivo. 
(   ) Os NASF podem ser organizados em duas modalidades,  NASF 1 e NASF 2. A implantação de mais 

de uma modalidade de forma concomitante nos municípios e no Distrito Federal receberá incentivo 
financeiro federal. 

(   ) Quando presente no NASF, o profissional sanitarista pode reforçar as ações de apoio institucional e/ou 
matricial, ainda que não sejam exclusivas dele. 

(   ) Compete às Secretarias de Saúde dos  municípios e do Distrito Federal fazer a territorialização de cada 
NASF de acordo com  o número de Policlínica e Unidades de Pronto atendimento (UPA) a ele 
vinculados. 

A alternativa que indica sequência CORRETA é:  
A) F, F, V, V 
B) V, V, F, F 
C) V, F, V, F 
D) F, V, V, V 
 

QUESTÃO 11 
No Município de Padre Chico existe um Conselho Local de Saúde vinculado a Unidade de Saúde da 
Família Vila Aurora. A composição deste conselho segue a regulamentação Nacional dos Conselhos de 
Saúde, tendo 2  membros representantes dos profissionais de Saúde, 2 representantes do governo e 
nenhum representante  de prestadores privados ( por inexistência). Assim, o número de representantes da 
população nesse Conselho de Saúde deverá ser: 
A) 01 membro. 
B) 03 membros. 
C) 02 membros. 
D) 04 membros. 
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QUESTÃO 12 
A Lei 8080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Conforme seu 
capítulo II, são princípios do SUS, EXCETO: 
A) descentralização político-administrativa; 
B) Universalidade do acesso e Equidade; 
C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde                     
 

QUESTÃO 13 
Quanto ao exame físico completo que deve ser realizado na primeira consulta de puericultura  de um 
recém nascido, analise as afirmativas abaixo: 
I - Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação até o 

15º dia de vida. 
II - A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4ºC e 37,5ºC e não necessita ser medida rotineiramente 

em crianças assintomáticas exceto na presença de fatores de risco, como febre materna durante o parto. 
III - A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve 

estar fechada no momento do nascimento. A fontanela posterior é triangular, mede cerca de 0,5cm e 
fecha-se até o segundo mês. 

IV - A frequência cardíaca do RN normalmente varia entre 120bpm e 160bpm. 
 

Marque a opção CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
C) Apenas a afirmativa I, II e III estão corretas 
D) Todas as afirmativas estão corretas 
 

QUESTÃO 14  
Assinale a opção na qual a associação entre idade, vacina, dose e doenças evitadas NÃO foi feita 
corretamente: 
 

 Idade Vacina Dose Doenças evitadas 
A)  2 meses Hepatite 2ª dose Hepatite B 
B) 6 meses Vacina pneumocócica 10 

(conjugada) 
3ª dose Pneumonia, otite, meningite e outras 

doenças causadas pelo Pneumococo 
C) 9 meses Febre Amarela Dose 

inicial 
Febre amarela 

D) 12 meses Tríplice Viral 1ª dose Sarampo, caxumba e rubéola 
  
QUESTÃO 15 
Uma criança que recebeu a primeira dose da vacina Tríplice Viral apresentou febre de 38°C, sem nenhum 
outro sintoma associado  três dias após a vacinação. Ao comparecer à unidade de saúde, o enfermeiro 
tratou o caso como reação adversa da vacinação. A conduta do profissional foi: 
A) CORRETA, pois nos casos de vacinas vivas pode ocorrer elevação de temperatura associada a 
vacinação até vários dias após a mesma.   

B) ERRADA, por se tratar de vacina viva, a febre só pode ser considerada reação adversa da vacinação 
se aparecer nas primeira horas após a mesma. 

C) CORRETA, por se tratar de vacina não viva, a elevação de temperatura está sempre associada à 
vacinação. 

D) ERRADA, só se pode considerar reação adversa da vacinação os casos de elevação de temperatura 
acima de 39°C. 
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QUESTÃO 16 
A promoção da amamentação na gestação, comprovadamente, tem impacto positivo nas prevalências de 
aleitamento materno, em especial entre as primíparas. Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em 
grupo, quer seja no atendimento individual, é importante o diálogo com as mulheres. Todos os aspectos 
abaixo devem ser abordados na promoção do aleitamento materno, EXCETO: 
 

A) Manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como esticar os mamilos com os 
dedos ou esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas. 

B) Importância da amamentação logo após o parto, do alojamento conjunto e.da técnica (posicionamento 
e pega) adequada na prevenção de complicações.relacionadas à lactação; 

C) O uso de sutiã adequado ajuda na sustentação das mamas, pois na gestação elas apresentam o primeiro 
aumento de volume. 

D) Planos da gestante com relação à alimentação da criança, assim como experiências prévias, mitos, 
suas crenças, medos, preocupações e fantasias relacionados com o aleitamento materno; 

 

QUESTÃO 17 
 Considere as duas afirmações abaixo. 
 

1 – No manejo do ingurgitamento mamário, recomenda-se o uso de compressas frias (ou gelo envolto em 
tecido), em intervalos regulares após ou nos intervalos das mamadas. 

 

2 – As compressas frias provocam vasoconstrição temporária pela hipotermia, o que leva à redução do 
fluxo sangüíneo, com conseqüente redução do edema, aumento da drenagem linfática e menor 
produção do leite, devida à redução da oferta de substratos necessários à produção do leite. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. 
B) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa. 
C) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
D) as duas afirmações são falsas. 
 

QUESTÃO 18 
Analise as afirmativas abaixo assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
(   ) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a freqüência respiratória normal para uma criança 

de 0 a 2 meses de vida é de até 60mrm. 
(   ) A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum ao nascimento. 
(   ) O umbigo hiperemiado e/ou com secreção purulenta não indica a necessidade de encaminhamento da 

criança ao serviço de referência com urgência. 
(   ) A hérnia umbilical tem indicação cirúrgica imediata, devido ao risco de encarceramento ou 

estrangulamento. 
(   ) Mãe com menos de 18 anos de idade e/ou baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo)  indica 

situação de risco e vulnerabilidade a saúde do recém-nascido. 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A) V, V, F, F, F.  
B) V, V, F, F, V. 
C) F, F, F, V, V.  
D) V, F, V, V, V.  
QUESTÃO 19 
No acompanhamento e avaliação do desenvolvimento infantil a atenção primária tem como objetivo a 
promoção, proteção e detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em 
sua vida futura. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção INCORRETA: 
A) Entre 2 e 4 meses de vida o bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros. 
B) O reflexo de Moro é incompleto até o 6º mês de vida e não deve existir a partir do 9º mês. 
C) Em torno de 1 ano de vida o bebê possui a acuidade visual de um adulto. 
D) Entre 3 e 4 anos a criança veste-se com auxílio. 
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QUESTÃO 20 
Todas abaixo são recomendações do Ministério da Saúde para a abordagem de pacientes adolescentes 
portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), EXCETO: 
A) Convocação, tratamento e orientação dos parceiros sexuais. 
B) Orientação para a realização do teste anti-HIV (conforme orientações do manual da Coordenadoria de 
DST/Aids). 

C) Comunicação aos pais ou responsáveis para que se garanta a adesão ao tratamento. 
D) Exame clínico-genital minucioso, que contemple a busca de outras DST. 
 

QUESTÃO 21 
Identificar situações que se configuram como de ALTO RISCO para os adolescentes, a fim de priorizá-las 
no atendimento, é uma das atribuições dos profissionais que atuam nas equipes da Atenção Primária à 
Saúde. Todas as situações abaixo configuram ALTO RISCO à saúde do adolescente, EXCETO:  
A) Adolescentes que estejam fazendo uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (com destaque ao uso do 
tabaco e do álcool). 

B) Adolescentes com transtornos alimentares: bulimia e anorexia. 
C) Adolescentes que fogem com frequência de casa ou se encontram morando nas ruas. 
D) Adolescentes que tenham iniciado a atividade sexual precocemente. 
 

QUESTÃO 22 
O termo puberdade é utilizado para designar especificamente as transformações corporais decorrentes da 
ação dos hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. O seu início acontece entre os 08 e os 13 anos 
para o sexo feminino e entre 09 e 14 anos, para o sexo masculino. Os principais eventos observados nesta 
fase são: 
A) O estirão puberal, o surgimento dos caracteres sexuais secundários e a consequente iniciação sexual. 
B) O surgimento dos caracteres sexuais secundários, a polução noturna e a ginecomastia puberal. 
C) O estirão puberal, as alterações na quantidade e na distribuição de gordura no corpo e o 
desenvolvimento do sistema respiratório, circulatório e das gônadas; 

D) A aceleração e desaceleração do crescimento, a ginecomastia puberal e  a menarca/espermarca. 
 

QUESTÃO 23 
Considere as duas afirmações abaixo. 
1 – A contracepção de emergência, como o próprio nome sugere, deve ser usada de forma esporádica e 

não como a opção anticoncepcional de eleição (situação que deve ser evitada na adolescência). 
2 – A pílula do Dia Seguinte atua impedindo a ovulação e a implantação do óvulo fecundado, não 

interfere com a gravidez em evolução e tem sua eficácia diminuída à medida que é maior o intervalo 
de tempo entre a relação desprotegida e sua utilização. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. 
B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa. 
D) a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira. 
 

QUESTÃO 24 
Sobre a gravidez na adolescência, todas as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO: 
A) O casamento e a maternidade, especialmente em estratos sociais baixos, têm sido utilizados por 
algumas adolescentes como forma de adquirir projeção social e mudança do lugar que ocupam na 
família, passando a ter um status de maioridade. 

B) Dentre as consequências orgânicas da gravidez precoce para a mãe, estão: anemia, menor ganho de 
peso e hipertensão gestacional. 

C) A diminuição da idade da menarca e a presença de um desejo, consciente ou não, de engravidar, estão 
entre as causas da gravidez indesejada na adolescência 

D) As pesquisas têm apontado que a ocorrência de aborto tem sido mais freqüente entre os estratos 
sociais baixos, diferentemente dos estratos sociais médios e altos nos quais a gestação tende a ser 
concluída. 
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QUESTÃO 25 
O texto se refere a uma DST que tem como agente etiológico um protozoário transmitido frequentemente 
pelo contato sexual, podendo ser encontrado na uretra, bexiga, ureteres, canal cervical, cavidade uterina e 
glândulas vulvares. O parasita desenvolve-se melhor em condições de anaerobiose e com pH maior que 5. 
O quadro clínico varia de ausência de sintomas a leucorréia pós-menstrual esverdeada ou acinzentada, 
com dispareunia, dor hipogástrica. Ao exame observa-se secreção vaginal fluída, bolhosa, intensa 
hiperemia de vagina e cérvice uterina, visualização do parasita à microscopia a fresco (pela sua 
mobilidade). A secreção pode ser abundante e de pH alcalina (acima de 5). A cérvice pode ter "aspecto de 
morango", correspondendo à acentuada distensão dos vasos sanguíneos superficiais e a focos de 
hemorragia. O texto faz referencia a qual doença?  
A) vaginose bacteriana causada pela Gardnerella vaginalis. 
B) gonorréia causada pela Neisseria gonorrhoeae. 
C) tricomoníase causada pelo Tricomonas vaginalis. 
D) condiloma acuminado causado pelo HPV. 

 

QUESTÃO 26  
Correlacione alguns dos métodos de anticoncepção com seus respectivos mecanismos de ação. 

 

Métodos de anticoncepção 
(I) Diafragma. 
(II) Laqueadura. 
(III) Dispositivo intrauterino 
(IV) Vasectomia. 
(V) Contraceptivo hormonal 
 

Mecanismos de ação 
(   ) impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra. 
(   ) impede a nidação no endométrio. 
(   ) impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas. 
(   ) impede a ovulação 
(   ) impede a passagem dos gametas da vagina para o útero. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A) I, II, III, V, IV. 
B) IV, III, II, V, I. 
C) V, II, III, I, IV. 
D) III, II, IV,V, I. 
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QUESTÃO 27 
Em relação à assistência ao planejamento familiar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo . 
(   ) A escolha do método anticoncepcional para  planejamento familiar deve ser realizado  considerando as 

características do método,  assim como fatores individuais e  situacionais relacionados ao usuário do  
método. 

(   ) A inocuidade é uma característica pertinente  ao método contraceptivo escolhido e refere- se a eficácia 
prática do método. 

(   ) Para os casais estáveis com dois filhos ou  mais os métodos irreversíveis como  vasectomia e 
laqueadura são os mais  recomendados. 

(   ) O método Ogino-Knaus é um método natural  de planejamento familiar e não é indicado  para 
mulheres com ciclos menstruais  irregulares. 

(   ) Após o parto ou aborto é recomendado que se espere 45 dias para a inserção do dispositivo intra 
uterino (DIU). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
A) V – V – V – F- V. 
B) F – V – V – F- V. 
C) V – F – V – V- F. 
D) V – F – F – V - F.  

 

QUESTÃO 28 
JFT, 26 anos, vem a consulta de pré natal trazendo os resultados exames laboratoriais (abaixo) solicitados 
por você na primeira consulta de pré natal. Hoje ela encontra-se com 16 semanas de gestação, altura 
uterina de 14 cm e pressão arterial 110x65 mmHg  
VDRL: positivo 
HIV: negativo 
Grupo sanguíneo: AB 
Fator Rh: negativo 
Glicemia de jejum: 92 mg/dl 
Hemoglobina: 11,9 mg/dl    Hematócrito: 35% 
HbsAg: negativo 
Urina rotina: traços de proteinúria  
Urocultura negativa 

 

Baseando-se na situação, marque a alternativa CORRETA. 
A) A gestante deve iniciar o tratamento para sifilis. Seu parceiro também deverá realizar o tratamento. 
Ela deverá realizar o exame de VDRL mensalmente.   

B) A gestante encontra-se com anemia leve. Ela devera iniciar o tratamento para anemia e repetir o 
exame de 30 a 60 dias após. 

C) Descarta-se a possibilidade de diabetes, porém a gestante deverá repetir o exame de glicemia de jejum 
no terceiro trimestre. 

D) A gestante deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco devido a presença de traços de proteína 
na urina. 
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QUESTÃO 29 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, 
acometendo 5% a 10% das gestações, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e 
perinatal (BRASIL, 2012). 
Sobre as classificações da HAS na gestação marque a alternativa INCORRETA. 
A) Hipertensão crônica é o estado hipertensivo registrado antes do início da gestação no período que 
precede a 20ª semana de gravidez ou além de doze semanas após o parto. 

B) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica é definida pela elevação aguda da PA, à qual se agregam 
proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática em gestantes portadoras de HAS 
crônica, com idade gestacional superior a 20 semanas. 

C) Hipertensão gestacional é o aumento da pressão arterial que ocorre após a 20ª semana de gestação, 
mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, com presença de proteinúria. 

D) Eclâmpsia corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a 
outras causas. 

 

QUESTÃO 30 
Dona Sebastiana, 55 anos, procura a UBS relatando que há 5 dias percebeu o aparecimento de um caroço 
na mama. Ao coletar o histórico de enfermagem e realizar o exame físico  as seguintes informações são 
obtidas: 
Ela nega doenças pregressas. A mãe faleceu aos 50 anos de causa desconhecida. Pai tem 76 anos, 
portador de hipertensão e câncer de estomago. A prima paterna teve câncer de mama, iniciado aos 59 
anos e faleceu em decorrência do problema. Os filhos são hígidos. Na história ginecológica e 
obstétrica, ela relata que sua menarca foi aos 14 anos. DUM:20/11/13, sendo que vem apresentando 
irregularidade menstrual. G3P2A1, sendo a primeira gravidez aos 35 anos e a última aos 38 anos. 
Realizou laqueadura tubária. Ao exame foi palpado nódulo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, 
fixo,  indolor a palpação, consistência fibro-elástica e bordas regulares na mama direita, no quadrante 
superior externo. 

 

Baseando-se na situação problema analise as  afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA. 
A) O fato da prima paterna ter tido câncer de mama aos 53 anos coloca dona Sebastiana no grupo  com 
risco muito elevado para o desenvolvimento do câncer de mama.  

B) Alguns dos fatores de risco para o câncer de mama em Dona Sebastiana são a idade e a menstruação 
ainda presente. 

C) O fato de dona Sebastiana ter tido filhos após os 30 anos é considerado um fator de proteção para o 
câncer de mama.  

D) A presença da história pregressa de aborto aumenta o risco de dona Sebastiana ter câncer de mama.  
 

QUESTÃO 31 
Dona Francisca, 44 anos, recebeu o laudo de prevenção do câncer de colo de útero, apresentando o 
seguinte resultado: Atipias de significado inderminado em células escamosas, provavelmente não 
neoplásica.  
 

De acordo com o resultado apresentado, marque a resposta INCORRETA. 
A) O resultado representa uma atipia presente em células provenientes da ectocérvice. 
B) O resultado representa uma mistura de dificuldades diagnósticas, não sendo consideradas 
anormalidades e sim ambiguidades citopatológicas. 

C) A colposcopia é o método favorável como a primeira escolha na condução da paciente. 
D) O resultado é compatível com a antiga nomenclatura ASCUS, cujo uso, atualmente, é desaconselhado. 
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QUESTÃO 32 
È muito importante que a equipe de atenção básica conheça e oriente a gestante sobre os aspectos legais e 
os direitos na gestação (BRASIL, 2012). Em relação a estes aspectos e direitos, analise as assertivas 
abaixo. 
I - A gestante tem direito ao conhecimento e à vinculação à maternidade, onde receberá a assistência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 
II - A gestante tem direito à acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, porém não é 

permitido a permanência, do acompanhante, na maternidade. 
III - A licença-maternidade poderá ocorrer a partir do 7º mês da gestação. Neste caso, o atestado médico 

indicará a data do afastamento. 
IV - A mãe tem o direito a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de 

trabalho, para a amamentação de seu filho, até que complete 6 (seis) meses de idade. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
A) I e IV apenas. 
B) II, III e IV apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) I e III apenas. 

 

QUESTÃO 33 
Durante o terceiro trimestre, que medida pode ser usada para abordar os desconfortos da gestação? 
A) Redução de fibras dietéticas minimiza a flatulência que ocorre, muitas vezes, no final da gestação. 
B) A azia é amenizada com bebidas geladas – água ou suco.  
C) Exercícios com levantamento de peso fortalecem as costas e os músculos abdominais. 
D) Ingerir laxantes para tratar a constipação intestinal. 

 

QUESTÃO 34 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns 
em todo o mundo. Entre suas conseqüências estão a infertilidade feminina e masculina e a transmissão da 
mãe para o filho (BRASIL, 2005). 
 

Com relação às DST, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) nas afirmativas abaixo 
(   ) O Papilomavírus humano (HPV) pode causar verrugas genitais e recebe o nome de condiloma 

acuminado. 
(   ) O cancro mole é uma lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, indolor, com bordas endurecidas, 

fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa. 
(   ) A herpes é uma virose transmitida exclusivamente por via sexual, através do contato direto com as 

lesões contaminadas. 
(   ) Sífilis é uma DST que apresenta três fases distintas, e sua manifestação patológica, quando instalada, 

não é possível de cura. 
(   ) A hepatite B também pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível. 
(   ) A tricomoníase vaginal pode alterar o resultado da citologia oncótica. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
A) V, V, V, F, V, F 
B) F, F, V, V, V, F 
C) V, F, V, F, V, V 
D) V, F, F, F, V, V 
 

QUESTÃO 35 
São fatores de risco que permitem a realização do Pré-natal pela equipe de atenção básica, EXCETO: 
A) RN de gestação anterior com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado. 
B) História de macrossomia fetal em gestação anterior. 
C) Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. 
D) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas em gestação anterior. 
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QUESTÃO 36 
Gestante chega à unidade de saúde para a realização da primeira consulta de Pré-natal no dia 14/04/13, 
trazendo exame de βHCG positivo, relata não se lembrar da data exata da última menstruação, acredita 
que foi no final do mês de fevereiro de 2013. Calcule a data provável do parto (DPP) e a idade gestacional 
(IG) através da regra de Naegele e marque a opção CORRETA:  
A) DPP 07/12/13 – IG 7 semanas e 2 dias 
B) DPP 04/12/13 – IG 6 semanas e 6 dias 
C) DPP 04/11/13 – IG 6 semanas e 6 dias 
D) DPP 07/11/13 – IG 7 semanas e 2 dias 
 

QUESTÃO 37 
Sobre a Tuberculose  analise as afirmativas abaixo: 
I - A identificação precoce da Tuberculose e o tratamento completo dos casos bacilíferos são considerados 

a melhor estratégia de prevenção por eliminarem os focos de infecção na comunidade interrompendo a 
cadeia de transmissão. 

II - A quimioprofilaxia primária no tratamento da Tuberculose é a profilaxia da doença em indivíduos 
infectados e a quimioprofilaxia secundária é a prevenção da infecção. 

III - A intolerância gástrica é o evento adverso mais frequente observado nas complicações do tratamento 
da Tuberculose, acrescenta-se ainda as dermatites e artralgias. 

IV - Falência Terapêutica é definida como resistência a três dos fármacos normatizados  para o tratamento 
da Tuberculose. Já a Multiresistência é definida como a persistência da baciloscopia positiva no final 
do tratamento ou indivíduos que se mantêm fortemente positivos na baciloscopia até o 4º mês de 
tratamento. 

 

Estão CORRETAS: 
A) I e III, apenas. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 38 
Podemos considerar exemplos de helmintos intestinais, EXCETO: 
A) Enterobius vermicularis 
B) Áscaris lumbricóides 
C) Balantidium coli 
D) Strongilóides estercoralis 
 

QUESTÃO 39 
 Relacione as colunas abaixo.  
1) Hanseníase Virchowiana 
2) Hanseníase Dimorfa 
3) Hanseníase Tuberculóide 
4) Hanseníase Indeterminada 

(   ) 
 
 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 

Apresenta manchas hipocrômicas e/ou eritematosas-
hipocrômicas, com ou sem diminuição da sudorese e rarefação 
dos pelos. 
Apresenta lesões eritematosas planas com o centro claro (lesões 
pré-faveolares) e alteração de sensibilidade. 
Apresenta lesões eritematosas e infiltração difusa, placas 
eritematosas infiltradas e de bordas mal definidas. 
Apresenta lesões eritematosas, eritematosas-hipocrômicas bem 
delimitadas com comprometimento do nervo. 

Marque a opção CORRETA: 
A) 3, 4, 2, 1 
B) 1, 3, 2, 4 
C) 2, 3, 1, 4 
D) 4, 3, 1, 3 
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QUESTÃO 40 
Segundo Brasil (2013), dentro da Estratificação de Risco Cardiovascular podemos considerar indicativo 
de Alto Risco, EXCETO: 
A) Acidente vascular cerebral prévio 
B) Diabetes Mellitus 
C) Hipertensão 
D) Nefropatias 
 

QUESTÃO 41 
A Assistência de Enfermagem para a pessoa com Diabetes Mellitus deve estar voltada para um processo 
de Educação em Saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com a sua condição crônica. 
As assertivas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

A) Tabagismo, mau controle glicêmico e deformidades nos pés são fatores de risco para úlceras nos pés 
em pacientes diabéticos. 

B) No exame físico do paciente diabético, a avaliação músculo-esquelética consiste na observação da 
higiene dos pés e corte das unhas, presença de bolhas, úlceras e áreas de eritema. 

C) O teste para o Reflexo de Aquileu realizado no paciente diabético é considerado alterado quando há 
ausência da flexão do pé. 

D) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2ºc e 8ºc e, após abertas, podem ser 
mantidas tanto em refrigeração entre 2ºc e 8ºc, quanto em temperatura ambiente entre 15ºc e 30ºc. 
 

QUESTÃO 42 
A prática regular de atividade física é fundamental na adoção de hábitos de vida saudáveis e no controle 
da Diabetes Mellitus. 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - A atividade física diminui a sensibilidade muscular à insulina. 
II - O paciente diabético deve envolver a maior diversidade de grupos musculares, buscando melhora da 

circulação geral e assimilação da insulina. 
III - Os exercícios aeróbios intensos em pacientes diabéticos com retinopatia diminuem o risco de 

deslocamento de retina. 
IV - A albuminúria e as nefropatias não contra indicam a prática de atividade física. 
 

Estão CORRETAS: 
A) I e II, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 43 
Considerando a  Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, marque (V) nas questões 
verdadeiras e (F) nas questões falsas: 
(   ) Os tumores são considerados a primeira causa de morte na população masculina. 
(   ) Estudos comparativos entre homens e mulheres tem comprovado que os homens são mais vulneráveis 

às doenças, sobretudo enfermidades graves e crônicas e que morrem mais precocemente do que as 
mulheres. 

(   ) As causas externas englobam uma série de agravos principalmente os acidentes, lesões 
autoprovocadas e as agressões. 

(   ) A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de paradigma no que concerne à percepção da 
população masculina em relação ao cuidado com sua saúde e a saúde de sua família. 

Marque a alternativa CORRETA: 
A) V, F, V, F 
B) F, V, F, V 
C) F, V, V, V 
D) V, V, F, F 
 
 
 



 14

QUESTÃO 44 
A prevalência de sobrepeso e obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 anos, avalie as 
afirmativas abaixo: 
I - O Enfermeiro tem como atribuição na abordagem da obesidade a realização da promoção da saúde, 

orientando a alimentação saudável e a prevenção do excesso de peso. 
II - Usuários com obesidade tipo II sem resposta ao tratamento e usuários com obesidade tipo III devem 

ser referenciados para os serviços de alta complexidade. 
III - Usuários que apresentam sobrepeso associado a comorbidades ou usuários com obesidade tipo I ou 

obesidade tipo II devem ser assistidos por nutricionista em unidade de referência geográfica. 
IV - Os adultos e idosos tem valores de corte para sobrepeso de IMC > ou = 25 e para índices de obesidade 

IMC > ou = 30. 
Estão CORRETAS: 
A) I e III, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I e II , apenas. 
D) III e IV, apenas. 
QUESTÃO 45 
A Hepatite viral é uma infecção sistêmica na qual as manifestações predominantes são decorrentes de 
doença hepática (DUNCAN, 2004). É INCORRETO afirmar: 
A) O período de viremia da Hepatite A varia de duas a quatro semanas, sendo sua penetração no 
organismo, em sua maioria, pela via oral-fecal. 

B) Há uma associação entre a presença do anti VHC e o carcinoma hepatocelular. 
C) O aleitamento materno não é contra-indicado em mães HbsAg positivas. 
D) Tanto a cronificação da Hepatite B, quanto a sua frequência, são diretamentes proporcionais à idade. 
QUESTÃO 46 
Analise as assertivas abaixo sobre rastreamento de tabagismo e abuso de álcool em adultos e marque (V) 
ou (F). 
(   ) A abordagem breve ao paciente tabagista pode levar a cerca de 5% de abandono do hábito de fumar. 
(   ) Há evidências que a cessação do tabagismo diminui risco de doença cardíaca, derrame e doenças 

pulmonares. 
(   ) O CAGE é um teste utilizado na atenção primária para rastreamento de abuso de álcool. 
(   ) A abordagem breve ao paciente tabagista associado a farmacoterapia oferecidos na atenção primária 

aumenta o sucesso do abandono do hábito de fumar com manutenção de abstinência por  um ano. 
Assinale a opção CORRETA: 
A) F, V, V, F 
B) V, V, V, V 
C) F, V, F, V 
D) F, V, F, F 
QUESTÃO 47 
Sobre a Dengue, leia as afirmativas abaixo e marque a opção correta: 
I - A dengue pode evoluir de forma assintomática ou como uma febre indiferenciada, podendo manifestar-

se como dengue clássica, ou formas mais graves, como febre hemorrágica de Dengue. 
II - A dengue é uma doença de notificação compulsória. 
III - A possibilidade de agravamento do quadro clínico pode ser conhecida por sinais de alerta, além do 

aumento repentino de hematócrito e diminuição de plaquetas. 
IV - A prova do laço deve ser realizada na ausência do sangramento espontâneo. 
V - Entre o 3º e 7º dia de início da doença, quando ocorre a defervescência, podem surgir sinais de alarme 

que pronunciam evolução desfavorável da doença como vômitos, dor abdominal intensa e contínua, 
irritabilidade excessiva ou sonolência  e diminuição de diurese. 

Estão CORRETAS: 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 48 
O escore de Framingham é uma ferramenta de estratificação do risco para doenças cardiovasculares. 
Sobre ele NÃO podemos afirmar: 
A) Risco intermediário - 10 a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. 
B) Alto risco – mais de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. 
C) A estratificação de risco de Framingham tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer 
um evento cardiovascular durante sua vida. 

D) Se o usuário apresentar no exame clínico e/ou anamnese apenas um fator de alto risco cardiovascular 
não há necessidade de calcular o escore, pois esse paciente já é considerado como alto risco 
cardiovascular. 

QUESTÃO 49 
O processo normal de envelhecimento esta associado a uma diminuição da acuidade visual devido à 
alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit do campo visual e doenças da retina. 
 

Para avaliação da acuidade visual em idosos, deve-se: 
A) Examinar todos os idosos com mais de 80 anos utilizando o cartão de Jaeger. 
B) Perguntar ao idoso sobre a dificuldade  para ler, assistir à televisão, dirigir ou desenvolver as 
atividades de vida diária. Aqueles idosos que responderem afirmativamente, deverão ser examinados 
com o uso do cartão de Jaeger. 

C) Examinar o idoso que esteja com queixa de dificuldade de visão  para perto utilizando a escala de 
Ramsay. 

D) Encaminhar para avaliação médica de acuidade visual todos os idosos. 
 

QUESTÃO 50 
Incontinência urinária é a perda de urina involuntária. Sobre incontinência urinária em idosos é 
CORRETO afirmar: 
A) Cerca de 80% dos idosos não institucionalizados apresenta incontinência urinária. 
B) Muitas das causas de incontinência urinária em idosos são causas irreversíveis como uso de 
medicamentos e infecções. 

C) Na avaliação de “Medida de Independência Funcional” do idoso não é possível avaliar a incontinência 
urinária. 

D) Na avaliação de incontinência urinária em idosos deve-se perguntar diretamente se a pessoa idosa 
perdeu urina recentemente ou sentiu-se molhada. 

 

QUESTÃO 51 
Todas as alternativas apresentam direitos do idoso de acordo com o Estatuto do idoso, EXCETO: 
A) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o 
critério médico. 

B) Ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de recorrer 
primeiramente à equipe médica para a tomada de decisão em relação ao seu tratamento de saúde.  

C) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

D) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. 

QUESTÃO 52 
Estudos demonstram que 09 em cada 10 indivíduos a partir de 55 anos provavelmente desenvolverão 
hipertensão arterial durante a sua vida tornando-se um dos maiores problemas de saúde pública.  
Sobre Hipertensão Arterial em idosos é CORRETO afirmar: 
A) A hipertensão do jaleco branco não é comum em idosos. 
B) Reações adversas mais comuns de diuréticos diazídicos são tonturas, fadiga e alucinações. 
C) Nos idosos frágeis é indicado manter níveis pressóricos tendendo a uma leve hipertensão, cujo 
objetivo é evitar complicações agudas. 

D) A avaliação da hipotensão ortostática no idoso deve ser feita com o idoso na posição de decúbito 
lateral. 
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QUESTÃO 53 
Segundo o Caderno de Atenção Básica “Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa” (BRASIL, 2006), são 
atribuições do Enfermeiro da Saúde da Família no atendimento à saúde da pessoa idosa, EXCETO:  
 

A) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 
B) Realizar assistência domiciliar, quando necessário. 
C) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da 
equipe. 

D) Orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos. 
 

QUESTÃO 54 
Com a idade avançada, ocorrem alterações intrínsecas e extrínsecas que afetam a função e o aspecto da 
pele.  
São alterações tegumentares relacionadas ao envelhecimento, EXCETO: 
 

A) A epiderme e a derme se tornam mais delgadas. 
B) A pele torna-se mais oleosa e mais susceptível à infecções. 
C) O colágeno da pele se torna mais rígido. 
D) Redução da tolerância aos extremos de temperatura.  

 

INSTRUÇÃO: A Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com base no disposto nessa Portaria responda as 
questões 55 e 56. 
 
QUESTÃO 55 
Leia os itens a seguir considerando a Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011 em seu Art. 2º 
“Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial”: 
1- Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos. 
2- Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações 
intrínsecas a esta rede para garantir a integralidade do cuidado. 

3- Promoção de estratégias de educação permanente. 
4- Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a prescrição de atividades 
territoriais em substituição à prática manicomial. 

 

Podemos dizer que as afirmativas corretas, quanto ao Artigo citado, são sentenças expressas em: 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 6, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
 

QUESTÃO 56 
 Compõem como alguns dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial nos componentes 
“Atenção Residencial de Caráter Transitório”, “Estratégias de Desinstitucionalização” e “Atenção 
Psicossocial Especializada”, respectivamente, os seguintes serviços: 
 
A) Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto, Centro de Atenção Psicossocial; 
B) Comunidade Terapêutica, Programa de Volta Para Casa e Serviço Hospitalar de Referência; 
C) Unidade de Acolhimento, Programa de Volta Para Casa e Serviço Hospitalar de Referência; 
D) Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, Serviço Residencial Terapêutico e Centro de Atenção 
Psicossocial. 
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QUESTÃO 57 
 Em 2013 foi publicado o Caderno de atenção Básica nº 34 que trata das atividades em saúde mental nas 
equipes da Atenção Básica. Este caderno aponta ferramentas úteis para o trabalho com famílias que 
vivenciam situações conflituosas e afirma que a saúde da família vai muito além da soma da saúde dos 
seus indivíduos.   
Considerando que um profissional da equipe de saúde da família identifique um conflito familiar que 
requeira abordar situações que envolvam aspectos multigeracionais ou transgeracionais para identificar as 
relações e ligações dentro do sistema multigeracional e em seguida precise fazer um estudo do 
funcionamento da família focando em suas relações de poder, comunicação e afeto, esse profissional 
deverá utilizar quais ferramentas? 
 

A) Ecomapa e P.R.A.C.T.I.C.E 
B) Projeto terapêutico de cuidado à familia e Discussão e reflexão de casos clínicos 
C) Genograma e F.I.R.O 
D) Ecomapa e F.I.R.O 
QUESTÃO 58 
“Há evidências sólidas que o sofrimento mental comum tem um impacto significativo em alguns dos mais 
prevalentes agravos à saúde. Seja como fator de risco, seja piorando a aderência ao tratamento, ou ainda 
piorando o prognóstico” (BRASIL 2013, p.93). 
 

Considere a figura abaixo: 

 
Analise as afirmações a seguir com base no expresso no quadro 1 acima: 
1- A um profissional da atenção primária à saúde que se põe a cuidar de um paciente com quadro de 
AVC é indicado investigar por depressão como comorbidade uma vez que o tratamento desse 
transtorno favoreceria a adesão do paciente ao tratamento do AVC. 

2- Pode-se afirmar que um quadro de depressão puerperal em uma mãe tem grande chance de interferir 
negativamente no desenvolvimento do seu bebê. 

3- Pacientes com quadro de HIV/AIDS possuem melhor prognóstico de tratamento se forem tratados 
concomitantemente de dependência química caso esteja associada. 

4- Considerando os estudos envolvidos na pesquisa que gerou esses dados não é possível afirmar que a 
psicose puerperal pode contribuir para a mortalidade infantil 

Pode-se afirmar que: 
A) 1, 2 e 3 estão corretas, apenas. 
B) 2 e 3 estão corretas, apenas. 
C) 2, 3 e 4 estão corretas, apenas. 
D) 1 e 4 estão corretas, apenas. 
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QUESTÃO 59 
A Lei 10.216, sancionada em 6 de abril de 2001, regula as internações psiquiátricas e promove mudanças 
no modelo assistencial aos pacientes portadores de sofrimento mental. A internação, um ponto em 
especial desta lei, tem sido alvo de muitas discussões diante do processo atual de abordagem de usuários 
de drogas. 
Com base do disposto na Lei 10.216 de 2001 sobre o processo de internação psiquiátrica, marque a 
alternativa que apresenta uma afirmativa CORRETA: 
 

A) A internação compulsória é aquela determinada pelo juiz ou pelo Ministério Público. 
B) Não há possibilidade de uma internação voluntária se tornar involuntária no decorrer do período no 
qual o paciente esteja internado em uma instituição legalmente constituída.  

C) O término da internação involuntária só poderá ser determinado pelo especialista responsável pelo 
tratamento. 

D) A internação compulsória poderá ser voluntária ou involuntária. 
 

QUESTÃO 60 
Considerando as afirmativas sobre os impactos do sofrimento mental comum na saúde, marque (V) para 
afirmativas verdadeiras ou (F) para afirmativas falsas: 
(   ) A política Nacional de abordagem ao consumo de drogas tem a busca pela abstinência como ponto 

central e foca os seus esforços na perspectiva de cura em relação ao uso. 
(   ) A pessoa que hoje apresenta dependência de álcool já teve um longo percurso de uso e, durante esse 

período certamente teve algum contato com um profissional de saúde que poderia ter suspeitado do 
risco da dependência se tivesse abordado a questão do uso.   

(   ) As vertentes históricas de entendimento de política de redução de danos ligadas a “HIV/DST em 
usuários de drogas” (COMTE et al., 2004) ou “concebida como conceito mais abrangente, no campo 
da Saúde Pública/Saúde Coletiva, por abarcar ações e políticas públicas voltadas para a prevenção dos 
danos antes que eles aconteçam” (DIAS et al., 2003) têm em comum tomar como fundamental a 
valorização do desejo e das possibilidades dos sujeitos para os quais estão orientadas essas ações. 

(   ) No campo do álcool e outras drogas, o paradigma da redução de danos se situa como estratégia de 
saúde pública que visa a reduzir os danos causados apenas pelo abuso de drogas ilícitas uma vez que 
as drogas lícitas possuem regulação própria pelo profissional que a prescreve e/ou pela ANVISA. 

 

Como seqüência CORRETA temos: 
 

A) F – V – V – F 
B) V – F – F – F 
C) F – V – V – V 
D) V – F – F - V 

 
 


