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PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018  

 MUNICIPIO DE BARRA VELHA – SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ENFERMEIRO DA FAMÍLIA 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA SC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO–  ENFERMEIRO DA 
FAMÍLIA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Especifico 

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
              A vida é difícil para todos nós. Saber disso 
nos ajuda porque nos poupa da  auto piedade. Ter pena 
de si mesmo é uma viagem que não leva a lugar nenhum. 
A auto piedade, para ser justificada, nos toma um tempo 
enorme na construção de argumentos e motivos para nos 
entristecermos com uma coisa absolutamente natural: 
nossas dificuldades. 
 Não vale a pena perder tempo se queixando dos 
obstáculos que têm de ser superados para sobreviver e 
para crescer. É melhor ter pena dos outros e tentar ajudar 
os que estão perto de você e precisam de uma mão 
amiga, de um sorriso de encorajamento, de um abraço de 
conforto. Use sempre suas melhores qualidades para 
resolver problemas, que são: capacidade de amar, de 
tolerar e de rir. 
 Muitas pessoas vivem a se queixar de suas 
condições desfavoráveis, culpando as circunstâncias por 
suas dificuldades ou fracassos. As pessoas que se dão 
bem no mundo são aquelas que saem em busca de 
condições favoráveis e se não as encontram se esforçam 
por criá-las. Enquanto você acreditar que a vida é um jogo 
de sorte vai perder sempre. A questão não é receber boas 
cartas, mas usar bem as que lhe foram dadas. 

 (Dr. Luiz Albert Py, in O dia 30/04/2000) 

 
1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) No texto acima, retrata os perigos de viver levando em 
conta a auto piedade, defendo a ideia de que deve-se auto 
conhecer e aproveitar as oportunidades, ao de invés de 
queixar-se. 
b) No texto acima, as pessoas que se dão bem no mundo 
são aquelas que saem em busca de condições favoráveis, 
e utilizam a auto piedade. 
c) No texto acima, fatores como sorte e experiência em 
jogos de carta, estão ligadas ao seu próprio sucesso em 
suas vidas, contudo a vida é difícil para todos nós. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa CORRETA para o emprego 
das classes de palavras dos vocábulos sublinhados. 
     "Muitas pessoas vivem a se queixar de suas 
condições desfavoráveis, culpando as circunstâncias 
por suas dificuldades ou fracassos". 
a) Preposição, advérbio, substantivo, adjetivo. 
b) Conjunção, advérbio, verbo, substantivo. 
c) Verbo, pronome, adjetivo, substantivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) A partir do trecho abaixo, substitua os vocábulos 
limpo e ordenados por sinônimos limpo   e ordenados 
por sinônimo e lembram e rebelde por antônimos. 
"Volto à casa. De novo me limpo. 
Que os cabelos se apresentem ordenados 
e as unhas não lembrem a antiga criança rebelde". 
A roupa sem pó. 
a) Lavo, alinhados, esquecem, obediente. 
b) Esfrego, penteados, recorda, subordinada 
c) Banho, compostos, esquecem, agitada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a alternativa CORRETA para a 
classificação das palavras quanto ao número de 
sílabas: monossílabas, dissílabas, trissílabas, 
polissílabas e divisão silábica. 

I-Aristocracia:( a-ris-to-cra-ci-a). 
II- Quão: (quão). 
III- Gracinha (gra-ci-nha). 
IV-Bolsa:(bol-sa). 
a) I- Polissílaba, II- monossílaba, III-trissílaba, IV-dissílaba. 
b) I- Monossílaba, II-trissílaba, III-polissílaba, IV-dissílaba. 
c) I-Trissílaba, II-monossílaba, III-polissílaba, IV-dissílaba. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, que contenha a 
seguinte sequência de encontros vocálicos: ditongo, 
tritongo, hiato e dígrafos. 
a) Saúde, iguais, vento, paixão. 
b) Uruguai, chumbo, torre, beijo. 
c) Saudade, saguão, soar, tombo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) A partir da formação das palavras, assinale a 
alternativa CORRETA para o processo de derivação e 
composição das palavras:  
I-Jornalista. 
II-Infeliz. 
III-Espairecer. 
IV-Girassol. 
V- Vinagre. 
 a) I-Derivação sufixal, II-derivação prefixal, III-derivação 
parassintética,  
IV-composição por justaposição e V-composição por 
aglutinação. 
b) I-Derivação prefixal, II-derivação parassintética, III-
derivação prefixal,  
IV-composição por justaposição e V-composição por 
aglutinação. 
c) I-Derivação prefixal, II-derivação sufixal, III-derivação 
parassintética,  
IV-composição por aglutinação e V-composição por 
justaposição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa em que a ortografia, 
acentuação gráfica e a pontuação estejam 
CORRETAS. 
a) É dificil lidar com essa situação. 
b) O tecido é fabricado na indústria textil. 
c) Sábado vou à feira comprar jiló e abóbora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA referente a análise 
sintática: tipos de sujeito, e períodos simples e 
composto. 
I- Choveu muito a tarde. 
II-Eu tenho três pássaros. 
III-O amor é lindo. 
IV-Cheguei, jantei e fui dormir. 
a) I- Sujeito inexistente, II-sujeito simples, III-período 
simples e IV-período composto. 
b) I-Sujeito oculto, II-sujeito simples, III-período simples e 
IV-período simples. 
c) I-Sujeito indeterminado, II-sujeito simples, III-sujeito 
oculto e IV-período composto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa CORRETA para a 
classificação da seguinte oração: 
                
              "Precisando de ajuda, ligue-me". 
a) Oração subordinada adverbial temporal reduzida.. 
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b) Oração subordinada adverbial condicional reduzida 
c) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA para modos e 
tempos verbais. 
          "Eu estudarei para a avaliação de matemática". 
a) Refere-se ao modo indicativo, e o tempo verbal futuro 
do presente. 
b) Refere-se ao modo imperativo, e o tempo verbal futuro. 
c) Refere-se ao modo subjuntivo, e o tempo verbal futuro 
do pretérito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

  
11) Leia a notícia abaixo: 
Cachorro abandonado é envenenado e espancado por 
funcionário de Carrefour , dizem ativistas 
Supermercado alega que cachorro desmaiou após 
abordagem de profissionais do Centro de Zoonoses 
que tirou o animal da loja. Defesa Animal estadual 
apura caso. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/) 

Esta notícia ocorreu em que estado ? 
a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Espirito Santo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Dois terremotos de 2018 um em janeiro e outro em 
novembro - atingiram as cidades de Kodiak, com 8,2 
graus de magnitude, e Anchorage, com 7 graus de 
magnitude, respectivamente. Relatos de evacuação de 
prédios e do surgimento de rachaduras nas paredes 
dos edifícios foram comuns durante o tremor. Em 
ambos os fenômenos, a possibilidade de um tsunâmi 
foi fator de preocupação geral. 

(Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br)  
 

Em qual estado esses fatos ocorreram ? 
a) Alasca 
b) California  
c) Flórida 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
13) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna  
Uma erupção, no Havaí,  marcou o ano de 2018. Em 
maio, o governo da ilha decretou estado de 
emergência e mais de 1,8 mil pessoas foram obrigadas 
a evacuar, após a erupção do vulcão______ . A lava e 
o fogo incendiaram árvores e diversas propriedades 
próximas ao vulcão. 

(Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br)  

 
a) Hilary 
b) Michael 
c) Kilauea 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna: 
Criação do Estado de Israel completou 70 anos em 
2018. 
Evento alterou o equilíbrio do Oriente Médio e insuflou 
um conflito com os árabes-palestinos, que perdura 
ainda hoje 

Este é o direito natural do povo judeu de comandar o 
seu próprio destino como todas as outras nações em 
seu próprio Estado soberano”. Com essas palavras, o 
presidente da Agência Judaica para a Palestina, David 
Ben-Gurion, proclamou a criação do Estado de Israel, 
em: 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ Redação Aaptada) 

 
a) 14 de maio de 1948. 
b) 15 de outubro de 1948. 
c) 23 de junho de 1948. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Sobre os presidentes dos países da América do 
Sul assinale a alternativa que apresenta o nome dos 
presidentes da Argentina : 
a) Presidente  Evo Morales 
b) Presidente Mauricio Macri  
c) Presidente  Sergio Matarella 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
16) Leia o trecho abaixo e responda : 
Terremoto na Bolívia é sentido em estados brasileiros; 
entenda o caso 
Prédios foram evacuados por causa do tremor em São 
Paulo e no Distrito federal 
Na manhã desta segunda-feira (2/042018), diversos 
prédios foram evacuados na Avenida Paulista, no 
Centro de São Paulo e em Brasília (DF), após relatos 
de tremores.  
O fenômeno atingiu a região de Carandayti com uma 
magnitude de 6,8 na Escala Richter. Também foram 
feitos relatos no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/Redação Adaptada) 

 
O fato teria ocorrido por conta dos reflexos de um 
terremoto que ocorreu: 
a) no Peru 
b) no Chile  
c) na Bolívia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
 A Política do Café com Leite, como ficou conhecida 
popularmente a dominação paulista e mineira do 
governo federal, só terminou com a Revolução de 
1930, que destruiu as instituições políticas a 
República Velha. Observe que o nome da política 
refere-se ao café, de _______e o leite, de_________. 
a) São Paulo e Minas Gerais 
b) Paraná e Mato Grosso 
c) Paraná e São Paulo 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
O dia _______é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. 
A data foi criada em 1988, com o intuito de ampliar o 
conhecimento da população sobre as formas de 
prevenção e de tratamento da doença.  
a) 02 de setembro 
b) 27 de novembro 
c) 15 de agosto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho abaixo e responda : 

https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/Redação
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“ A primeira telenovela brasileira foi exibida na TV 
Tupi de São Paulo, Sua Vida Me Pertence, escrita e 
dirigida por Walter Forster, estreou em 21 de 
dezembro de _________ e permaneceu em exibição até 
15 de fevereiro do ano seguinte’ 
a) 1951 
b) 1973 
c) 1985 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A formação da cultura brasileira resultou da 
integração de elementos das culturas indígena, 
do português colonizador, do negro africano, como 
também dos diversos imigrantes. Com base nessa 
informação analise as afirmativas abaixo: 
I- Na formação cultural, os índios contribuíram com 
o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de 
origem indígena, como pindorama, anhanguera, 
ibirapitanga, Itamaracá, entre outros. Com 
o folclore, permaneceram as lendas como o curupira, 
o saci-pererê, o boitatá, a iara, dentre outros. 
II- De modo geral, a contribuição cultural dos negros 
foi grande: Na alimentação, vatapá, acarajé, acaçá, 
cocada, pé de moleque etc; Nas danças (quilombos, 
maracatus e aspectos do bumba meu boi) 
Nas manifestações religiosas (o candomblé na Bahia, 
a macumba no Rio de Janeiro e o xangô em alguns 
estados do nordeste). 
III- Os imigrantes deixaram contribuições importantes 
na cultura brasileira. A história da imigração no Brasil 
começou em 1808, com a abertura dos portos às 
nações amigas, feita por D. João. O grande destaque 
foram os italianos e os alemães, que chegaram em 
grande quantidade. Eles se concentraram na região 
sul e sudeste do país, deixando importantes marcas 
de suas culturas, principalmente na arquitetura, 
na língua, na culinária, nas festas regionais e 
folclóricas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas III. 
b) Apenas II e III.  
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICO 

  
 21) A enfermagem é uma profissão que se 
desenvolveu ao longo dos tempos. Surgiu do 
desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no 
decorrer da história. No Brasil, desde a implantação da 
enfermagem moderna, na década de 20 e até os dias 
atuais, a história da enfermagem vem sendo objeto de 
estudo dado sua importância como profissão. A 
enfermagem tem suas origens religiosas e militares, 
como serviço, foi organizado para dar sustentação aos 
serviços de saúde e para garantir a produção da força 
de trabalho. Com base no tema Origem e Evolução da 
Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA. 
a) No contexto histórico-social, delimitado às primeiras 
décadas do século XIX, período em que surgiu a Escola 
de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, hoje denominada de Escola de Enfermagem Anna 
Nery. A partir da criação desta escola, e da formação das 
primeiras enfermeiras diplomadas efetivamente se inicia a 
profissionalização desta prática social no Brasil.  
b) Na tentativa de resolver os problemas de saúde, 
agravados no início do período republicano, dentre outras 

medidas o governo criou o Conselho de Saúde Pública 
(1890); regulamentou o Laboratório de Bacteriologia 
(1892); criou o Instituto Sanitário Federal (1894); 3 4 a 
Diretoria Geral de Saúde Pública (1897); o Instituto 
Soroterápico Municipal (1900); a notificação compulsória 
das doenças consideradas transmissíveis (1902) e instituiu 
a obrigatoriedade da vacina contra a varíola (1904).  
c)  O sanitarista Fontanelle criou, em 1932, a escola de 
Enfermagem Anna Nery, tendo como modelo o sistema 
nightingaleano, que se originara nos hospitais europeus e 
se desenvolvera nos hospitais americanos. A intenção 
inicial desse sanitarista, de formar profissionais 
enfermeiros que assumissem o papel de educadoras em 
saúde, portanto seu projeto não chegou a se concretizar 
como uma prática sistemática por uma série de fatores, 
que articulados, determinaram o desenvolvimento da 
enfermagem numa perspectiva diferente daquela 
originalmente pensada.  
d) A medicina, que havia se apropriado com exclusividade 
no século XVIII da milenar arte de curar, foi se legitimando 
socialmente como a profissão que detinha o saber e o 
poder dessa cura. Seria natural que também, no novo 
hospital, essa profissão se firmasse como a verdadeira 
ciência da saúde, e os médicos os seus legítimos 
representantes. As outras profissões, que compõem a 
equipe de saúde, entre elas a enfermagem, se tornariam 
auxiliares no processo de tratamento e cura.  
 
22) Em situações de emergências, ao admitir um 
paciente grave, o enfermeiro é o profissional que 
realizará a triagem em serviço de emergência, cabe a 
ele avaliar o paciente, determinar as necessidades de 
prioridade e encaminhá-lo para a área de tratamento. 
Sendo assim, o enfermeiro é o profissional da equipe 
de emergência a ter o primeiro contato com o 
paciente, cabendo-lhe o papel de orientador nos 
procedimentos que serão prestados. Assinale a 
alternativa CORRETA correspondente ao atendimento 
do enfermeiro em situações cardiovasculares. 
a)  É de extrema relevância que o enfermeiro possua a 
competência técnica de colher informações referente ao 
exame eletrocardiográfico. A análise do eletrocardiograma 
realizada pelo enfermeiro detém um olhar centrado na 
percepção de anormalidades na atividade elétrica cardíaca 
e, sucessivamente, na construção dos cuidados de 
enfermagem. No IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), o 
eletrocardiograma pode demonstrar alterações do 
segmento T e da onda ST e, ainda, fornecer dados 
importantes como: taquicardia, bradicardia ou arritmia 
cardíaca.  
b) A isquemia miocárdica provoca alterações no segmento 
T. A onda ST fica, primeiramente, aumentada e simétrica 
e, posteriormente, acontece à inversão desta devido à 
repolarização tardia.  
c) As alterações cardiovasculares provocadas pelo sulfato 
de morfina são devidamente monitoradas pelo enfermeiro, 
principalmente a pressão arterial e a frequência 
respiratória, as quais podem sofrer depressão.  
d) Nos usuários que fizeram uso de agentes trombolíticos, 
é importante que o enfermeiro produza cuidados 
relacionados às precauções hemorrágicas através da 
prevenção de injeções endovenosas.  
 
23) A Legislação Brasileira, por meio do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, reforça o compromisso pela 
promoção do bem-estar desses pequenos cidadãos. 
Responsabilidade esta que não é apenas da família, 

https://www.todamateria.com.br/bumba-meu-boi/
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mas do Estado e da sociedade como um todo. Os 
cuidados com a saúde infantil estão entre as ações 
essenciais do Ministério da Saúde. Os programas 
desenvolvidos buscam oferecer um atendimento 
médico mais humano e de melhor qualidade para as 
nossas crianças. Assinale a alternativa CORRETA 
sobre atendimento de enfermagem à saúde materno–
infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e 
período neonatal. 
a) A Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância, 
que contribui não apenas para a redução de óbitos por 
pneumonias, mas possibilita uma maior organização dos 
serviços.  
b) A promoção da saúde integral da criança e o 
desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e 
assistência são objetivos para a redução da mortalidade 
infantil.  
c) Assistência Integral promove a articulação necessária 
para disponibilizar os diversos saberes e recursos 
adequados à necessidade apresentada, em todos os 
níveis de atenção. O cuidado não deve ser dispensado 
pontualmente e de forma fragmentada, devendo-se 
garantir a continuidade da assistência até a completa 
resolução do problema.  
d) A saúde bucal da criança começa com o cuidado à 
saúde da mulher. Condições favoráveis antes e durante a 
gravidez, inclusive com tratamentos preventivos e 
curativos (principalmente no 1.º e 3.º trimestres da 
gravidez) evitam que o meio bucal da mãe esteja muito 
contaminado durante os primeiros dias de vida do bebê.  
 
24) Em 1988, por ocasião da promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil, foi 
instituído no país o Sistema Único de Saúde (SUS), 
que passou a oferecer a todo cidadão brasileiro 
acesso integral, universal e gratuito a serviços de 
saúde. Considerado um dosmaiores e melhores 
sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS 
beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza 
por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde 
procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos 
de alta complexidade, como transplantes de órgãos. 
Assinale a alternativa CORRETA correspondente ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
a) A Lei 7.080 instituiu o Sistema Único de Saúde, com 
comando único em cada esfera de governo e definiu o 
Ministério da Saúde como gestor no âmbito da União. A 
Lei, no seu Capítulo II – Dos Princípios e Diretrizes, Art. 7º, 
estabelece entre os princípios do SUS a “universalidade 
de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência”.  
b) No parágrafo único do seu artigo primeiro, a lei que 
extinguiu o INAMPS estabelecia que: “As funções, 
competências, atividades e atribuições do INAMPS serão 
absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal 
gestoras do Sistema Único de Saúde, de acordo com as 
respectivas competências, critérios e demais disposições 
das Leis n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8. 142, 
de 28 de dezembro de 1990”.  
c) A publicação da Norma Operacional de Assistência à 
Saúde NOAS SUS 01/01 em janeiro de 2001 é fruto de 
longo processo de negociação. O objetivo geral da referida 
norma é: “promover maior atendimento da população, 
ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
atenção”.  
d) Criada pela Lei n° 9.961 de 28 de Janeiro de 2008, a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma 

autarquia sob-regime especial vinculada ao Ministério da 
Saúde. Contribuindo para o desenvolvimento das ações 
de Saúde no País, a ANS tem a missão de promover a 
defesa do interesse público na assistência suplementar à 
saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive nas 
suas relações com prestadores e consumidores.  
 
25) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
delimita adolescentes entre 12 e 18 anos, percebendo-
se então que, por um período, adolescência e 
juventude coincidem. Enquanto o começo da 
adolescência é verificado principalmente pelo início da 
puberdade, a delimitação do final da adolescência, 
tanto na teoria como na prática, não permite critérios 
rígidos. Assinale a alternativa CORRETA relacionada á 
saúde do Adolescente-Puericultura. 
a) A pressão arterial (PA), nos primeiros anos de vida tem 
elevação gradual. Na adolescência não há uma elevação 
e mantém seu ritmo até a fase adulta 
b) É na puberdade que se inicia o aparecimento dos 
caracteres sexuais primários: broto mamário no sexo 
feminino e no masculino aumento dos testículos e 
desenvolvimento dos pelos pubianos em ambos os sexos. 
c) Uma das consequências da obesidade na puberdade é 
o aumento dos níveis de progesterona e maior chance de 
desenvolver a ginecomastia púbere.  
d) A etiopatogenia da bulimia nervosa também inclui, com 
grande frequência, conflitos familiares, história de abuso 
sexual na infância e questões sobre o desenvolvimento de 
feminilidade.  
 
26) A Rede de Frio, também denominada de Cadeia de 
Frio, é o processo de armazenamento, conservação, 
manipulação, distribuição e transporte dos 
imunobiológicos do Programa Nacional de 
Imunizações. Para que seja efetiva é necessário ter 
condições adequadas de refrigeração, desde o 
laboratório que produz a vacina até o momento em 
que a vacina é administrada em qualquer indivíduo, 
independente da localidade que esta pessoa se 
encontra. Assinale a alternativa CORRETA relaciona á 
Rede de Frio. 
a) Os tipos de embalagens utilizadas com maior 
frequência para acondicionamento dos imunobiológicos 
são as primárias, secundárias e terciárias. Na embalagem 
secundária, o recipiente destinado ao acondicionamento e 
ao envase de medicamentos, que mantém contato direto 
com estes.  
b) Quando há evidência, sendo comprovada ou não de 
que a vacina foi submetida a uma variação da temperatura 
de conservação, diferente da preconizada pelo produtor 
(descrita na bula), a OMS orienta determinados 
procedimentos específicos para análise da estabilidade 
das vacinas utilizadas nos programas de imunização, 
destacando situações de exposição a altas temperaturas e 
a temperaturas de congelamento.  
c) Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é 
possível a realização de teste de agitação para determinar 
danos causados por congelamento às vacinas adsorvidas, 
sensíveis ao congelamento, por meio da validação do 
teste de Clements. O teste consiste em comparar 
visualmente a vacina adsorvida suspeita de congelamento 
com os frascos controle da mesma vacina: controle 
congelado e não congelado.  
d) No recebimento pela instância local, os imunobiológicos 
que foram acondicionados e transportados em 



7 

 

temperatura negativa (-25ºC a -15ºC) podem permanecer 
conservados desta forma. 
 
27)  O Programa Nacional de Imunização (PNI) é 
orientado por normas técnicas estabelecidas 
nacionalmente, no que se refere à conservação, 
manipulação, transporte e à aplicação dos 
imunobiológicos, assim como aos aspectos de 
programação e avaliação. Assinale a alternativa 
CORRETA correspondente á aplicação das vacinas. 
a) BCG – ID - Administrar dose única, o mais 
precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 
12 horas após o nascimento, de preferência na 
maternidade. Crianças com baixo peso: adiar a vacinação 
até que atinjam 2,0Kg. Na rotina dos serviços, a vacina é 
disponibilizada para crianças até cinco anos 11 meses e 
29 dias ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa 
etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal 
após seis meses da administração da vacina, revacinar 
apenas uma vez. A comprovação da vacinação com BCG 
se dá por meio do registro da vacinação no cartão ou 
caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz 
vacinal ou da palpação de nódulo, na inserção do deltoide 
direito, na ausência de cicatriz.  
b) Pentavalente - Administrar três doses, aos dois, quatro 
e seis meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as 
doses. Considerar o intervalo mínimo de 30 dias entre as 
doses apenas para as crianças acima de seis meses de 
idade. Crianças até seis anos 11 meses e 29 dias, sem 
comprovação ou com esquema vacinal incompleto, iniciar 
ou complementar esquema com a vacina pentavalente. 
Esta vacina é contraindicada para crianças a partir de sete 
anos de idade.  
c) Vip o esquema vacinal está indicado para as crianças 
até cinco anos 11 meses e 29 dias. Sem comprovação 
vacinal: administrar  três doses da VIP, com intervalo de 
60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. Com esquema 
incompleto: completar esquema com a VIP mesmo tendo 
iniciado esquema com VOP.  
d) VORH - Administrar duas doses, com dois e cinco 
meses de idade. A primeira dose pode ser administrada a 
partir de um mês e 15 dias até três meses e 15 dias. A 
segunda dose pode ser administrada a partir de três 
meses e 15 dias até seis meses e 29 dias. Manter 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Se a criança 
regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, deve 
repetir a dose.  
 
28) A Política Nacional de Humanização (PNH) existe 
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no 
cotidiano das práticas de atenção e gestão, 
qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando 
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários. A PNH deve se fazer presente e estar 
inserida em todas as políticas e programas do SUS. 
Promover a comunicação entre estes três grupos 
pode provocar uma série de debates em direção a 
mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar 
e novas formas de organizar o trabalho. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a Política Nacional de 
Humanização. 
a) O Acolhimento cria espaços saudáveis, acolhedores e 
confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem 
mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de 
encontro entre as pessoas.  
b) A clínica reformulada é uma ferramenta teórica e 
prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem 

clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a 
singularidade do sujeito e a complexidade do processo 
saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação 
do conhecimento e das ações de saúde e seus 
respectivos danos e ineficácia.  
c) O HUMANIZASUS trabalha com dois macro-objetivos, 
sendo um deles é ampliar as ofertas da Política Nacional 
de Humanização aos gestores e aos conselhos de saúde, 
priorizando a atenção básica/fundamental e hospitalar, 
com ênfase nos hospitais de urgência e universitários.  
d) O Coletivo HUMANIZASUS se constitui em torno 
desse imenso acervo de conhecimento comum, que se 
produz sem cessar nas interações desta Rede. A grande 
aposta é que essa experiência colaborativa aumente o 
enfrentamento dos grandes e complexos desafios da 
humanização no SUS.  
 
29) O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde 
em 2006 – Consolidação do Sistema Único de Saúde, 
publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 
2006, contempla o Pacto firmado entre os gestores do 
SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa 
do SUS e de Gestão. É o resultado de um intenso 
trabalho de discussão de cerca de dois anos, 
envolvendo os técnicos e a direção das diversas áreas 
do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 
CONASS e foi aprovado na reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite, de 26 de janeiro de 2006, e na 
reunião de 9 de fevereiro de 2006, pelo Conselho 
Nacional de Saúde. Assinale a alternativa CORRETA 
relacionada ao Pacto pela Saúde. 
a) São seis prioridades pactuadas pelo Pacto da Saúde: 
Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da 
mama; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção 
da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.  
b) Atenção Diferenciada na Internação hospitalar do idoso 
institui avaliação geriátrica global realizada por equipe 
interdisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital 
que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar.  
c) O Pacto de Gestão está inserido dentro do Programa 
Pacto pela Saúde, e busca aprofundar o processo de 
centralização, com ênfase numa centralização 
compartilhada.  
d) Um dos objetivos da descentralização do Pacto pela 
Saúde é garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades 
sociais e territoriais e promover a eqüidade, ampliando a 
visão nacional dos problemas, associada à capacidade de 
diagnóstico e decisão loco regional, que possibilite os 
meios adequados para a redução das desigualdades no 
acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.  
 
30)  É preciso considerar que a Atenção Domiciliar é 
uma estratégia de intervenção em saúde que requer 
atenção profissional qualificada, pois se reconhece 
que este tipo de cuidado exige mobilização de 
competências específicas, principalmente ligadas ao 
relacionamento interpessoal para atuar com usuários, 
familiares e em equipe multiprofissional, bem como 
autonomia, responsabilidade e conhecimento técnico 
e científico próprios do campo. Dessa forma, 
compreende-se que o trabalho na AD apresenta 
diversidade de ações e complexidade específicas que 
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demandam experiência profissional e busca de 
qualificação para a atuação no domicílio. Assinale a 
alternativa CORRETA referente intervenções da 
enfermagem no domicílio. 
a) O Geonograma permite identificar, de maneira mais 
rápida, a dinâmica familiar e suas possíveis implicações, 
com criação de vínculo entre o profissional e a 
família/indivíduo.  
b) Na abordagem familiar, a compreensão da família pode 
não ser suficiente, pois ela se relaciona com o meio e com 
outros atores sociais (outras famílias, pessoas ou 
instituições), e essas relações são fundamentais para se 
atingir e preservar o equilíbrio biopsicoespiritossocial da 
unidade familiar. Nesse contexto, surge o Sistema 
Parenteral.  
c) No domicílio, também se usa heparinas fracionadas e 
as de baixo peso molecular, e os controles de efeitos 
colaterais e eficácia terapêutica devem permanecer, além 
da monitorizarão da técnica de aplicação via subcutânea.  
d) O enfermeiro pode realizar iatrogenias, as quais podem 
ser classificadas como de prevenção, quando o paciente 
sofre a consequência de uma intervenção de membro(s) 
da equipe, ou de omissão, quando o paciente sofre pela 
falta de conduta que iria beneficiá-lo certamente.  

 
 


