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15 QUESTÕES DE SAÚDE PUBLICA  

 

 

01-São exemplos de proteção a saúde, EXCETO: 

 

A. Vacinação contra hepatite B. 

B. Utilização de camisinha feminina ou masculina. 

C. Exame manual de mama. 

D. Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis. 

E. Controle da qualidade do sangue. 

 

02-Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc) é INCORRETO afirmar: 

 
A. O Sinasc é um sistema no qual as informações são 

coletadas pelo município.  

B. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em 

todo o País – tanto nos setores público e privado da 

saúde como nos domicílios. 

C. O formulário da Declaração de Nascimento - DN 

possui três vias: a primeira deve ser encaminhada ou 

recolhida pela secretaria municipal de saúde; a 

segunda, entregue à família, que a levará ao cartório 

para o pertinente registro de nascimento; a terceira, 

deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde 

responsável pelo parto. 

D. No caso de partos domiciliares com assistência 

médica, a DN deve ser preenchida por um profissional 

de saúde que encaminhará sua primeira via para a 

secretaria municipal de saúde; a segunda, ao 

responsável legal, para obtenção da certidão de 

nascimento no Cartório de Registro Civil (que reterá o 

documento); a terceira, também deve ser entregue ao 

responsável legal, para posterior apresentação quando 

da primeira consulta na unidade de saúde da área de 

abrangência do domicílio do recém-nascido. 

E. Se o parto foi caseiro, assistido por parteira 

tradicional, esta deverá informar a Unidade de Saúde e 

ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste 

segundo. 

 

03-São objetivos da Epidemiologia, EXCETO: 

 

A. Definir e determinar os fatores contribuintes aos 

agravos à saúde; 

B. Identificar e explicar os padrões de distribuição 

geográfica das doenças; 

C. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história 

natural; 

D. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos 

agravos à saúde; 

E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de 

serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

04-Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde 

da Família tem a capacidade de resolução de? 

 

A. 35%. 

B. 55%. 

C. 75%. 

D. 85%. 

E. 95% 

 

05-Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

B. O sistema único de saúde será financiado apenas com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

C. Os agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo 

público. 

D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

E. Compete ao SUS a execução das ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica. 

 

06-Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de 

saúde de família pode ser responsável: 

 

A. 800 

B. 1000 

C. 2800 

D. 3000 

E. 4500 

 

07-Sobre incidência é INCORRETO afirmar: 

 

A. A incidência (ou taxa de incidência) expressa o 

número de casos novos de uma determinada doença 

durante um período definido, numa população sob o 

risco de desenvolver a doença.  

B. O cálculo da incidência é a forma mais comum de 

medir e comparar a frequência das doenças em 

populações. 

C. Devemos usar a incidência, e não números absolutos, 

para comparar a ocorrência de doenças em diferentes 

populações. 

D. O ponto fundamental da definição de incidência é o de 

incluir somente casos novos no denominador, 

medindo, portanto, um evento que se caracteriza pela 

transição do estado de ausência da doença para o de 

doença. 

E. No cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no 

denominador deve ter a mesma probabilidade de fazer 

parte do numerador. 

 

08-O Programa de Saúde da Família segue os princípios da 

Atenção Primária à Saúde que são, EXCETO: 

 

A. Longitudinalidade. 

B. Coordenação. 

C. Equidade. 

D. Territorialização. 

E. Trabalho em Equipe. 
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09-Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:  

 

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;  

II. Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada mês, à saúde;  

III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais; 

IV. Organização e coordenação do sistema de informação 

em saúde;  

V. Elaboração e execução de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros 

de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) II e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

10-Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O SUS insere-se em um contexto mais amplo da 

política pública. A seguridade social que abrange, 

além das políticas de saúde, as políticas de previdência 

e assistência social. 

B. O SUS foi peça-chave no processo de luta e 

construção do modelo protetor brasileiro. Com a sua 

instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito 

de todos e um dever do Estado, assegurado mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e uma política 

setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população. 

C. O princípio da integralidade se apresentou no contexto 

da reforma como um contraponto ao contexto 

institucional da saúde que se dividia nas ações 

promovidas pela saúde pública e pela medicina 

previdenciária 

D. A referência e contra-referência funcionam como os 

elos de ligação da rede de saúde. Se um município ou 

um serviço de saúde não apresenta condições para 

atender a um determinado problema de saúde, 

individual ou coletivo, deve remetê-lo a uma outra 

unidade (referenciada), com capacidade de resolução 

do problema apresentado e de garantir seu 

atendimento. 

E. A participação social foi enunciada na Constituição de 

1988 e regulamentada na lei reguladora do SUS de 

1990 (lei 8.142/1990), onde se definem a configuração 

dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e 

a realização periódica (a cada quatro anos) das 

conferências de saúde em única esfera de governo. 

 

 

11- São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 

 

A. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um dever. 

B. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde. 

C. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos 

direitos da saúde e pela cidadania. 

D. Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos 

limites institucionais do SUS 

E. Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto 

pelos orçamentos das três esferas de gestão, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em 

ações e serviços de saúde, de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

12-Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de 

gastos em ações e serviços em saúde em: 

 

A. 5% 

B. 7% 

C. 10% 

D. 15% 

E. 25% 

 

13-São princípios organizativos do SUS: 

 

A. Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

B. Hierarquização; Participação Popular e 

Descentralização Político-Administrativa. 

C. Hierarquização; Eqüidade e Participação Popular. 

D. Hierarquização; Participação Popular; 

Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

E. Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade, Integralidade. 

 

14-A primeira modalidade de seguro para trabalhadores do 

setor privado foi: 

 

A. Bolsa Trabalhador. 

B. Caixas de Aposentadorias e Pensões. 

C. Instituto Nacional de Serviço Social. 

D. Institutos de Aposentadorias e Pensões. 

E. Instituto Nacional de Previdência Social. 

 

15-No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a): 

 

A. Secretaria de Saúde Federal. 

B. Secretaria de Saúde Estadual. 

C. Congresso Federal. 

D. Ministério da Saúde. 

E. Presidente da República. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-Indique a doença em que a causa é um micro-organismo e 

que não tem cura: 

 

A. Diabetes 

B. Difteria 

C. Hanseníase 

D. Raiva 

E. Tétano 

 

17-Sobre os procedimentos para medida da estatura é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A gestante deve estar em pé e descalça, no centro da 

plataforma da balança, com os braços estendidos ao 

longo do corpo. Quando disponível, poderá ser 

utilizado o antropômetro vertical; 

B. Calcanhares, nádegas e espáduas devem se aproximar 

da haste vertical da balança. No caso de se usar 

antropômetro vertical, a gestante deverá ficar com 

calcanhares, nádegas e espáduas encostados no 

equipamento; 

C. A cabeça deve estar erguida de maneira que a borda 

inferior da órbita fique no mesmo plano horizontal que 

o meato do ouvido externo; 

D. O encarregado de realizar a medida deverá baixar 

lentamente a haste vertical, pressionando suavemente 

os cabelos da gestante até que a haste encoste no couro 

cabeludo; 

E. Fazer a leitura na escala da haste. No caso de valores 

intermediários (entre os traços da escala), considerar o 

maior valor. Anotar o resultado no prontuário. 

 

18-Devem ser vacinados contra febre amarela os seguintes 

estados: 

 

A. Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul 

B. Tocantins, São Paulo , Rondônia e Rio de Janeiro 

C. São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. 

D. Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco. 

E. Pernambuco, São Paulo e Maranhão. 

 

19-É a destruição dos microrganismos patogênicos, sem que 

haja necessariamente a destruição de todos os microrganismos, 

pela aplicação direta de meios físicos ou químicos. Esse termo 

é empregado para objetos inanimados.  

Esta é a definição de: 

 

A. Esterilização 

B. Desinfecção 

C. Anti-sepsia 

D. Assepsia 

E. Cadeia asséptica 

 

 

 

 

 

 

20-A vacina tríplice viral é utilizada como prevenção para: 

 

A. Tuberculose, pneumococos e influenza. 

B. Sarampo, caxumba e rubéola. 

C. Difteria, tétano e sarampo. 

D. Influenza, pneumococos e tétano. 

E. Tuberculose, difteria e tétano. 

 

21-Sobre os cuidados que devem ser tomados com os pés do 

diabético é INCORRETO afirmar: 

 

A. Examine os pés do paciente todos os dias. 

B. As meias devem ser excessivamente grandes para 

evitar prender a circulação. 

C. Verifique se têm infecções ou mudança de coloração.  

D. Usar água morna e sabonete suave para higienização 

dos pés. 

E. Aplicar creme ou óleo nos pés. 

 

22-São materiais utilizados no cateterismo vesical, EXCETO: 

 

A. Pinça kocher. 

B. Biombo. 

C. Seringa de 20cc. 

D. Bolsa pressurizadora.  

E. Xilocaína gel. 

 

23-A internação é a admissão do paciente para ocupar um leito 

hospitalar, por período igual ou maior que: 

 

A. 2 horas. 

B. 6 horas. 

C. 8 horas. 

D. 12 horas. 

E. 24 horas. 

 

24-São consequências para o bebê devido à infecção congênita 

da AIDS, EXCETO:  

 

A. Pneumonia 

B. Surdez 

C. Meningite 

D. Hepatite 

E. Diarreia crônica 

 

25-De acordo com a Lei 8142/90; Os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde devem ser destinados, pelo menos ______, 

aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 50% 

B. 55% 

C. 60% 

D. 70% 

E. 80% 
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26-Referente à Lei Nº 8.080/90 é INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo a população prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

C. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

D. A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. 

E. As ações que se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social também são consideradas ações de saúde. 

 

27-São vacinas que podem ser congeladas à -20ºC, EXCETO: 

 

A. Vacina contra a febre amarela. 

B. Dupla viral. 

C. Vacina anti-rábica. 

D. Vacina contra rubéola monovalente. 

E. Vacina oral contra a poliomielite (VOP). 

 

28-É a articulação entre os diferentes setores que executam 

políticas públicas para planejamento conjunto dos problemas da 

população. 

 

A. Ações intersetoriais. 

B. Equidade. 

C. Relações excludentes. 

D. Centralização. 

E. Integridade. 

 

29-Considera-se que 1 ml tenha quantas gotas de 

medicamento? 

 

A. 15 

B. 20 

C. 25 

D. 30 

E. 35 

 

30-Na aplicação de vacina BCG, deve-se atingir somente a 

epiderme, devendo a agulha formar um ângulo de: 

 

A. 5º 

B. 15º 

C. 25º 

D. 45º 

E. 60º 

 

31-  Esta figura demonstra que tipo 

de verificação de pulsação: 

 

A. Ulnar 

B. Carótida 

C. Cubital radial 

D. Pediosa 

E. Temporal 

 

32-Estão entre as principais causas Pneumonia aspirativa, 

EXCETO: 

 

A. Posicionamento inadequado da sonda. 

B. Posicionamento inadequado do paciente. 

C. Excesso de proteínas ingeridas. 

D. Tosse e vômito excessivo. 

E. Administração de volume em excesso. 

 

33-A papaína é uma enzima proteolítica. Age promovendo a 

limpeza das secreções, tecidos necróticos, pus e 

microrganismos às vezes presentes nos ferimentos, facilitando 

o processo de cicatrização. Indicada para feridas abertas, com 

tecido desvitalizado e necrosado. Ela é encontrada naturalmente 

e em grande quantidade na(o): 

 

A. Abacaxi 

B. Banana 

C. Maçã 

D. Mamão 

E. Manga 

 

34-Abertura cirúrgica do estômago, para introdução de uma 

sonda com a finalidade de alimentar, hidratar e drenar 

secreções estomacais. 

É denominada: 

 

A. Sonda  

B. Gastrostomia  

C. Jejunostomia 

D. Ileotomia 

E. Ulcerotomia 

 

35- A pasteurização é uma desinfecção realizada em lavadoras 

automáticas, com exposição do artigo em água a temperaturas 

de aproximadamente: 

 

A. 40 a 60 graus centígrados por 15 a 20 minutos, 

conforme a instrução do fabricante. 

B. 40 a 90 graus centígrados por 10 a 45 minutos, 

conforme a instrução do fabricante. 

C. 60 a 90 graus centígrados por 10 a 30 minutos, 

conforme a instrução do fabricante. 

D. 15 a 30 graus centígrados por 30 a 60 minutos, 

conforme a instrução do fabricante. 
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E. 10 a 20 graus centígrados por 30 a 60 minutos, 

conforme a instrução do fabricante. 

 

36-Para o registro das informações no prontuário, a 

enfermagem geralmente utiliza um roteiro básico que facilita 

sua elaboração. Algumas recomendações para maior precisão 

ao registro das informações são importantes, entre elas estão, 

EXCETO: 

 

A. Os dados devem ser sempre registrados a caneta, em 

letra legível e sem rasuras - utilizando a cor de tinta 

padronizada no estabelecimento. Em geral, a cor azul é 

indicada para o plantão diurno; e preta, para o noturno.  

B. Recomenda-se evitar pular linha(s) entre um registro e 

outro, deixar parágrafo ao iniciar a frase, manter 

espaço em branco entre o ponto final e a assinatura. 

C. Verificar o tipo de impresso utilizado na instituição e a 

rotina que orienta o seu preenchimento; identificar 

sempre a folha, preenchendo ou completando o 

cabeçalho, se necessário. 

D. Indicar o horário de cada anotação realizada. 

E. Ler a anotação anterior, antes de realizar novo registro. 

 

37-São critérios para o curativo ideal, EXCETO: 

 

A. Manter baixa umidade entre a ferida e o curativo, o 

que promove epitelização mais rápida, diminuição 

significativa da dor e aumento do processo de 

destruição natural dos tecidos necrosados. 

B. Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar a 

maceração de tecidos circunvizinhos. 

C. Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da 

temperatura constante a 37ºC estimula a atividade da 

divisão celular durante o processo de cicatrização. 

D. Ser impermeável às bactérias, funcionando como uma 

barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente. 

E. Estar isento de partículas e substâncias tóxicas 

contaminadoras de feridas, o que pode renovar ou 

prolongar a reação inflamatória, afetando a velocidade 

de cicatrização. 

 

38-O que é uma ortopnéia? 

 

A. Frequência respiratória abaixo da normal. 

B. Frequência respiratória acima da normal. 

C. Respiração facilitada em posição vertical. 

D. Parada respiratória. 

E. Respiração ruidosa. 

 

39-A temperatura retal normal é de: 

 

A. 35,8ºC - 37,0ºC. 

B. 36,8ºC - 37,5ºC. 

C. 36ºC - 39ºC. 

D. 37ºC - 38ºC. 

E. 35ºC - 37ºC. 

 

 

 

 

40-Na maioria das vezes, a pessoa hospitalizada tem seus 

mecanismos de defesa comprometidos pela própria doença, 

tornando-se mais susceptível às infecções. Além disso, a 

infecção hospitalar pode ser predisposta por fatores tais como 

os descritos a abaixo que NÃO inclui: 

 

A. Idade - os idosos são mais susceptíveis às infecções 

porque apresentam maior incidência de doenças 

básicas que acabam debilitando e afetando seu sistema 

imunológico, e pelas alterações de estrutura e 

funcionamento do organismo. 

B. Condições de higiene - a integridade da pele e da 

mucosa funciona como barreira mecânica aos 

microrganismos. Caso não haja integridade poderá ser 

uma porta de saída de infecção, aumentando o risco 

para o paciente. 

C. Movimentação - a imobilidade no leito, causada por 

distúrbios neurológicos ou fraqueza, torna o paciente 

mais susceptível às infecções.  

D. Certas enfermidades - como a AIDS, em conseqüência 

da diminuição da defesa orgânica causada pela própria 

doença. 

E. Estado de nutrição - a carência de proteínas e de 

outros nutrientes prejudica a formação e renovação das 

células do nosso corpo, causando diminuição da 

resistência e retardamento do processo de cicatrização 

de feridas 


