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PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA – ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES
01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
03) A prova terá início às 09 horas e término às 12 horas, incluindo o
preenchimento do Cartão-Resposta.
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos Fiscais.
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.
07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartãoresposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao
fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo.
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o CartãoResposta.
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) Assine no local indicado;
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita
normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que
considera correta em cada questão;
d) Não o amasse, nem dobre.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA – ENFERMAGEM

QUESTÕES GERAIS

1. Leia as informações a seguir e marque a alternativa correta:

I-

A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.

II-

A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS.

a)

A afirmativa I é verdadeira e a II falsa.

b)

As duas afirmativas estão verdadeiras.

c)

As duas afirmativas estão falsas.

d)

A afirmativa I é falsa e a II verdadeira.

e)

As duas afirmativas são falsas.

2. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/1990, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde
deverão se reunir:
a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de
profissionais de saúde.
b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos
movimentos sócias de usuários do SUS.
c) Anualmente.
d) A cada quatro anos.
e) Semestralmente.
3. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da
coletividade. Assinale a alternativa que não corresponde aos objetivos da educação em saúde.

a) Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor.
b) Estimular a utilização dos serviços de saúde.
c) Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado.

d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações,
exercendo a cidadania almejada.
e) Fornecer conhecimento com a finalidade de estimular pacientes para efetivar mudanças em
seu comportamento.

4. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua
área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de:

a) Territorialização.
b) Regionalização de saúde.
c) Identificação da população adstrita.
d) Demarcação de área e populações de risco.
e) Fluxo de demanda espontânea.
5. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo
de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto
pela Saúde, assinale a alternativa correta.

a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas.
b) Somente o gestor estadual pode aderir.
c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas
pelo Ministério da Saúde.
d) A diretriz de regionalização não foi inserida no Pacto, pois já é promovida em outros
instrumentos.
e) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
6. São princípios do Sistema Único de Saúde:
a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à
saúde e direito à informação.
b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à informação.
c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à informação.
d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde
e direito à pagamento.
e) Universalidade, totalidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à saúde
e direito à informação.

7. São princípios norteadores da política nacional de humanização:
a) Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de
sujeitos.
b) Enfraquecimento de trabalho em equipe multiprofissional.
c) Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo.
d) Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais.
e) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando

processos

integradores

e

promotores

de

compromissos

/responsabilização.
8. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles:
a) Rede, Regionalização e Hierarquização.
b) Rede, Humanização e Hierarquização.
c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização.
d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização.
e) Rede, Regionalização e Equidade.

9. Em relação á ética e bioética, assinale a alternativa correta:
a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de
saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do
próprio paciente.
b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de
todos os profissionais envolvidos no tratamento.
c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que
estão longe de serem pensadas na ética profissional.
d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.
e) A bioética aborda problemas de forma original, individual, contemporânea, global e
sistemática.

10. Sobre a COVID – 19 é correto afirmar que:
a) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos
estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o contágio pode acontecer;
b) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente: se a pessoa está
com a doença ativa (IGG positivo), ou se ja teve contato com o COVID -19 anteriormente
(IGM positivo);
c) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o exame RT-PCR
d) Ttodas as alternativas corretas
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

11. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir
para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território
nacional. Constituem-se objetivos específicos:

a) Fortalecimento do trabalho em equipe.
b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente.
d) Estimular os processos de promoção da saúde.
e) Atuação em rede com alta conectividade.
12. Coronavírus (COVID-19)

é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas

infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto,
trata-se de um:
a) Agravo de saúde pública sociocomunitário.
b) Evento de saúde pública de caráter endêmico.
c) Evento de saúde pública de notificação imediata.
d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário.
e) Evento de saúde pública de vigilância sentinela.
13. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença:
a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado.
b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente.
c) Quando apresenta uma variação sazonal bem definida.
d) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes
e) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular.

14. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes
desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras,
passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses
blocos incluem-se:

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde
b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde
c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte
d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino.
e) a gestão do SUS, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte.

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de
biossegurança estabelecidos na NR 32, como:

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim
de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos.
b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde
que a rotulagem esteja íntegra.
c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao
isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção.
d) o descarte de material perfurocortante deve ser realizado em equipe, pois nem sempre
quem utiliza esse tipo de material consegue descarta-lo.
e) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes
com Materiais Perfurocortantes.

16. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em
saúde.
a) SIM, SINAN, SINASC
b) SIM, SIH, SIA
c) SISPNI, SIH, SAI
d) SINASC, SISVAN, SIH
e) nenhuma das alternativas.

17. O planejamento em saúde é um processo que visa à transformação de uma situação em
outra melhor, por isso pode ser um forte aliado para a saúde e ao gestor, uma vez que
disponibiliza ferramentas e tecnologias importantes para todo o processo de planejamento.
Assinale a alternativa que aponta para todas as fases do planejamento em saúde:

a) Identificação de problemas, estabelecimento de objetivos, definição dos planos, desenho do
mapa estratégico.
b) Analise da situação, escrita dos planos operacionais, determinação dos gestores dos planos
e avaliação final.
c) Levantamento de problemas, analise situacional, desenho do mapa estratégico.
d) Identificação dos problemas, estabelecimento dos objetivos a serem alcançados,
determinação dos tempos de execução e seus responsáveis finais.
e) Analise da situação, Identificação de problemas, determinação de objetivos, definição de
estratégias, implementação da estratégia e monitoramento e avaliação.

18. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos
seus determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação,
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da:

a) Política Nacional de Humanização.
b) Política Nacional da Pessoa Idosa.
c) Política Nacional de Promoção da Saúde.
d) Pactuação da Saúde.
e) Pactuação de Gestão.

19. A atuação efetiva dos cidadãos , conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na
formulação de políticas publicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida
como:

a) gestão de trabalho
b) gestão participativa
c) regulação
d) atenção a saúde
e) vigilância em saúde

20. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde:
a) Vigilância ecológica
b) Vigilância em saúde
c) Vigilância epidemiológica
d) Vigilância sanitária
e) Vigilância ambiental

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMILIA – ENFERMAGEM

QUESTÕES ESPECÍFICAS

1. Sendo o conceito: É uma das etapas do planejamento local realizado na Estratégia Saúde
da Família, com o objetivo de reconhecer o território sob responsabilidade das equipes, os
hábitos e modos de vida da população, a fim de identificar os principais problemas de saúde da
comunidade, os fatores de risco e de promoção de saúde. Pode-se afirmar que a alternativa
correta para o conceito apresentado é:
a)
b)
c)
d)
e)

22.

Índice de prevalência populacional.
Levantamento de áreas.
Diagnóstico comunitário.
Demarcação de micro-área.
Diagnóstico situacional.

Qual é a formação mínima para as equipes de saúde da família,com composição

multiprofissional para organizar a Atenção Primária à Saúde (APS) dentro do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
a) Um médico especialista em medicina interna ou cirurgia geral; enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes
comunitários de saúde.
b) Um médico generalista, de preferência um médico de família e comunidade; auxiliar ou
técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde.
c) Um médico generalista, de preferência um médico de família e comunidade; auxiliar ou
técnico de enfermagem; e agentes de combate a epidemias e endemias.
d) Um médico especialista em medicina interna ou cirurgia geral; enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família; e agentes de combate a epidemias e endemias.
e) Um médico generalista, de preferência um médico de família e comunidade; enfermeiro
generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e
agentes comunitários de saúde.

23. Qual é a afirmativa correta quando se fala sobre as equipes de saúde da família (ESF) e
os núcleos de apoio á saúde da família ( NASF)?
a) As ESF, os NASF e as equipes de saúde bucal vinculam-se a um número mínimo de
famílias distribuídas ao longo do território em que estão situados.

b) A supervisão continuada das equipes multiprofissionais e a execução de protocolos de
atendimento têm sido avaliadas como medidas de sucesso para a expansão do Programa
Saúde da Família no território nacional.
c) As ESF são responsáveis por oferecer serviços de saúde por meio de ações de promoção,
prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da saúde da comunidade.
d) Os NASF são responsáveis por promover ações verticais em saúde materno-infantil junto às
populações de baixo risco.
e) Os NASF compartilham as mesmas responsabilidades e competências inerentes às equipes
de saúde da família.
24. Você recebeu um paciente apresentando sintomas de febre alta de início rápido, dores
intensas nas articulações dos pés e mãos e manchas vermelhas na pele. Foi diagnosticado
como caso suspeito de Chikungunya. Em relação a essa doença, assinale a alternativa
correta.
a) É causada por uma bactéria que é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.
b) O tratamento é específico com uso de poliquimioterapia para Chikungunya mais ácido
acetilsalicílico.
c) Não se trata de doença de notificação compulsória, pois já é considerada endêmica no
Brasil.
d) Já foi identificada a transmissão sexual dessa doença.
e) Como prevenção, é fundamental implementar ações para eliminação de focos do vetor que
transmite a doença.
25. Na visita domiciliar, você vai à busca de um paciente masculino que foi diagnosticado com
Sífilis há 02 anos e fez o tratamento completo, porém vem ocorrendo a persistência de exames
reagentes que pode ser devido à reinfecção pelo Treponema Pallidum ou:
a) Uma cicatriz sorológica.
b) Um erro inato do metabolismo.
c) Uma coinfecção pelo vírus HIV.
d) Um teste cruzado para hepatite B.
e) Um armazenamento prolongado da amostra.
26. Assinale a alternativa correta para uma doença considerada como Doença Crônica Não
Transmissível (DCNT):
a)
b)
c)
d)
e)

Tracoma.
Neoplasias.
Hanseníase.
Botulismo.
Hipertensão.

27. Assinale a alternativa correta quando se descreve o trabalho na Atenção Primária:
a) O conhecimento sobre o território da atenção básica deve ser conhecido por todos os
profissionais que integram a equipe.
b) A educação em saúde somente pode ser realizada pela equipe de enfermagem.
c) A prescrição de medicamentos nas unidades básicas só pode ser realizada pelos médicos.

d) Na ausência do agente de combate às endemias, o agente comunitário de saúde deve fazer
pesquisa ou coleta de reservatórios de doenças.
e) A educação em serviço é atribuição somente da enfermagem.
28. São consideradas como Práticas Integrativas, exceto?
a) Homeopatia.
b) Acupuntura.
c) Alopatia.
d) Plantas medicinais.
e) Fitoterapia.
29. Assinale a alternativa correta que aponta para uma atividade que é exercida por todos os
membros da equipe de saúde da família:
a)
b)
c)
d)
e)

Consulta de pré-natal.
Administração de medicamentos.
Vacinação das crianças.
Curativos.
Visita domiciliar.

30. No momento da avaliação de enfermagem, o paciente com diagnóstico de angina relata:
dispneia, dor torácica, náusea, dormência de membros superiores. Qual o procedimento
correto?
a) Estimulá-lo a caminhar para aumentar a oxigenação e diminuir o sentimento.
b) Deitá-lo no leito em decúbito dorsal e posicionar a cama em Trendelemburg.
c) Sentá-lo com os pés na escadinha da cama, e orientá-lo a reclinar a cabeça entre as pernas
para melhorar a oxigenação.
d) Colocá-lo em decúbito ventral e deixar a cama em semi-Fowler ou Fowler.
e) Colocá-lo em semi-Fowler, a fim de reduzir as necessidades de oxigênio do miocárdio
isquêmico.

31. Humanizar a assistência significa agregar à eficiência técnica e científica, valores éticos,
além de respeito e solidariedade ao ser humano. Assim sendo, ao assistir um paciente idoso
deve-se:

a) Permear o cuidado com ações de gentileza, bons modos e integralidade
b) Valorizar o ser humano, considerando as circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e
psíquicas que envolvem cada ser em particular;
c) Valorizar o indivíduo e sua família, suas crenças religiosas e hábitos familiares;
d) Valorizar em primeiro lugar o aspecto afetivo, o acolhimento e os valores;
e) Incentivar as relações interprofissionais e humanas, incentivando praticas de vida saudável.

32. (ENADE-2016) Uma mulher com 50 anos de idade, com hipertensão arterial sistêmica e
diabetes melito diagnosticados há cinco anos e em uso de cloridato de propranolol 40 mg,
vinha apresentando descontrole metabólico. Há uma semana, foi prescrita insulina NPH 25
unidades pelo médico da unidade da Estratégia da Saúde da Família. Na consulta de
enfermagem, a paciente manifestou interesse em fazer a autoaplicação da insulina NPH.Nesse
contexto, entre os esclarecimentos necessários, o profissional de enfermagem deverá orientar
a paciente a:

a) anotar a data de abertura no frasco de insulina, uma vez que, após dois meses da abertura,
a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.
b) verificar se a insulina NPH está cristalina, não a congelar e atentar para o tempo de ação
intermediária, com pico entre 4 e 10 horas e duração de até 18 horas.
c) monitorar a glicose sanguínea e ficar atenta à interação medicamentosa da insulina NPH
com bloqueadores beta-adrenérgicos, que podem alterar o metabolismo glicêmico,
prolongar e mascarar sinais e sintomas de hipoglicemia.
d) ficar atenta aos possíveis efeitos adversos da insulina NPH, tais como hipoglicemia,
aumento de peso, edema, hipersensibilidade cutânea, distúrbios gastrintestinais, distúrbio
do sono, cefaleia e reação no local da aplicação do medicamento.
e) descartar a seringa com agulha acoplada em recipiente próprio para material
perfurocortante, fornecido pela Unidade de Saúde, ou em garrafa PET e, quando o
recipiente estiver cheio, entregar o material na Unidade de Saúde para o descarte
adequado.

33. Sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1971 é correto afirmar que
os:
a) Benefícios diretos demonstram somente redução da mortalidade infantil e materna.
b) Benefícios indiretos são revelados pelo redução de custos com consultas somente.
c) Benefícios indiretos apontam para redução dos riscos de gestação prematura, epidemias,
tratamentos e internações hospitalares.
d) Benefícios diretos não são visíveis e os indiretos são voltados para a redução da
prematuridade.
e) Benefícios diretos apontam para redução de mortalidade infantil, melhoria das condições
de saúde e bem-estar e economia para a sociedade.

34. Indique aquela virose que é conhecida pela característica denominada de “manchas de
Koplik”:
a) Sarampo
b) Rubéola
c) Meningite

d) Hepatipe
e) Osteomielite

35. A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeira(o) e permite o exercício
de sua autonomia como profissional. A consulta de enfermagem prevista na Sistematização da
Assistência de Enfermagem compreende as seguintes etapas. Assinale a alternativa
CORRETA:
a) Histórico, planejamento, diagnóstico e avaliação de enfermagem.
b) Entrevista, implantação, prescrição e avaliação de enfermagem.
c) Exame físico, diagnóstico, organização, avaliação e evolução de enfermagem.
d) Entrevista, exame físico, prescrição, diagnóstico e evolução de enfermagem.
e) Entrevista, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem.
36. A avó de RJ compareceu a US em 13/01/14 para atualização da carteira de vacinação de
seu neto. RJ está com 10 anos completos, fez a vacinação contra DPT com três doses no
primeiro ano de vida e reforço aos 18 meses. Qual a conduta a ser tomada? Assinale a
alternativa CORRETA:
a) Aplicar uma dose de Tríplice.
b) Aplicar uma dose de BCG.
c) Não precisa ser vacinado.
d) Aplicar dose de Dupla adulto.
e) Aplicar dose de Antitetânica.

37. As vacinas retiradas de um refrigerador devem ser acondicionadas em caixa térmica entre
2º e 8ºC positivos num prazo máximo de :
a) 24 horas
b) 12 horas
c) 08 horas
d) 06 horas
e) 03 horas

38. O cuidado de enfermagem ao idoso, caracterizado como ciência aplicada com o propósito
de utilizar os conhecimentos do processo de envelhecimento, para o planejamento da
assistência de enfermagem e dos serviços que melhor atendam a promoção da saúde, a
longevidade, a independência do idoso, tem por objetivo:

a) Desenvolver ações educativas nos níveis primário, secundário e terciário, de atenção à
saúde ao idoso.
b) Atender às necessidades básicas do ser humano através da execução das prescrições
médicas e de enfermagem.
c) Estimular a participação ativa somente do idoso, em seus processos de autocuidado
tornando-os principais responsáveis pela manutenção de seu melhor nível de saúde e bemestar.
d) Assistir ao idoso, à sua família e comunidade na qual estiver inserido, auxiliando sua
compreensão e facilitando sua adaptação às mudanças decorrentes do processo do
envelhecimento.
e) Proporcionar uma assistência voltada para a cura e reabilitação total.

39. Sobre ações orientadas a serem realizadas pela enfermagem na Atenção Primária à
Saúde, é CORRETO afirmar:
a) A avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem; a pressão arterial
de pacientes hipertensos deve ser avaliada sempre no mesmo membro e horário; o exame de
papanicolau pode ser coletado pelo enfermeiro, e a mamografia de rastreamento deve ser
realizada em mulheres entre 50 e 69 anos.
b) A avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem; a pressão arterial
de hipertensos deve ser sempre avaliada; o exame de papanicolau pode ser coletado pelo
técnico em enfermagem, e a mamografia de rastreamento deve ser realizada para mulheres
entre 50 e 65 anos.
c) A avaliação do pé diabético deve ser realizada exclusivamente pelo médico; a pressão
arterial ideal é de até 170 x 80 mmhg; o exame de papanicolau pode ser coletado pelo técnico
em enfermagem, desde que supervisionado pelo enfermeiro, e a mamografia de rastreamento
deve ser realizada em mulheres entre 35 e 69 anos.
d) a avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem, a pressão arterial
de pacientes hipertensos deve ser avaliada sempre no mesmo membro e horário, o exame de
papanicolau deve ser coletado exclusivamente pelo medico e a mamografia para mulheres de
50 a 69 anos.
e) nenhuma das anteriores.

40. Paciente procurou a unidade de saude apresentando exantema maculopapular pruriginoso,
febre (38,5°c), hiperemia conjuntival (não purulenta e sem prurido), artralgia, mialgia e cefaleia,
sendo diagnosticada com suspeita de ZIKA vírus. Nesse caso, é correto afirmar que:
a) a doença evolui rapidamente para quadros hemorrágicos graves, assim como a dengue.
b) Todo paciente com suspeita de Zika devera permanecer internado por no mínimo 48h.
c) A vacina para prevenção da Zika deve ser oferecida nos locais com maior circulação do
vírus.

d) Durante o curso da doença o paciente apresentara plaquetopenia severa, com alto risco
de hemorragia.
e) Considera-se que o principal modo de transmissão da doença seja vetorial.

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃORESPOSTA
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência .
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