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APRESENTAÇÃO

O mundo dos concursos públicos tem ganhado uma importância cada vez
maior a cada ano que passa. É surpreendente o número de pessoas que
concorrem todos os anos às oportunidades de emprego estável, boas
condições de trabalho e salários.
Esta apostila é destinada especialmente a Auxiliares e Técnicos em
enfermagem que se preparam para concorrer às oportunidades de emprego
através de concursos púbicos.
O estudo por meio de resolução de questões é extremamente importante para
o entendimento e a fixação da matéria. Por vezes, a leitura de um livro, o
estudo das leis, a princípio parece fácil, porém, ao se deparar com o caso
concreto, surgem as complicações. Nada melhor do que resolver questões,
principalmente quando estas são retiradas de provas recentes ou baseadas
nas questões elaboradas pelas bancas examinadoras.
A apostila de 500 questões de provas recentes sobre Enfermagem é mais um
instrumento colocado à disposição do concursando para auxiliá-lo no alcance
de seu objetivo, ou seja, aprovação num concurso público.
Nunca é demais frisar que é a prática de exercícios que fixa o conhecimento e
prepara o candidato para reconhecer as armadilhas preparadas pelas bancas
organizadoras dos certames, pois muitas vezes conhecer determinado assunto
não é suficiente para assimilar a forma como este conhecimento é cobrado nas
provas.
A quantidade de questões aliada à qualidade, rapidez no envio e ao
compromisso de conduzir o candidato ao sucesso representam todo nosso
diferencial.

Wilma G. Freitas
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QUESTÕES
1.

2.

O escore de risco utilizado para determinar o risco de uma pessoa a
um evento cardiovascular em 10 anos é o de:
a)

Norton.

b)

Ramsay.

c)

Glasgow.

d)

Henderson.

e)

Framingham.

Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as
falsas.
(

) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição
Federal de 1988 para que toda a população brasileira tenha acesso
ao atendimento público de saúde.

(

) O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e
econômicas com acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para sua promoção, proteção e recuperação e para
reduzir o risco de doença e de outros agravos.

(

) O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado. Deve‐se entender
Estado como Poder Público: governo federal, governos estaduais,
o governo do Distrito Federal e os governos municipais.

A sequência está correta em
a)

V, F, V
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3.

4.

b)

V, V, V

c)

F, F, V

d)

F, V, F

e)

V, F, F

O Pacto pela Vida é um movimento de gestão, sobre ele é correto
afirmar:
a)

(
) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS,
com definição de prioridades estabelecida por meio das metas
nacionais

b)

(
) Ênfase na Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero
e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, respostas às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue,
hanseníase, tuberculose, malária, influenza, promoção a saúde e
fortalecimento da atenção básica

c)

(
) Ênfase a saúde curativa, com acolhimento de cada ser único
como único dentro do processo saúde/doença, acompanhamento da
equipe multidisciplinar, podendo dar atenção integral a cada
patologia

d)

( ) Ênfase em encaminhamentos ao nível terciário, com diminuição
de mortes evitáveis

Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna, com relação às disposições da Lei 8142/90.
A Conferência de Saúde reunir-se-á ________________ com a
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação
de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
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5.

a)

A cada 3 (três) anos

b)

A cada 4 (quatro) anos

c)

Permanentemente

d)

Anualmente

É um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
(Portaria GM/MS nº 3252/09), que visa à promoção da saúde e a
redução da morbimortalidade da população, por meio da integração
de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos
produtivos.
O enunciado acima define:

6.

a)

Atenção Básica à Saúde;

b)

Vigilância Sanitária;

c)

Vigilância Epidemiológica;

d)

Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Quanto às vacinas e suas vias de administração, assinale a opção
correta.
a)

Vacina contra tétano – via intradérmica.

b)

Vacina contra sarampo – via intramuscular.

c)

Vacina antipoliomielite – via subcutânea.

d)

Vacina contra rubéola – via subcutânea.

e)

Vacina contra tuberculose – via intramuscular.
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RESPOSTAS

1.

Resposta: E
Auxiliar de Enfermagem - CAPS - Pref. Cantagalo-RJ
Comentário

2.

Resposta: B
Auxiliar de Enfermagem – CODE-SP
Comentário

3.

Resposta: B
Auxiliar de Enfermagem - FUMSAUDE Alvorada do Sul-PR
Comentário

4.

Resposta: B
Auxiliar de Enfermagem - Fundação do ABC - Hospital Nardini
Comentário
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5.

Resposta: D
Auxiliar de Enfermagem - Pref. Água Branca-AL
Comentário

6.

Resposta: D
Técnico em Enfermagem – UTF-PR
Comentário
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COMO ADQUIRIR

30,00

500 QUESTÕES DE PROVAS SOBRE ENFERMAGEM

Você pode adquirir essa apostila efetuando o pagamento
através de:
A) Depósito em conta

Favorecida: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: BRADESCO
Agência: 3065(Teófilo Otoni-MG)
Conta: 10039-0 (Corrente e poupança)
CPF: 049.774.563-19

OU

Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: CAIXA
Agência: 3662 (Teófilo Otoni-MG)
Operação: 013
Conta: 10964-9 ( poupança)
CPF: 049.774.563-19
E
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0099-X (Cajazeiras)
Conta: 29563-9 (Conta corrente)
CPF: 049.774.563-19
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Envie

para

o

nosso

e-mail

WhatsApp: (33) 991155186

odiferencialconcursos@bol.com.br

os dados do depósito

ou

pelo

e o nome da apostila

adquirida.

B) PAGSEGURO
Acesse o site www.odiferencialconcursos.com.br . Logo abaixo da apostila
tem o botão do PAGSEGURO. É só clicar e seguir as instruções.
OBSERVAÇÃO: Depois de concluída a negociação através de
depósito ou do Pagseguro, caso não localize a apostila na sua CAIXA
DE ENTRADA, favor verificar nas pastas LIXO, QUARENTENA ou
SPAM.

Maiores esclarecimentos:
TIM

041 (33) 99161.3584

OI

031 (33) 98897-7616

FIXO:

031 (33) 3522-9494

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

APROVEITE E BAIXE OUTRAS APOSTILAS AMOSTRAS (ANEXOS)

www.odiferencialconcursos.com.br
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