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1. Quando for permitido abrir o caderno de prova, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo,
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras,
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em
branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de sua realização após decorridas três horas
de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem sua prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após
a entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual 
irão apor suas respectivas assinaturas.

9.AO TERMINAR SUA PROVA ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO
APLICADOR DE PROVA.
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CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA
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16 a 50
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UFG/CS PROCESSO SELETIVO COREMU-SES/2018

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma gran-
de variedade de organizações públicas e privadas, estabe-
lecidas ao longo da sua formação histórica e construídas a
partir dos determinantes políticos, sociais e econômicos de
cada época. Na linha do tempo, referente ao período do
início  do  século,  com  a  proclamação  da  República  até
1930, teve-se o modelo de intervenção denominado de:

(A) campanhista.

(B) preventivista.

(C) assistencialista.

(D) curativista.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde  sua  institucionalização,  a  saúde coletiva  vem se
fortalecendo como um movimento que se expressa de vá-
rias formas, além da sua permanente atenção às questões
políticas da assistência à saúde. No texto “Saúde Coletiva:
história recente de um passado remoto”, o autor destaca
três destas formas, a saber:

(A) medicina social, ciências sociais e saúde pública. 

(B) cursos, congressos e publicações. 

(C) formulação de políticas, grupos de trabalho e pesquisa. 

(D) assistência à saúde, medicina preventiva e medicina social.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.A.J., de 57 anos, fez uma consulta com o médico de famí-
lia e da comunidade que o atende no bairro em que reside e
o acompanha há vários anos. Este o encaminhou para um
serviço de cirurgia de um hospital da região, pois apresenta-
va colelitíase. Nesse serviço, o paciente foi submetido a uma
cirurgia videolaparoscópica, que ocorreu sem problemas. No
dia da alta médica, o cirurgião redige algumas informações
sobre os cuidados a serem seguidos no período pós-opera-
tório e também sugere um plano terapêutico a ser seguido
pela equipe de saúde da unidade básica à qual o paciente é
vinculado.

Nesse caso, o princípio do Sistema Único de Saúde em-
pregado foi o da 

(A) universalidade. 

(B) integralidade. 

(C) descentralização. 

(D) equidade. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 7.508/2011 regulamenta alguns dispositivos
da Lei n. 8.080/1990 e trata da organização e gestão des-
se sistema. Assim, como descreve o decreto, a região de
saúde

(A) tem como características essenciais a acessibilidade,
a integralidade e a longitudinalidade, com o atributo
da coordenação do cuidado sob a responsabilidade
dos serviços  de  atenção hospitalar  e  ambulatoriais
especializados. 

(B) garante o acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde e inicia-se pelas por-
tas de entrada do SUS, a saber: serviços de atenção
primária, de urgência e emergência, de atenção psi-
cossocial; serviços especiais de acesso aberto e de
atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. 

(C) define o Mapa da Saúde à descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados apenas pelo SUS. 

(D) é  um  espaço  geográfico  contínuo  constituído  por
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Unidades Saúde da Família (USF) funcionam por meio
da atuação de uma ou mais equipes de profissionais que
devem se responsabilizar pela atenção à saúde da popula-
ção de um território determinado. As principais atividades
de uma equipe da estratégia de saúde da família nas uni-
dades básicas de saúde são: 

(A) ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e
prevenção de doenças e prestação de serviços odonto-
lógicos para extração de dentes irrecuperáveis. 

(B) triagem médica dos casos que exigem serviços de ur-
gência e de serviços especializados, além da distri-
buição de medicamentos. 

(C) mapeamento da área adscrita e dos equipamentos soci-
ais existentes no território, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

(D) distribuição de medicamentos para idosos, hiperten-
sos e diabéticos e realização de ações educativas e
acolhimento da demanda espontânea. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instâncias de pactuação dos aspectos operacionais, fi-
nanceiros  e  administrativos  da  gestão  compartilhada  do
SUS,  formadas  pelos  gestores  municipais  de  saúde  do
conjunto  de  municípios  de  uma  determinada  região  de
saúde, de acordo com o Decreto  n.  7.508/2011, são cha-
madas de:

(A) Colegiados de Gestão Regional (CGR).

(B) Comissões Permanentes de Integração Ensino-Servi-
ço (CIES).

(C) Planos  Regionais  de  Educação  Permanente  (PA-
REPS).

(D) Comissão Intergestores Regionais (CIR).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram
criados com o objetivo de apoiar a consolidação da Aten-
ção Básica no Brasil, bem como aumentar sua resolutivi-
dade. Configuram-se como equipes multiprofissionais que
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da
Família (ESF). Na atuação do Núcleo de Atenção à Saúde
da Família,

(A) o apoio  aos  profissionais  das unidades básicas de
saúde e o reforço das ações de apoio  institucional
e/ou material  são seus objetivos,  mesmo sem este
pertencer ao nível da atenção básica.  

(B) a integração entre profissionais do NASF e da ESF
permite realizar  discussões de casos clínicos,  mas,
para tanto, é importante que ele ocupe o mesmo es-
paço físico da unidade básica de saúde.

(C) a  contribuição  para  a  integralidade  do  cuidado  aos
usuários do SUS deve ser seu objetivo de busca e deve
ser realizado por intermédio da ampliação clínica. Há
também a priorização dos aspectos curativos, pois as
unidades básicas já se ocupam dos preventivos.

(D) o atendimento compartilhado entre profissionais, tan-
to na Unidade de Saúde como nas visitas domicilia-
res, permite a construção conjunta de projetos tera-
pêuticos de forma que ampliam e qualificam as inter-
venções no território. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento no setor saúde é de grande importância,
na medida em que se configura como um relevante meca-
nismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao pro-
cesso de consolidação do SUS. O sistema de planejamen-
to do SUS visa dotar os gestores das ferramentas de que
necessitam para a oferta de ações e serviços capazes de
promover,  proteger  e  recuperar  a  saúde  da  população.
Para tanto, esse sistema

(A) adota  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas
como referência  para racionalizar  gastos e otimizar
recursos na planificação e programação em saúde.

(B) é um processo facultativo, desde que a respectiva es-
fera de gestão comprove a insuficiência de recursos
financeiros e orçamentários.

(C) estabelece como instrumentos básicos para sua exe-
cução: o plano de saúde, a programação anual de
saúde e o relatório anual de gestão.

(D) substitui as exigências constitucionais e legais de ela-
boração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atribui-se à Lei Complementar n. 141/2012 o mérito de es-
clarecer o que é e o que não é considerado gasto com
saúde, em razão da necessidade de estabelecer uma se-
paração das atividades condicionantes e determinantes da
saúde daquelas que são de atribuição específica do SUS,
conforme determinação da Constituição Federal.  De acor-
do com essa lei, não constituirão despesas com ações e ser-
viços públicos de saúde aquelas que são decorrentes de: 

(A) desenvolvimento científico-tecnológico e controle de
qualidade promovidos por instituições do SUS e ca-
pacitação de pessoal vinculado ao sistema.

(B) oferta de merenda escolar e outros programas de ali-
mentação, promoção de limpeza urbana e remoção
de resíduos e preservação e correção do meio ambi-
ente. 

(C) saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas e de comunidades remanescentes de qui-
lombos e manejo ambiental vinculado diretamente ao
controle de vetores de doenças. 

(D) remuneração do pessoal ativo da área de saúde em
atividade e ações de apoio administrativo realizadas
pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis
à execução dos serviços públicos de saúde.
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida por Last como  “O estudo da
distribuição e dos determinantes de estados ou eventos
relacionados à  saúde em populações específicas e  sua
aplicação na prevenção e controle dos problemas de saú-
de”. Em Pelotas (RS), foi conduzido um estudo com 5.914
nascidos vivos, entre os anos de 1982 e 1993. As mães fo-
ram identificadas nos hospitais e maternidades e respon-
deram  a  questionários  padronizados.  Seus  filhos  foram
examinados diversas vezes ao longo do período da pes-
quisa e vários desfechos foram identificados. O tipo de es-
tudo epidemiológico conduzido nesse caso foi:

(A) caso-controle.

(B) ensaio clínico randomizado.

(C) prevalência.

(D) coorte.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A declaração de óbito (DO) é o documento base do Siste-
ma de Informação do Ministério da Saúde (MS) sobre mor-
talidade.  Esse  documento  contém  dados  sobre  idade,
sexo, data de nascimento, local de residência e de ocor-
rência do evento e outras informações. O médico utiliza a
classificação internacional de doenças (CID) para informar
as causas e os problemas relacionados à morte dos indiví-
duos.  A taxa de mortalidade materna é uma informação
construída com base na DO, que o Ministério da Saúde
utiliza para apresentar a situação de saúde de grupos po-
pulacionais. Essa taxa é calculada a partir de uma razão
que, no denominador, utiliza-se do número total

(A) da população de determinada localidade, no meio do
período do ano. 

(B) de óbitos na população de determinada localidade no
meio do período do ano. 

(C) de nascidos vivos de determinada localidade durante
o ano.

(D) de mulheres em idade fértil de determinada localida-
de durante o ano. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Promoção da Saúde tem como marco teórico contempo-
râneo  a  1ª  Conferência  Internacional  de  Promoção  da
Saúde, que aconteceu em 1986 na cidade de Otawa, Ca-
nadá. No Brasil, como referência, tem-se a Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde de 2006, que contém diretri-
zes, valores, objetivos e competências para todas as esfe-
ras de gestão do setor. Com o surgimento de novos desa-
fios e demandas nacionais e internacionais, o Ministério da
Saúde sentiu a necessidade de revisar e atualizar  essa
política, por meio da Portaria n. 2.446/2014. Nessa atuali-
zação da politica, são descritos como valores fundantes:

(A) a promoção da saúde durante mobilidade segura no
trânsito  das  grandes cidades,  nos  diversos  municí-
pios brasileiros e em regiões de fronteiras.

(B) a inclusão social com ações que garantam benefícios
a todas as pessoas, a vida em sociedade visando à
redução de iniquidades.

(C) a territorialização das ações e a programação de in-
tervenções em saúde para o perfeito e equânime de-
senvolvimento de ações intra e intersetoriais.

(D) a produção de saúde e o cuidado com a incorporação
da lógica das Redes de Atenção á Saúde.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo utili-
zado para o cuidado em saúde. Ele contribui para a inte-
gralidade das ações e intervenções e se constitui de pro-
postas que preveem:

(A) condutas terapêuticas elaboradas e aplicadas individu-
almente por cada especialista, membro da equipe de
saúde, sendo o sujeito o recebedor passivo do cuidado.

(B) procedimentos  terapêuticos  resultantes  de  estudos
de casos clínicos, analisados por especialistas, com o
cuidado ético de não envolver sua família.

(C) ações terapêuticas interdisciplinares, desencadeadas
por equipes de saúde, para um sujeito individual ou
coletivo, com a participação do sujeito do cuidado.

(D) intervenções de cuidado em que o foco são as doen-
ças e as especialidades médicas, tendo a epidemiolo-
gia como norteador de todas as ações.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Suicídio é uma violência autoinfligida que, embora não te-
nha taxas de mortalidade tão significativas quando compa-
radas às de agressões e homicídios, tem alto impacto e
efeitos devastadores nos familiares e amigos da vítima. As
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recupe-
ração da Saúde (2010),  do Ministério da Saúde, para a
construção da linha de cuidado, recomendam: 

(A) fazer uso do conhecimento dos modelos explicativos
dos fatores que conduzem o indivíduo ao suicídio e
ter serviços de saúde organizados com a interdiscipli-
nariedade.

(B) usar protocolos ambulatoriais de atendimento ao indi-
víduo que sofreu tentativa de suicídio e a administra-
ção de urgência de terapêutica medicamentosa.

(C) utilizar o ambiente hospitalar como norteador de toda
a linha de cuidado, porque seus recursos de suporte
básico de vida são os mais avançados.

(D) adotar o conhecimento das vulnerabilidades dos jo-
vens, segundo a ideologia de gênero, para nortear
o planejamento da construção do ciclo de vida e do
cuidado.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto
Terapêutico Singular requerem uma anamnese que extra-
pole  a  anamnese  tradicional,  constituindo-se  em  uma
anamnese ampliada. Esse modelo incorpora aspectos da
saúde mental  do individuo,  além da sua história  clínica.
Considerando  essa  abordagem,  essa  investigação  deve
abordar alguns aspectos essenciais, tais como:

(A) descobrir o sentido da doença para o usuário, conhe-
cer as singularidades do sujeito, avaliar se há nega-
ção da doença e os possíveis  ganhos secundários
com a situação.

(B) conhecer quais são os projetos financeiros, afetivos e
econômicos do sujeito, identificar os desejos prepon-
derantes do usuário, fazer sua história de vida e le-
vantar suas fobias principais.

(C) identificar o grau de dependência do sujeito diante de
sua doença, suas vulnerabilidades psíquicas, estabe-
lecer as afetividades comunitárias e o capital social
do individuo no seu meio vivencial.

(D) descobrir as dependências financeiras e econômicas,
identificar o impacto da doença na sua psique, situar
cada sintoma em relação aos seus sentimentos e aos
de seu contexto social e comunitário.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 7.498/1986, mais conhecida como “Lei do Exercí-
cio Profissional”, dispõe sobre a Regulamentação do Exer-
cício da Enfermagem e dá outras providências. No seu ar-
tigo onze, regulamenta que o enfermeiro exerce todas as
atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a

(A) participação em projetos de construção ou reforma de
unidades de internação, inclusive em sua aprovação. 

(B) prescrição de medicamentos estabelecidos em pro-
gramas de saúde pública e em rotina aprovada pela
instituição de saúde.

(C) prevenção e controle sistemático de danos que pos-
sam ser causados à clientela durante a assistência
de enfermagem.

(D) direção do órgão de enfermagem integrante da estru-
tura básica da instituição de saúde, pública e privada,
e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo como o Decreto n.  94.406/1987,  que regula-
menta a Lei n. 7.498/1986 e dispõe sobre o exercício da
enfermagem e dá outras providências, em seu artigo déci-
mo, o técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares,
de nível  médio técnico, atribuídas à equipe de enferma-
gem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro

(A) no planejamento,  na programação, na orientação e
na supervisão das atividades de assistência de enfer-
magem.

(B) na  participação,  na  elaboração,  na  execução  e  na
avaliação dos planos assistenciais de saúde.

(C) na prevenção e no controle sistemático da infecção
hospitalar,  inclusive  como  membro  das  respectivas
comissões.

(D) na participação em projetos de construção ou de re-
forma de unidades de internação, prestando informa-
ções da assistência ao paciente.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das teorias mais citadas na enfermagem é a da auto-
ra Dorothea Orem, desenvolvida entre 1959 e 1985. O mo-
delo de enfermagem por ela proposto é baseado na pre-
missa de que os indivíduos têm capacidade e podem cui-
dar de si próprios. Além do autocuidado, esse modelo é
constituído pelas teorias 

(A) da demanda do autocuidado e das ações de enfermagem.

(B) das ações de enfermagem e do cuidado terapêutico.

(C) do déficit do autocuidado e do sistema de enfermagem.

(D) do déficit do autocuidado e das ações de enfermagem.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil,  o marco teórico para o processo de enferma-
gem é representado por Wanda de Aguiar Horta. Ela defi-
niu esse método como sendo a “dinâmica das ações siste-
matizadas e inter-relacionadas,  visando à assistência ao
ser humano”. Horta apresentou um modelo conceitual de
enfermagem cujo fenômeno central é o processo vital do
qual emergem princípios para guiar a prática. O processo
de enfermagem deve ser organizado em etapas inter-rela-
cionadas,  interdependentes  e  recorrentes.  As  etapas do
processo de enfermagem, de acordo com disposições da
Resolução COFEN n. 358/2009, são:

(A) levantamento de hipóteses de enfermagem, prescri-
ção de enfermagem, evolução de enfermagem e pla-
no de alta. 

(B) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de en-
fermagem, planejamento de enfermagem, implemen-
tação e avaliação de enfermagem.

(C) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de en-
fermagem,  planejamento  de  enfermagem,  evolução
de enfermagem e avaliação multidisciplinar.

(D) levantamento de problemas de enfermagem, prescri-
ção de enfermagem, evolução de enfermagem, avali-
ação e plano de alta. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma
metodologia científica disponibilizada ao profissional enfer-
meiro para que ele aplique seus conhecimentos técnico-
científicos e humanos na assistência aos pacientes. O CO-
FEN, por meio da Resolução n. 358/2009, tem preconiza-
do que a assistência de enfermagem deve ser sistematiza-
da a partir da implantação do processo de enfermagem. A
segunda etapa desse processo é composta de:

(A) problema, fatores relacionados e plano de ação.

(B) título, problema e fatores relacionados.

(C) título, característica definidora e fatores relacionados.

(D) problema, característica definidora e fatores relacionados.
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser
iniciado precocemente (no primeiro trimestre) e deve ser
assegurado, sempre que possível, um total de no mínimo

(A) sete  consultas,  com acompanhamento intercalado de
médico e enfermeiro na seguinte frequência: até a 28ª
semana – bimensal; de 28ª até a 36ª semana – mensal-
mente; da 36ª até a 41ª semana – semanalmente.

(B) seis  consultas,  com acompanhamento intercalado  de
médico e enfermeiro na seguinte frequência:  até a 28ª
semana – mensalmente; de 28ª até a 36ª semana – quin-
zenalmente; da 36ª até a 41ª semana – semanalmente.

(C) sete  consultas,  com acompanhamento intercalado de
médico e enfermeiro na seguinte frequência:  até a 28ª
semana – mensalmente; de 28ª até a 36ª semana –
mensalmente; da 36ª até a 41ª semana – semanalmente.

(D) seis consultas, com acompanhamento de médico e de
enfermeiro na seguinte frequência: até a 28ª semana –
quinzenalmente; de 28ª até a 36ª semana – semanalmen-
te; da 36ª até a 41ª semana – duas vezes na semana.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma gestante foi atendida na Unidade de Saúde da Família
e referiu que a data da última menstruação ocorreu em 27 de
janeiro de 2017. A data provável de um parto é calculada le-
vando-se em consideração a duração média da gestação
normal (280 dias ou 40 semanas, a partir da DUM), mediante
a utilização de calendário. Considerando a regra de Naegele,
para esta gestante, a data provável do parto será em:

(A) 4 de outubro de 2017. 

(B) 31 de outubro de 2017.

(C) 3 de novembro de 2017.

(D) 4 de novembro de 2017.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa Nacional de Imunização define os calendários
de vacinação considerando a situação epidemiológica, o ris-
co, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com ori-
entações específicas para cada ciclo da vida. Ao chegar à
sala de vacina de uma unidade básica de saúde, a senhora
A.M.R. entregou o cartão de vacina de seu filho de 15 me-
ses de idade ao enfermeiro e perguntou quais eram as vaci-
nas que sua criança deveria tomar. Sabendo que as vacinas
anteriores a estas estavam todas atualizadas, o enfermeiro,
levando-se em conta o calendário nacional de vacinação
2017 do Ministério da Saúde, aplicou as seguintes vacinas:

(A) tríplice viral (SRC); pneumocócica 10 valente (P10) e
reforço meningocócica.

(B) hepatite A; poliomielite (VOP), difteria, tétano e per-
tussis (DTP) e tetra viral.

(C) poliomielite (VOP), difteria, tétano e pertussis (DTP) e
tetra viral.

(D) tríplice viral (SRC), poliomielite (VOP), difteria, tétano
e pertussis (DTP).

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método utilizado para avaliação do recém-nascido foi
criado em 1952 por Virgínia Apgar e propõe a realização
de avaliação aos 60 segundos e aos 5 minutos, atribuindo-
se, para cada sinal avaliado, notas de zero a dois e no fi-
nal faz-se o somatório. Um bebê que nasceu rosado, com
extremidades azuis, com 101 de frequência cardíaca, cho-
ro forte, movimentos ativos e respiração irregular quando
estimulado com sonda, apresenta um índice de Apgar cor-
respondente a

(A) 10

(B) 9

(C) 8

(D) 7

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Tria-
gem Neonatal (PNTN), um programa de saúde pública que
foi implantado em 2001, pela Portaria Ministerial n. 822, de
6/06/01, do Ministério de Saúde e que determina a gratuida-
de e a obrigatoriedade da realização do teste. O PNTN es-
tabelece a realização do teste do pezinho com o objetivo de
detectar precocemente a fenilcetonúria e o hipotireoidismo
congênito.  De acordo com o proposto pelo  Ministério  da
Saúde (2012), o enfermeiro deve estar atento para que a
coleta de material para o exame seja realizada

(A) entre o 3º e o 7º dia de vida da criança.

(B) nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido.

(C) 60 dias após o parto.

(D) entre o 1º e o 3º dia de vida da criança.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A detecção precoce do câncer uterino em mulheres assin-
tomáticas, por meio do preventivo, permite a detecção das
lesões precursoras da doença em estágios iniciais, antes
mesmo do aparecimento dos sintomas. O método de ras-
treamento do câncer do colo do útero e de suas lesões
precursoras é o exame citopatológico. Atendendo às reco-
mendações para esse rastreamento, o intervalo entre os
exames citopatológicos deve ser de:

(A) dois  anos,  após um exame negativo,  em mulheres
sem história previa de lesões precursoras do câncer.

(B) dois anos, após o início da coleta do exame citopatoló-
gico, para as mulheres que já tiveram atividade sexual.

(C) três anos, após dois exames negativos, com intervalo
anual. 

(D) cinco anos, quando a mulher, com história prévia de
lesões precursoras do cancer, tiver dois exames ne-
gativos consecutivos. 
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas
mulheres devido à sua alta frequência e, sobretudo pelos
seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da se-
xualidade e a própria imagem pessoal. No Brasil, em rela-
ção ao rastreamento do câncer de mama, recomenda-se:

(A) o exame clínico das mamas (ECM) e a ultrassonogra-
fia (USG) são os métodos preconizados para o ras-
treamento na rotina da atenção integral à saúde da
mulher.

(B) a realização do exame clínico das mamas anual e,
se alterado, mamografia em mulheres de 40 a 49.

(C) a USG mamária, realizada anualmente, em mulheres
abaixo dos 50 anos de idade com história familiar de
um parente de primeiro grau com diagnóstico de CA
de mama.

(D) o exame clínico das mamas e a mamografia, feitos
anualmente, em mulheres entre 50 e 69 anos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um trans-
torno metabólico de etiologias heterogêneas, caracteriza-
do por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de car-
boidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da
secreção e/ou da ação da insulina. Acerca da consulta de
enfermagem ao portador de diabete mellitus (DM), quanto
ao seu armazenamento e transporte, que cuidados devem
ser observados?

(A) O  frasco,  depois  de  aberto,  pode  ser  mantido  em
temperatura ambiente entre 15 ºC e 30 ºC para mini-
mizar a dor no local da injeção.

(B) O frasco,  após  aberto,  deve ser  mantido em caixa
térmica com gelo e, após 24 horas, transferido para o
congelador.

(C) O frasco, enquanto estiver fechado, deve ser armaze-
nado no congelador e,  após sua abertura,  mantido
em temperatura de 8 ºC.

(D) O frasco, em caso de viagens aéreas, deve ser des-
pachado com a bagagem, devido à baixa temperatura
no compartimento de cargas.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta mor-
bimortalidade, com perda importante da qualidade de vida,
o que reforça a importância do diagnóstico precoce. Sobre
as recomendações do Ministério da Saúde quanto às es-
tratégias para o cuidado da pessoa com hipertensão arteri-
al sistêmica, recomenda-se:

(A) tratar imediatamente a urgência hipertensiva, fazendo
uso  de  nifedipino  sublingual  para  reduzir  a  PA em
poucos minutos.

(B) aferir a pressão arterial em gestante, após um inter-
valo de repouso na sala de triagem de 30 minutos, na
posição supina. A determinação da pressão diastólica
deve ser realizada na fase IV de Korotkoff. 

(C) aferir a pressão arterial a cada ano, se a PA for me-
nor que 120/80 mmHg, após a média de dois valores
pressóricos obtidos.

(D) verificar a PA, em três dias diferentes, com intervalo
mínimo de uma semana, para obter o diagnóstico da
HAS, que consiste na média aritmética da PA maior
ou igual a 140/90 mmHg.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ações do enfermeiro no choque hipovolêmico são base-
adas na manutenção da oxigenação e da circulação, por
meio do controle e do reconhecimento precoce dos sinais e
sintomas decorrentes das perdas intravasculares, hemorra-
gias, traumas, vômitos, diarreia e poliúria. O expansor plas-
mático natural, utilizado para tratar ou prevenir o choque re-
lacionado à hipovolemia provocada por perdas de sangue
abruptas e para fornecer proteínas em casos de hipoprotei-
nemia e eritroblastose fetal é

(A) a solução de Ringer.

(B) a albumina.

(C) o manitol.

(D) o cloreto de sódio.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação de risco em unidades de pronto atendimento
é um processo de gestão do risco clínico e tem por objetivo
estabelecer  prioridade  para  o  atendimento  dos  cidadãos
que acessam os serviços  de  urgência  e  de emergência.
Considerando o protocolo de classificação de risco de Man-
chester, um paciente com cefaleia intensa, de início súbito,
acompanhado de sinais ou sintomas neurológicos é classifi-
cado de acordo com a cor que está relacionada ao tempo
de espera para o atendimento. De acordo com o protocolo
referido,  qual  é,  respectivamente,  a relação correta  entre
cor e tempo de espera?

(A) Vermelha   ̶   imediato.

(B) Laranja   ̶   240 minutos.

(C) Amarela   ̶   10 minutos.

(D) Verde   ̶   60 minutos.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pneumotórax hipertensivo ocorre quando o ar continua a
entrar no espaço pleural e é aprisionado, com gradual au-
mento da pressão intratorácica, piora do comprometimento
ventilatório e redução do retorno venoso ao coração, resul-
tando em profundo choque. Trata-se de uma emergência,
com risco de morte, na qual a pressão intratorácica encon-
tra-se elevada. Com relação ao tratamento do trauma de tó-
rax, aquele que apresenta risco para surgimento de pneu-
motórax hipertensivo deve ser realizado por:

(A) aferição da pressão arterial elevada. 

(B) descompressão com agulha.

(C) ventilação com pressão positiva.

(D) fornecimento de oxigênio suplementar por cateter nasal.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As queimaduras são consideradas feridas traumáticas cau-
sadas,  em sua  maioria,  por  agentes  térmicos,  químicos,
elétricos ou radioativos. Esses agentes são capazes de pro-
duzir  calor  excessivo que danifica  os tecidos corporais e
acarreta a morte celular, causando a destruição parcial ou
total da pele e de seus anexos, acometendo inclusive as ca-
madas mais profundas, como tecido subcutâneo, músculos,
tendões e ossos. Em casos de cuidados específicos para
queimados,

(A) é contraindicado o uso de água corrente para diluição
do composto químico, em queimadura química.

(B) é contraindicada a profilaxia antitetânica com vacina
difteria e tétano (dT), pois a queimadura causa imu-
nossupressão.

(C) é indicado o uso de cremes à base de óxido de zinco
na queimadura térmica como medida de atendimento
imediato.

(D) deve-se abafar o fogo com um pano ou toalha, se o
socorro dado for à vítima com a roupa em chamas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Resíduos dos serviços de saúde são aqueles gerados a
partir do atendimento à saúde humana e animal, inclusive,
os de assistência domiciliar e de trabalho de campo. A
classificação dos resíduos dos serviços de saúde admite
como pertencentes ao grupo C:

(A) materiais resultantes de atividades humanas que con-
tenham  radionuclídeos  em  quantidades  superiores
aos limites de eliminação permitidos.

(B) materiais  perfurocortantes  ou  escarificantes  (serin-
gas, agulhas, bisturis, escalpes, lancetas) e todos os
utensílios de vidro quebrados.

(C) resíduos contendo substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.

(D) resíduos com a possível presença de agentes biológi-
cos que, por suas características de maior virulência
ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a função da gerência que consiste na reposição dos ma-
teriais  necessários  para  a  realização  das  atividades  da
unidade, mediante o encaminhamento do impresso de so-
licitação aos serviços que fornecem materiais.  A que fun-
ção da gerência de materiais esse conceito está relacionado?

(A) Controle.

(B) Provisão.

(C) Previsão.

(D) Organização.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, programas que enfocam a segurança no cuida-
do do paciente nos serviços de saúde tratam como priorida-
de o tema ´´higienização das mãos``. Embora a higieniza-
ção das mãos seja a medida mais importante e reconhecida
há muitos anos na prevenção e no controle das infecções
nos serviços de saúde, colocá-la em prática consiste em ta-
refa complexa e difícil. No que se refere ao controle de in-
fecções hospitalares relacionadas à higienização das mãos,
qual é sua finalidade?

(A) Proceder  a  higienização  antisséptica  das mãos em
tempo menor que na higienização simples para obter
remoção rápida da colônia de microbiota. 

(B) Fazer a remoção mecânica da colônia de microbiota
residente e transitória por meio da higienização das
mãos com água e sabão.

(C) Reduzir a carga microbiana das mãos, por meio da fric-
ção antisséptica, com uso de preparações alcoólicas a
70% e secagem livre, sem utilização de papel toalha.

(D) Reduzir a carga microbiana das mãos , friccionando o
álcool gel ou líquido nas mãos, durante um minuto, e
em seguida secá-las com papel toalha.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há medidas de precaução básica para a segurança indivi-
dual e coletiva, bem como, para as precauções de aeros-
sóis e de gotículas. Dentre as várias orientações que elas
apresentam encontra-se esta, direcionada a pessoas por-
tadoras

(A) de varicela.  O transporte do paciente  para exames
deve ser feito com o uso da máscara PFF2 pelo paci-
ente e suas secreções devem ser contidas durante
toda a sua permanência fora do leito.

(B) de coqueluche. Os profissionais devem fazer uso das
máscaras PFF2 durante o atendimento ao paciente e
da máscara cirúrgica durante seu transporte.

(C) de tuberculose. Os pacientes devem usar as másca-
ras PFF2 e ser internados junto a outros infectados
pelo mesmo micro-organismo, guardando a distância
de um metro entre eles.

(D) da  síndrome  respiratória.  Os  profissionais  devem
usar as máscaras PFF2 caso os pacientes necessi-
tem de procedimento de aspiração. 

              enfermagem_SES



UFG/CS PROCESSO SELETIVO COREMU-SES/2018

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A febre amarela é uma doença febril aguda, não contagiosa,
de curta duração, que apresenta alta morbidade e letalida-
de. Sobre a indicação da vacina contra febre amarela (VFA)
para pessoas com idade acima de cinco anos, recomenda-se:

(A) considerar a pessoa vacinada e não administrar ne-
nhuma dose, caso tenha recebido duas doses da va-
cina.

(B) administrar na pessoa duas doses de reforço, com in-
tervalo mínimo de 30 dias entre as doses, caso ela
tenha recebido uma dose da vacina antes de comple-
tar os cinco anos.

(C) administrar na pessoa a primeira dose da vacina e
duas doses de reforço a cada 10 anos, caso ela não
tenha se vacinado até o momento.

(D) administrar na pessoa uma dose da vacina e agendar
duas doses de reforço, a cada dez anos, caso ela te-
nha  recebido  a  primeira  dose  da  vacina  antes  de
completar os cinco anos.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anotação de enfermagem é fundamental para o desenvol-
vimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE – Resolução Cofen n. 358/2009), pois é fonte de infor-
mações essenciais para assegurar a continuidade da assis-
tência. Das recomendações dadas na resolução sobre as
anotações de enfermagem, é imprescindível ao profissional

(A) registrar as anotações de forma objetiva e cronológi-
ca, antes do cuidado prestado.

(B) inserir assinatura e número do registro profissional na
ausência do carimbo.

(C) anotar nas entrelinhas os detalhes esquecidos.

(D) justificar as rasuras por escrito e fazer uso do carim-
bo profissional.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de gran-
de importância para a saúde pública devido à sua magni-
tude  e  seu  alto  poder  incapacitante,  atingindo  principal-
mente a faixa etária economicamente ativa. Sobre a clas-
sificação  das  formas  clínicas  da  hanseníase,  a  que  se
apresenta na forma virchowiana caracteriza-se por:

(A) mácula  solitária,  mal  definida,  com  diminuição  da
sensibilidade e infiltrações com edema nas lesões.

(B) lesão em placa bem delimitada, com pápulas nas bor-
das de coloração avermelhada ou acastanhada, com o
centro  plano  e  mais  esbranquiçado  e  diminuição  da
sensibilidade.

(C) extensas lesões em placas de cor avermelhada, limi-
tes imprecisos e alterações da sensibilidade.

(D) infiltração difusa com grande número de lesões de
superfície lisa, brilhantes e lesões tuberosas e nodu-
lares de cor marrom avermelhada com alterações da
sensibilidade. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 2.606/2006 dispõe sobre as diretrizes para
elaboração, validação e implantação de protocolos de re-
processamento de produtos médicos e adota a seguinte
definição para limpeza:

(A) processo físico ou químico que elimina a maioria dos
micro-organismos patogênicos de objetos inanimados
e superfícies, com exceção de esporos bacterianos,
podendo ser de baixo, médio ou alto nível.

(B) processo de destruição de todas as formas de vida
microbiana (bactérias nas formas vegetativas e espo-
ruladas,  fungos  e  vírus)  mediante  a  aplicação  de
agentes físicos e/ou químicos.

(C) processo físico ou químico que destrói micro-organis-
mos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias,
a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanima-
dos e superfícies.

(D) processo de remoção de sujidades visíveis e detritos
dos artigos, utilizando água, detergentes e produtos,
de forma manual ou automatizada, por ação mecâni-
ca, com consequente redução da carga microbiana.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame físico na prática clínica da enfermagem permite
estabelecer informações indispensáveis sobre o paciente, e
são obtidas por meio das técnicas propedêuticas de avalia-
ção (inspeção, palpação, percussão e ausculta) em exames
diversos. É através delas que, apoiados no uso da visão, do
olfato, do tato e da audição, o enfermeiro identifica sinais
físicos de normalidade e anormalidade. Para casos de exa-
me físico do tórax no paciente adulto, utiliza-se a técnica da
inspeção que refere-se

(A) ao golpeamento com um dedo a borda ungueal ou in-
dicador da outra mão, que se encontra espalmada e
apoiada na região a ser examinada.

(B) à avaliação da produção de sons que ajudam a deter-
minar se os tecidos estão cheios de ar, líquidos ou se
são sólidos. 

(C) à verificação da presença de crepitações, dor da pa-
rede torácica, tônus muscular, massas, edema e frê-
mito palpável.

(D) à observância do íctuscordis ou o choque de ponta,
ponto mais externo do movimento do coração.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enfermeiro recebe uma prescrição médica na qual solici-
tam a administração da infusão de 500 ml de Sf a 9% e
gotejamento de 10 gotas/minuto a um paciente  no pós-
operatório que aguarda alta. Nesse caso, o tempo de infu-
são será de:

(A) 16 horas e 36 minutos.

(B) 17 horas.

(C) 20 horas e 50 minutos.

(D) 30 horas e 24 minutos.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Posição cirúrgica é aquela na qual o paciente é colocado
para ser submetido à intervenção cirúrgica de modo a pro-
piciar acesso fácil ao campo operatório. A posição adequa-
da do paciente é essencial para que os procedimentos se-
jam bem-sucedidos e realizados com segurança. Das po-
sições mencionadas a seguir, qual delas refere-se à posi-
ção de Trendelemburg?

(A) O paciente deve estar com os joelhos sobre a quebra
da mesa para manter a posição anatômica. É uma va-
riação da posição supina:  nela,  a  parte  superior  do
tronco do paciente é abaixada, enquanto os pés são
elevados. 

(B) O paciente deita-se com o abdome em contato com a
superfície do colchão da mesa cirúrgica, permitindo o
acesso à coluna cervical, à área retal e às extremida-
des inferiores. Os braços devem ficar estendidos para
frente e apoiados em talas. 

(C) O paciente é colocado em posição dorsal, e o dorso
da mesa é elevado, permanecendo semisentado na
mesa de operação. É a posição utilizada para confor-
to do paciente quando há dispneia.

(D) O paciente tem a parte superior do dorso abaixada e
os pés elevados. É a variação da posição de decúbito
dorsal. Ela mantém as alças intestinais na parte su-
perior da cavidade abdominal. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme
o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido
como o número de micro-organismos presentes no tecido a
ser operado. A classificação das cirurgias deverá ser feita no
final do ato cirúrgico, de acordo com as seguintes indicações:

(A) cirurgias limpas: realizadas em tecidos com exsudato
local  por  falhas  técnicas  grosseiras.  Cirurgias  nas
quais ocorrem penetrações nos tratos digestivo, res-
piratório ou urinário. 

(B) cirurgias  potencialmente  contaminadas:  realizadas
em  processo  infeccioso  (supuração  local),  feridas
traumáticas com mais de seis horas de exposição, te-
cidos desvitalizados ou necróticos.

(C) cirurgias contaminadas: realizadas em tecidos recen-
temente traumatizados e abertos, colonizados por flo-
ra  bacteriana abundante,  com ocorrência  de falhas
técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.

(D) cirurgias infectadas: realizadas em tecidos ou órgãos
com presença de supuração local, em feridas atrau-
máticas com mais de seis horas de exposição.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência respiratória aguda é uma síndrome caracte-
rizada pelo aparecimento de disfunção súbita de qualquer
setor do sistema fisiológico responsável pela troca gasosa
entre o ambiente e a intimidade tissular. Em caso de dis-
função respiratória presente nas IRAs, é importante consi-
derar o seguinte diagnóstico de enfermagem:

(A) troca de gases prejudicada, relacionada a desequilí-
brio na relação ventilação-perfusão, caracterizada por
batimento da asa do nariz, dispneia e taquicardia.

(B) padrão respiratório ineficaz, caracterizado por ortop-
neia e diâmetro anteroposterior aumentado em paci-
ente obeso.

(C) fadiga,  relacionada a esforço físico aumentado,  ca-
racterizado por falta de energia e desatenção.

(D) déficit no autocuidado para alimentação, relacionado
ao desconforto e à fadiga, caracterizado por incapaci-
dade de preparar alimentos para ingestão.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Idoso, de 68 anos, portador de hipertensão arterial e dia-
betes mellitus, admitido no setor de clínica médica, com
escala de coma de Glasgow de 15 pontos, refere nictúria e
uso de Clonidina e Levodopa. Diante desse caso, um diag-
nóstico de enfermagem a ser considerado no estabeleci-
mento do plano de cuidados de enfermagem é:

(A) nutrição desequilibrada.

(B) confusão crônica.

(C) risco de quedas.

(D) integridade da pele prejudicada.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pulsoterapia com ciclofosfamida é utilizada no lúpus gra-
ve  (comprometimento  renal,  sistema  nervoso  central  e
vasculite grave).  Uma mulher de 36 anos,  internada em
enfermaria  com três leitos da clínica médica,  com diag-
nóstico de lúpus eritematoso sistêmico, iniciou pulsotera-
pia com Ciclofosfamida.  Pela característica dessa medica-
ção, é importante considerar o diagnóstico de enfermagem:

(A) risco de disreflexia autônoma.

(B) risco de confusão aguda.

(C) risco de quedas.

(D) risco de infecção.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, o
HIV-1,  cursa com um amplo espectro  de apresentações
clínicas, desde a fase aguda até a fase avançada da doen-
ça.  Em indivíduos não tratados,  estima-se que o tempo
médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja
em torno de dez anos. Na fase aguda da infecção causada
pelo HIV tem-se:

(A) a sorologia para a infecção pelo HIV, geralmente ne-
gativa nessa fase, porém o diagnóstico pode ser rea-
lizado com a utilização de métodos moleculares para
a detecção de RNA do HIV. As manifestações clínicas
podem variar desde quadro gripal até uma síndrome,
que se assemelha à mononucleose.

(B) a fase assintomática, com estado clínico básico míni-
mo ou inexistente, evidencia a presença frequente da
linfadenopatia  generalizada  persistente  e  seu  diag-
nóstico diferencial inclui doenças linfoproliferativas e
tuberculose ganglionar.

(C) a infecção aguda é caracterizada tanto  por  viremia
baixa quanto por resposta imune suprimida. Por isso,
recomenda-se a realização de hemograma completo,
transaminases, ureia, creatinina e glicemia, como so-
licitação mínima de exames laboratoriais na pessoa
exposta.

(D) o aparecimento de infecções oportunistas e neoplasi-
as, dentre elas a pneumocistose, a neurotoxoplasmo-
se, a tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, a
meningite criptocócica e a retinite por citomegalovírus.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
desenvolve ações de promoção, proteção e apoio ao aleita-
mento materno. O aleitamento materno exclusivo, sob livre
demanda, é recomendado, no mínimo, até o sexto mês de
vida do bebê. No entanto, pelo Ministério da Saúde, há inter-
rupção temporária da amamentação materna na condição de:

(A) abcesso mamário unilateral, não drenado.

(B) hanseníase, em tratamento com rifampicina.

(C) hepatite C, com ausência de fissuras mamilares.

(D) infecção herpética, com vesículas nas mamas.
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