
CARGO DE ENFERMEIRO  
 

 
 
                                          
 
A anticoncepção de emergência (AE) é um importante método anticonceptivo para prevenção de 
gestação inoportuna ou indesejada decorrente de violência sexual, relação sexual eventualmente 
desprotegida ou falha na anticoncepção de rotina. Sobre a AE, assinale a alternativa correta.  
 

A) É indicada apenas para mulheres que sofreram violência sexual. 
B) Aumenta a incidência da gravidez indesejada e reduz o abortamento inseguro. 
C) O uso repetido da contracepção de emergência não diminui a sua eficácia, portanto, é um 

método a ser adotado como de rotina na anticoncepção. 
D) Existe efeito anticonceptivo da AE no quarto e no quinto dia após a relação sexual 

desprotegida, embora com taxas significativamente menores de eficácia.  
 

                                          
 

A assistência a mulher vítima de violência sexual compreende: 
 
I – Encaminhamento para acompanhamento psicológico. 
II - Prevenção das DST mais comuns com corticoideterapia de amplo espectro. 
III - Prevenção da hepatite por vacinação contra a hepatite B, além da gamaglobulina hiperimune 
contra a hepatite B (HBIg), deve ser administrada em todos os casos de violência sexual, mesmo 
que a mulher tenha o esquema de vacinação completo contra hepatite B, e tenha comprovada a 
soroconversão. 
IV - Prevenção da infecção pelo HIV com medicamentos antiretrovirais, desde que tomados num 
período curto (de 24 a 36 horas) após a exposição. 
V - Contracepção de emergência. 
VI - Alívio da dor e tratamento das lesões. 
VII - Apoio laboratorial periodicamente, para pesquisas do vírus da hepatite B (para os casos 
indicados) e do HIV, e sorologia para sífilis. 
VIII – Encaminhamento para exame de corpo. 
 
Assinale a alternativa em que todas as sentenças estão corretas 
 

A) Todas estão corretas 
B) I, II, III, V, VI, VII e VIII 
C) I, III, IV, V, VI, VII e VIII 
D) I, IV, V, VI, VII e VIII 

 
                                          
 
 
Assinale a alternativa onde todas as causas de internação são consideradas internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Básica, exceto: 
 

A) Infecção do rim e trato urinário, Deficiências nutricionais, Insuficiência cardíaca. 
B) Angina, Bronquites, Infecção de ouvido nariz e garganta. 
C) Diabetes, Hipertensão, Câncer de Estômago. 
D) Anemia, Síndrome da Rubéola Congênita, Asma. 

 
                                          
 
 
A análise da proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas 
vacinais alcançadas, estima o nível de proteção da população infantil contra doenças evitáveis por 
imunização do calendário vacinal do Ministério da Saúde, e seu uso serve: 
 

A) Contribuir para a avaliação operacional e de impacto dos programas de imunização, bem 
como para o delineamento de estratégias de vacinação.  
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B) Analisar variações geográficas e temporais no percentual de crianças menores de um ano 
de idade vacinadas com cada tipo de imunizante da sociedade Brasileira de pediatria. 

C) Avaliar a demanda da população não residente na área de abrangência dos postos de 
vacinação.  

D) Analisar variações geográficas e temporais no percentual de crianças menores de um ano 
de idade vacinadas com cada tipo de imunizante da sociedade internacional de pediatria. 

 
                                          
 
 
Sobre a razão entre exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e 
população feminina da mesma faixa etária e local de residência, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Neste cálculo não inclui os exames citopatológicos do colo do útero (Papanicolau) 
realizados em mulheres com idade fora da faixa etária população alvo do rastreamento do 
câncer do colo do útero (população feminina de 25 a 59 anos). 

B) Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentarem resultado normal, 
o preventivo deve ser feito a cada três anos. 

C) Para este indicador calcula-se a relação entre o número de exames citopatológicos do colo 
do útero, realizados e pagos pelo SUS, em mulheres de 25 a 59 anos residentes em um 
município, no período de três anos; e a população feminina de mesma faixa etária, 
residente no mesmo município, no último ano do triênio. 

D) Para um município que tem a quase totalidade da população SUS dependente, a razão de 
citopatológico de 0,09 exames em mulheres de 25 a 59 anos e população feminina da 
mesma faixa etária e local de residência, permite inferir que há uma boa captação e um 
bom acesso das mulheres 25 a 59 anos a ao exame de citopatológico neste município. 

 
                                          
 
 
É considerada população de risco e deve fazer mamografia de rastreamento fora da faixa de 50 a 
69 anos, exceto: 
 

A) Ter um ou mais parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha), com câncer de mamas depois 
dos 60 anos. 

B) Ter um ou mais parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha), com câncer de mamas 
bilateral ou câncer de ovário. 

C) História familiar de câncer de mama masculina. 
D) Ter um ou mais parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha), com câncer de mamas antes 

de 50 anos. 
 
                                          
 
 
Sobre o exame clínico de mamas assinale a alternativa verdadeira. 
 

A) É responsabilidade exclusiva do médico. 
B) Deve ser realizado em todas as consultas de mulheres em qualquer faixa etária e 

anualmente para mulheres acima de 34 anos. 
C) Deve ser realizado somente para mulheres entre 50 e 69 anos. 
D) Deve ser realizado somente para mulheres acima de 35 anos com risco de câncer de 

mamas. 
 

                                          
 
 
O planejamento familiar e a anticoncepção, para mulheres que deram a luz a bebês nascidos vivos, 
em óbito infantil e fetal deve ser iniciada o mais precocemente. Respectivamente quais os sistemas 
de informação do ministério da saúde pode-se utilizar para identificar estas mães, além da 
declaração de nascidos vivos, declaração de óbito, busca ativa dos agentes comunitários, sistemas 
de gestão próprio municipal ou estadual. 
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A) SINASC, SIM 
B) SIM, SINASC 
C) SISPRENATAL, SINASC, SIM 
D) SINASC, SIM, SISPRENATAL 

 
                                          
 
 
Com relação as responsabilidades do enfermeiro com o cuidado ao hipertenso na atenção primária, 
classifique as sentenças em verdadeiro (V) ou falso (F). 
 
(   ) Coordenar o planejamento do cadastramento dos hipertensos da área adstrita. 
(   ) Elaborar e acompanhar plano de cuidado individualizado do hipertenso. 
(   ) Realizar consulta de enfermagem a hipertenso  de baixo risco, risco moderado e alto risco. 
(   ) Identificar com a equipe os hipertensos para gestão de caso. 
(   ) Realizar e/ou indicar membros de sua equipe para realizar gestão de caso do hipertenso. 
(   ) Prover encaminhamento para atenção secundária dos hipertensos do hipertenso de alto risco. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A) Todas são verdadeiras 
B) Todas são falsas 
C) F, F, V, V, F, V 
D) F, V, V, V, F, V 

 
                                          
 
 
É responsabilidades do enfermeiro no cuidado ao Diabético na atenção primária: 
 

A) Estratificar o risco do diabético. 
B) Realizar consulta de enfermagem aos pacientes acamados. 
C) Realizar o cadastramento na ficha A. 
D) Realizar o acompanhamento da Ficha C. 

 
                                          
 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre fator de risco cardiovascular nos pacientes hipertensos. 
 

A) Tabagismo, circunferência da cintura > que 102 para mulheres. 
B) Microalbinúria, diabetes. 
C) Sedentarismo, obesidade. 
D) Doença renal crônica, dislipidemia. 

 
                                          
 
 
Fator de risco para a Diabetes Mellitus, exceto: 
 

A) Diagnóstico prévio de ovário policístico. 
B) História de microssomia gestacional. 
C) Hipertensão arterial. 
D) Antecedente familiar. 
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Espessamento de nervos periféricos, alterações de sensibilidade de pele, alto potencial 
incapacitante, doença infecto-contagiosa, refere-se: 
 

A) Sifilis. 
B) Leishmaniose. 
C) Hanseníase. 
D) Rubéola. 

 
                                          
 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre a tuberculose (TB). 
 

A) A forma pulmonar bacilífera é responsável pela transmissão da doença através da fala, 
tosse e espirro. 

B) sintomáticos respiratórios são tossidores de três ou mais semanas. 
C) A equipe da atenção básica é responsável pela diagnóstico da TB extra pulmonar, para 

tanto deve solicitar baciloscopia, cultura para BAAR no escarro e Rx tórax para confirmação 
da doença. 

D) A vacina BCG é indicada principalmente para prevenir as formas graves da tuberculose 
(miliar e meníngea) em crianças com menos de cinco anos. 

 
                                          
 
 
A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue 
durante o exame físico. Sobre a prova do laço, todas as sentenças estão corretas, exceto: 
 

A) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do 
polegar) no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada). 

B) Calcular o valor médio: (PAS+PAD)/2.  Insuflar novamente o manguito até o valor máximo e 
manter por cinco minutos em adultos, em crianças, 3 minutos ou até o aparecimento de 
petéquias ou equimoses quando o tempo for menor que o preconizado.  

C) Contar o número de petéquias no quadrado, a prova será positiva se houver 20 ou mais 
petéquias em adultos. 

D) Contar o número de petéquias no quadrado, a prova será positiva se houver 10 ou mais 
petéquias em crianças. 

 
                                          
 
 
Assinale a alternativa que descaracteriza sinais de alarme da dengue. 
 

A) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes. 
B) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena), sonolência e/ou irritabilidade. 
C) Diminuição da diurese, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. 
D) Queda abrupta do hematócrito e plaquetas, e desconforto respiratório. 

 
                                          
 
 
Na altura dos pré-molares aparece pequena manchas brancas com halo eritematoso, manifestação 
exantemática maculo-papular, de cor avermelhada com distribuição céfalo caldal. São 
características de: 
 

A) Sarampo. 
B) Coqueluche. 
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C) Difteria. 
D) Escabiose. 

 
 
                                          
 
 
Lesões branco-acinzentadas localizadas nas amigdalas, laringe e nariz, são característica de: 
 

A) Mononucleose. 
B) Rubéola. 
C) Difteria. 
D) Herpes. 

 
                                          
 
 
Sobre o código de ética de enfermagem assinale a alternativa correta. 
 

A) Em caso de aborto legal, o profissional de enfermagem tem a liberdade para decidir sobre 
sua participação no ato abortivo. 

B) Informar ao paciente sobre seu estado, tratamentos, riscos e decidir sobre sua pessoa  
(paciente), seu tratamento e bem estar. 

C) É considerada inflação grave ações que ofendem a integridade física, mental ou moral de 
qualquer pessoa, sem causar debilidade. 

D) Participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, independente 
de risco de vida. 

 
                                          
 
 
É atividade privativa do enfermeiro (a), exceto. 
 

A) Consulta de Enfermagem. 
B) Prescrição da assistência de Enfermagem. 
C) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
D) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-

nascido. 
 
                                          
 
 
Sobre a assistência pré-natal assinale a alternativa correta. 
 

A) O direito ao acompanhante no pré-natal é reservado exclusivamente ao pai. 
B) Confirmado o diagnóstico, inicia-se o acompanhamento da gestante através da inscrição no 

pré-natal, que se dá exclusivamente pelo o preenchimento da carteirinha da gestante. 
C) A estratificação do risco da gestante e uma atividade exclusiva do médico. 
D) Legalmente é permitido ao enfermeiro da atenção básica e estratégia da saúde da família 

realizar pré-natal de risco habitual. 
 
                                          
 
 
São sinais de sofrimento fetal agudo (SFA), exceto: 
 

A) Batimento cardio fetal entre 120 a 160. 
B) Batimento cardio fetal l acima de 160 batimentos por min. 
C) Batimento cardio fetal l a baixo de 120 batimentos por min. 
D) movimentos fetais inicialmente aumentados sem estímulo e posteriormente diminuídos. 
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Sobre o mobilograma, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Consiste no controle da movimentação diária do feto. 
B) É realizado pela gestante. 
C) Em gestação de risco habitual deve ser iniciado a partir de 34 semanas de gestação. 
D) Respeitando as orientações de aplicação da técnica para o mobilograma, em uma hora, o 

bebê deve mexer 3 vezes. 
 
                                          
 
 
Sobre o pré-natal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Vacinas indicadas para gestante: antitetânica, hepatite B, dTpa - contra Coqueluche, Tétano 
e Difteria. 

B) A urina I é de solicitação obrigatória, deve ser feita no primeiro trimestre de gestação, com 
solicitação opcional para o segundo e terceiro trimestre. É terminantemente proibido tratar 
com antibioticoterapia infecção do trato urinário no primeiro trimestre de gestação. 

C) A toxoplasmose na fase aguda em gestante é um risco para o desenvolvimento do feto. A 
identificação da doença na fase aguda se pela sorologia de IgG positiva. A transmissão da 
toxoplasmose se dá pela ingestão de oocistos provenientes da fezes de gato, ingestão de 
carne com cistos de aves, bovinos, porco, e carneiro, e leite não pasteurizado, e infecção 
placentária. 

D) A dosagem da glicemia de jejum é o primeiro teste para avaliação do estado glicêmico da 
gestante. O exame deve ser solicitado a todas as gestantes na primeira consulta do pré-
natal, como teste de rastreamento para o diabetes mellitus gestacional (DMG), 
independentemente da presença de fatores de risco. O Rastreamento é positivo quando o 
resultado é maior que 75 mg/dl. 

 
                                          
 
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 

A) Faz parte do calendário vacinal do adulto – Hepatite B, febre amarela, Triplice viral, dT 
adulto. 

B) Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos pode aumentar o risco de se ter a 
doença. 

C) Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem sintoma semelhantes aos do crescimento 
benigno da próstata (dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia 
ou a noite). 

D) O rastreamento do câncer de próstata é indicado para todos homens a partir dos 30 anos. 
 
 
                                          
 
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 

A) Aos quatro meses de idade administra a segunda dose da pentavalente, segunda dose da 
VIP, segunda dose da pneumocócica, segunda dose rotavírus humano, segunda dose da 
meningocócica. 

B) Vacina HPV administrar 3 doses (0, 6 e 60 meses), com intervalo de 6 meses entre a 
primeira e segunda dose, e sessenta meses entre a primeira e a terceira dose. 

C) Hepatite A administrada aos 12 meses, a idade máxima para a administração é 1 anos, 11 
meses e 29 dias. 

D) A vacina Febre amarela é contra indicada para crianças menores 6 meses de idade. 
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Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 

A) O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-
parto. O DIU está contraindicado para os casos que cursaram com infecção puerperal, até 
três meses após a cura. 

B) Fissuras habitualmente ocorrem quando a amamentação é praticada com o bebê 
posicionado errado ou quando a pega está incorreta. Manter as mamas secas, não usar 
sabonetes, cremes ou pomadas, também ajuda na prevenção. Recomenda-se tratar as 
fissuras com o leite materno do fim das mamadas, banho de sol e correção da posição e da 
pega. 

C) Mastite é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama lactante, 
habitualmente a partir da segunda semana após o parto. Geralmente, é unilateral e pode 
ser consequente a um ingurgitamento indevidamente tratado. Essa situação exige avaliação 
médica para o estabelecimento do tratamento medicamentoso apropriado. A amamentação 
na mama afetada é proibida. 

D) Nos primeiros 3 dias de pós-parto, tem-se a loquiação vermelha (locchia rubra). Do 3º ao 
10º dia, tem-se a locchia fusca. Após o 10º dia, tem-se a locchia flava (loquiação amarela). 
A partir do 21º dia, tem-se a locchia alba (loquiação branca). Se houver persistência de 
coloração avermelhada depois de duas semanas deve-se considerar a possibilidade de 
persistência de restos ovulares e/ou subinvolução do sítio de implantação da placenta.  

 
                                          
 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A) Icterícia - coloração amarelada da pele, que aparece e evolui no sentido craniocaudal, que 
pode ter significado fisiológico ou patológico de acordo com o tempo de aparecimento e as 
condições associadas. As icterícias ocorridas após de 36 horas de vida são em geral 
patológicas. 

B) Contra-indicam a amamentação para mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou 
estão em tratamento, mulheres HIV+ ou HTLV, mulheres com distúrbios graves 
comportamento. 

C) O reflexo de babinsk, o RN fecha as mãos quando sente um toque na região palmar. 
D) Entre as suturas coronariana e sagital está localizada a grande fontanela ou fontanela 

bregmática, que tem tamanho variável e só se fecha por volta primeiro ou segundo mês de 
vida. 
 

                                          

 

 
Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
Conforme a Lei Complementar nº 11/2009 (Prefeitura Municipal de Goioerê), são requisitos básicos 
para investidura em cargo público: 
 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - ter idade mínima de dezesseis anos; 
VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica. 
 
A alternativa correta é: 

A) Somente os itens I, III e V estão corretos; 
B) Somente os itens I, II, III e VI estão corretos; 
C) Todos os itens estão corretos; 
D) O item V está incorreto. 
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Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
 
A  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 

A) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; 
B) Dispõe sobre a proteção integral à criança e parcial ao adolescente; 
C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade;  
D) Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

    Questão 30 


