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1) O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, que aborda as quatro principais doenças 

(doenças do aparelho circulatório, câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e os fatores 

de risco (tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação 

inadequada e obesidade) tem como eixos: 

A) Vigilância, informação, avaliação e monitoramento; promoção da saúde e 

cuidado integral. 

B) Vigilância, monitoramento; cuidados paliativos e promoção da saúde. 

C) Vigilância, informação, avaliação e monitoramento; prevenção e tratamento de 

doenças. 

D) Vigilância, monitoramento, avaliação e informação; cuidado integral e 

envelhecimento saudável. 

 

2) A demência é uma síndrome clínica caracterizada por declínio cognitivo, com caráter 

permanente e progressivo ou transitório, causada por múltiplas etiologias com 

repercussões sociais e ocupacionais ao paciente. Ela se manifesta por: 

A) Déficit de memória e outras funções cognitivas como linguagem, julgamento, 

inteligência e incontinências 

B) Déficit de memória e outras funções cognitivas como inteligência, espasmos 

musculares e julgamento temporal 

C) Déficit de memória e outras funções cognitivas como linguagem, orientação 

parcial ou temporal, julgamento e pensamento abstrato. 

D) Déficit de memória e outras funções cognitivas como linguagem, orientação 

parcial ou pessoal, julgamento e pensamento abstrato 

 

3) A neuropatia diabética refere-se a um grupo de doenças que afetam todos os tipos de 

nervos, incluindo os periféricos, autônomos e espinais. A neuropatia periférica acomete 

mais comumente a porção distal dos nervos, principalmente os nervos dos membros 

inferiores, e suas manifestações clínicas iniciais podem incluir: 

A) parestesias e sensações de queimação 

B) parestesia e anidrose dos membros 

C) parestesias e hiperglicemia 

D) parestesias e necrose 
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4) A plaquetopenia está presente no quadro clínico das doenças onco-hematológicas, 

podendo ser intensificada durante o tratamento quimioterápico. Nesta situação, com o 

objetivo de prevenir e monitorar episódios de hemorragia são prescrições de cuidado de 

enfermagem:  

 I - Avaliar o potencial para sangramento e monitorizar a contagem de plaquetas 

 II - Avaliar sinais de sangramento: petéquias, equimoses, alterações do estado mental 

 III - Administrar medicações, preferencialmente, por via intramuscular e subcutânea  

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

B) Apenas a afirmativa I está correta 

C) Apenas a afirmativa II está correta 

D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

 

5) A acalasia é um dos distúrbios do esôfago mais frequentes em indivíduos com mais de 

40 anos de idade. Dentre os diversos sintomas destaca-se a odinofagia que consiste em: 

A) Peristalse ausente ou ineficaz 

B) Deglutição difícil 

C) Dor aguda à deglutição 

D) Impossibilidade de deglutir 

 

6) O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que pode acarretar complicações agudas e 

crônicas. As complicações do DM que contribuem para o risco aumentado de problemas 

e infecções nos pés incluem: 

A) Neuropatia, hipertensão arterial e doença vascular periférica 

B) Neuropatia, doença vascular periférica e imunocomprometimento 

C) Neuropatia, doença vascular cerebral e imunocomprometimento 

D) Neuropatia, doença vascular periférica e uso de insulina 

 

7) Um paciente com diagnóstico suspeito de apendicite, apresentou dor à descompressão 

brusca da parede abdominal no ponto de McBurney, durante o exame físico. Esse sinal 

semiológico é conhecido como:  

A) Sinal de Laségue 

B) Sinal de Blumberg; 

C) Sinal de Giordano;  

D) Sinal de Piparote; 

 

8) A prostatite é um processo inflamatório da próstata que, frequentemente é associada a 

sintomas do trato urinário inferior e sintomas de desconforto sexual e disfunção. A 

prostatite aguda é caracterizada pelo início súbito de: 

A) Febre, disúria, dor abdominal e sintomas graves do trato urinário inferior: 

polaciúria, urgência, hesitação e nictúria 

B) Febre, anúria, dor prostática perineal e sintomas graves do trato urinário 

inferior: polaciúria, urgência, hesitação e nictúria 
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C) Febre, disúria, dor prostática perineal e sintomas graves do trato urinário 

inferior: polaciúria, urgência, hesitação e nictúria 

D) Febre, disúria, dor, ejaculação precoce e sintomas graves do trato urinário 

inferior: polaciúria, urgência, hesitação e nictúria 

 

 

 

 

 

9) Na administração local de insulina, pode ocorrer um fenômeno que se refere a uma 

reação cutânea com uma distribuição anormal do tecido adiposo nos locais de aplicação 

de insulina. Essa reação é denominada: 

A) Lipodistrofia 

B) Cisto colóide  

C) Mixedema 

D) Pústula 

 

10) A pele é o maior sistema orgânico do corpo que forma uma barreira entre os órgãos 

internos e o ambiente externo. Na presença de lesões ou feridas abertas um exame 

completo deve ser feito e registrado. Esse exame deve abordar as seguintes questões:  

A) Leito da ferida, bordas da ferida, tipo de curativo e higiene do local adjacente 

B) Leito da ferida, presença de dor e secreção, bordas e pele adjacente 

C) Leito da ferida, tamanho da ferida, curativo, bordas e pele adjacente 

D) Leito da ferida, bordas e margens da ferida, tamanho da ferida e pele adjacente 

 

11) O acidente vascular cerebral (AVC) pode afetar as funções cerebrais de linguagem e 

comunicação. São disfunções da linguagem e da comunicação: 

A) Disartria, disfasia ou afasia e ataxia 

B) Disartria, disfagia ou afasia e apraxia 

C) Disartria, afasia, dislexia e amnesia 

D) Disartria, disfasia ou afasia e apraxia 

 

12) A depressão abrange sintomas psicológicos, comportamentais e físicos que podem 

variar de acordo com cada pessoa. São manifestações do estado de humor, 

neurovegetativa e cognitiva: 

A) Isolamento social, dores inespecíficas e diminuição da inteligência 

B)  Baixa da auto estima, inapetência e dificuldade de concentração 

C) Ideação suicida, aumento de peso e maior envolvimento em atividades 

D) Inapetência, dificuldade de concentração e alegria  

 

13) Paciente buscou atendimento numa Unidade de Pronto Atendimento com queixas de 

dor e dificuldade para a micção há 4 dias. Relata ainda a percepção de redução de seu 

volume urinário, desde o início do quadro urinário. Com base nessas informações, é 

correto afirmar que o paciente apresenta as seguintes alterações, respectivamente: 
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 A) disúria e noctúria 

B) urgência e anúria 

C) disúria e oligúria 

D) urgência e poliúria 

 

14) É fundamental para estabelecimento do diagnóstico de infarto do miocárdio 

identificar: 

A) Inversão de onda T 

B) Supradesnivelamento de segmento ST em V6 com 0,1 mv 

C) Supradesnivelamento de segmento ST em V2 com 0,2 mv 

D) Indradesnivelamento de segmento ST em DII 

 

 

15. Existem agentes que estão envolvidos no processo de carcinogênese. Podemos 

afirmar que é um agente é carcinógeno completo que possui ação iniciadora e promotora 

da carcinogênese: 

A) Flavonóides 

B) Etanol 

C) Atrazina 

D) Tabaco 

 

 

QUESTÕES DE SUS 

 

 

16) A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que estão incluídas, no campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - A participação na formulação da política e execução de ações de saneamento 

básico. 

II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

III - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda 

e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) I, II e III 

(B) II e III 

(C) I e III  

(D) I e II  

 

17) A Lei N° 10.741, de 1º de Outubro de 2003, dispõe sobre o (a): 

(A) Política Nacional de Humanização 

(B) Lei Orgânica da Saúde 

(C) Estatuto do idoso 

(D) Política Nacional do Idoso 
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18) Quanto aos princípios do SUS, Universalidade: 

(A) É a garantia de atendimento a todas as pessoas da mesma maneira, em todos 

os lugares 

(B) É a organização de programas que atendam a todas as doenças mais 

prevalentes. 

(C) É a participação dos usuários na gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as 

conferências e os conselhos de saúde. 

(D) Significa condições de acesso ao sistema de saúde a todo e qualquer cidadão. 

 

 

19) No que se refere à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8142/90: 

(A) 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 e dá outras providências. 

(B) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

(C) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências. 

(D) Efetiva 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. 

 

20) O financiamento do SUS está previsto na Constituição e teve sua regulamentação nas 

Leis Orgânicas da Saúde. A Emenda Constitucional 29/2000, marco histórico do 

financiamento da saúde, ratificou a vinculação de recursos financeiros da seguridade 

social, definindo percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida 

(RCL) para os Estados e os Municípios. Marque a alternativa correta. 

A) Estados e municípios devem investir em Saúde, pelo menos 15% de sua receita. 

B) Estados e municípios devem investir em saúde 12% e 15% de sua receita, 

respectivamente.  

C) Estados, municípios e União devem investir em Saúde 25% de sua receita. 

D) Estados e municípios devem investir em Saúde, pelo menos 25% de sua receita. 

 

  

 


