
1. “Sempre que o profissional propuser um 
tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer 
a dignidade do paciente e considerá-lo em sua 
totalidade, visando oferecer o melhor 
tratamento, tanto no que diz respeito à técnica 
quanto no que se refere ao reconhecimento das 
necessidades físicas, psicológicas ou sociais”. Essa 
frase refere-se a qual princípio da bioética?  
(A) Beneficência/não maleficência. 
(B) Autonomia.  
(C) Justiça.  
(D) Prudência. 
 
2. A entidade de classe da enfermagem que 
“compromete-se a promover a educação e a 
cultura em geral; e a propor e defender políticas 
e programas que visem à melhoria da qualidade 
de vida da população e ao acesso universal e 
equânime aos serviços social e de saúde” é 
A) a Ordem dos profissionais de enfermagem.  
B) o Conselho Federal de Enfermagem.  
C) o Sindicato Brasileiro da Enfermagem.  
D) a Associação Brasileira de Enfermagem.  
 
3. De acordo com o Art.7º da Lei 7498/86 que 
rege o exercício profissional da enfermagem, são 
Técnicos de enfermagem os titulares de diploma 
ou de certificado de Técnico de enfermagem, 
expedido de acordocom a legislação e registrado 
pelo órgão competente. Considere as atividades 
realizadas na área de enfermagem apresentadas 
nos itens a seguir. 
I - Identificar as distócias obstétricas e tomar as 
providências até a chegada do médico 
II - Realizar consulta de enfermagem. 
III - Participar da orientação e supervisão do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
IV- Participar da equipe de saúde. 
Dentre essas atividades, compete especialmente 
ao Técnico de enfermagem as que estão 
presentes nos itens 
A) I e II.     B) III e IV.   C) II e III. D) I e IV. 
 
4.De acordo com a Lei nº 7498/86, de 25 de 
junho de 1986, o Enfermeiro exerce todas as 
atividades de enfermagem, cabendo-lhe, como 
integrante da equipe em saúde,  
A) a organização e a direção dos serviços de 
enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços.  

B) a direção do órgão de enfermagem integrante 
da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e a chefia de serviço e de 
unidade de enfermagem.  
C) a prescrição de medicamentos estabelecidos 
em programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde.  
D) a organização, o planejamento, a 
coordenação, a execução e a avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem.  
 
5. O exercício da atividade de Enfermagem, 
observadas as disposições da Lei n. 7.498, de 25 
de junho de 1986, e respeitados os graus de 
habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro 
(BRASIL, 1987). Sobre o exercício da enfermagem, 
considere as afirmativas abaixo. 
I - São técnicos de enfermagem o titular do 
diploma ou do certificado legalmente conferido 
por escola ou curso estrangeiro, registrado em 
virtude de acordo de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil como diploma de Técnico de 
Enfermagem 
II – As atividades desenvolvidas pela parteira são 
exercidas sob supervisão de Enfermeiro Obstetra, 
quando realizadas em instituições de saúde, e, 
sempre que possível, sob controle e supervisão 
de unidade de saúde, quando realizadas em 
domicílio ou onde se fizerem necessárias.  
III – Na administração pública direta federal, será 
exigida como condição essencial para provimento 
de cargos e funções e para contratação de 
pessoal de Enfermagem, de todos os graus, a 
prova de inscrição no Conselho Federal de 
Enfermagem, independente da região do país em 
que o candidato esteja inscrito.  
IV - Como integrante da equipe de saúde, cabe ao 
enfermeiro a organização e direção dos serviços 
de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços.  
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A)I e II. B) I e IV. C) II e III. D) III e IV. 
 
6. A Resolução do COFEN nº 345/2011 dispõe 
sobre a presença do Enfermeiro no Atendimento 
Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, em situações de 
risco conhecido ou desconhecido. Sobre essa 
Resolução, é correto afirmar:  
A) em qualquer tipo de unidade móvel (terrestre, 
aérea ou marítima, a assistência de enfermagem 



destinada ao atendimento pré-hospitalar e inter-
hospitalar somente deve ser desenvolvida na 
presença do enfermeiro, em situações de risco 
conhecido ou desconhecido. 
B) em qualquer servi o pré-hospitalar, prestado 
por técnicos e auxiliares de enfermagem, a 
assistência de enfermagem somente poderá ser 
realizada sob a supervisão direta do médico 
regulador.  
C) na unidade de UTI móvel, a assistência de 
enfermagem pode ser realizada pelo técnico de 
enfermagem, em situações de risco conhecido e, 
exclusivamente, no atendimento pré-hospitalar, 
sem a necessidade de supervisão do enfermeiro.  
D) na unidade móvel básica, a assistência de 
enfermagem pode ser realizada pelo auxiliar de 
enfermagem, em situações de risco conhecido ou 
desconhecido, no atendimento pré-hospitalar, 
com a supervisão direta do técnico de 
enfermagem ou do enfermeiro. 
 
6. A Enfermagem Brasileira, diante das 
transformações socioculturais, científicas e legais, 
entendeu ter chegado o momento de reformular 
o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE). Dessa forma, a atual 
resolução que aprova a reformulação do CEPE é a 
Resolução 
A) COFEN – 242/2000. B) COFEN – 311/2007. C) 
COFEN – 421/2012. D) COFEN – 441/2013.  
 
7. A Resolução COFEN 311/2007, que aprova a 
Reformulação do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, afirma que a 
enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas que se processa 
pelo ensino, pesquisa e assistência. Entre os 
princípios fundamentais desse código prevê que 
o profissional de enfermagem 
A) é comprometido principalmente com o 
tratamento das doenças, seja no âmbito 
individual ou coletivo, e que, em casos 
necessários, pode atuar na qualidade de vida da 
população. 
B) atua na promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia em 
consonância com os preceitos éticos e legais. 
C) participa, quando solicitado, da equipe de 
saúde e das ações que visem satisfazer às 

necessidades da população no âmbito da questão 
administrativa dos serviços de saúde. 
D) pode recusar-se a executar atividades que 
sejam de sua competência técnica quando a 
realização destas for inconveniente para o serviço 
de saúde. 
 
9. O profissional de enfermagem atua na 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 
da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. Sobre a atuação do 
profissional de enfermagem, analise os itens a 
seguir: 
I - Exercer a enfermagem com liberdade e 
autonomia e ser tratado segundo os pressupostos 
e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.  
II - Aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional.  
III - Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica.  
IV- Obter desagravo público por ofensa que atinja 
a profissão, por meio do Conselho Federal de 
Enfermagem.  
Considerando o que prevê o código de ética ao 
tratar dos direitos nas relações profissionais, 
estão corretas as informações presentes em 
A) II e IV. B) I e II. C) I e III. D) III e IV. 
 
10. De acordo com a Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem Nº 311/2007, que aprova 
a reformulação do Código de ética dos 
Profissionais de Enfermagem, é DIREITO desses 
profissionais: 
A) executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal, nas 
situações caracterizadas como urgência e 
emergência. 
B) exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade. 
C) obter desagravo público por ofensa que atinja 
a profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 
D) prestar informações, escritas e verbais, 
completas e fidedignas necessárias para 
assegurar a continuidade da assistência. 
 
 



11. A seção I do Código de Ética dos profissionais 
de enfermagem aborda as relações com as 
pessoas, a família e a coletividade. Nesse aspecto, 
é responsabilidade e, portanto, DEVER do 
profissional de enfermagem:  
A) executar ou participar da assistência à saúde, 
sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto, em iminente risco de 
morte.  
B) recusar-se a executar atividades que não sejam 
de sua competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao 
profissional, à pessoa, à família e à coletividade.  
C) aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício da 
pessoa, da família e da coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.  
D) participar da prática multiprofissional e 
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia 
e liberdade. 
 
12. De acordo com o código de Ética dos 
profissionais de enfermagem, é DEVER do 
profissional de enfermagem 
A) utilizar-se de veículo de comunicação para 
conceder entrevistas ou divulgar eventos e 
assuntos de sua competência, com finalidade 
educativa e de interesse social.  
B) divulgar ou fazer referência a casos, situações 
ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 
identificados.  
C) eximir-se da responsabilidade por atividades 
executadas por alunos ou estagiários, na 
condição de docente, enfermeiro responsável ou 
supervisor.  
D) prestar informações, escritas e verbais, 
completas e fidedignas, necessárias para 
assegurar a continuidade da assistência. 
 
Um idoso de 60 anos de idade foi internado em 
um hospital com quadro grave de pneumonia e 
edema pulmonar. O médico prescreveu, entre 
outras medicações, os comprimidos hidralazina, 
labetalol e nifedipino de liberação prolongada, 
para serem administrados via sonda nasogástrica. 
Os medicamentos foram triturados e 
administrados, na sonda, pela técnica em 
enfermagem. Logo após a administração, o 
paciente apresentou hipotensão e parada 
cardíaca com assistolia. Prontamente, as 
manobras de cardioversão foram realizadas com 

êxito, e o paciente foi estabilizado pela equipe de 
saúde.  
13. No caso descrito, o evento adverso ocorreu 
porque o técnico em enfermagem não observou, 
especificamente, o artigo 30 do Capítulo V do 
código de ética de sua profissão, que PROÍBE, ao 
profissional de enfermagem,  
A) administrar medicamentos sem conhecer a 
ação da droga e sem se certificar da possibilidade 
de riscos.  
B) negar assistência de enfermagem em qualquer 
situação que se caracterize como urgência ou 
emergência.  
C) prestar serviços que, por sua natureza, 
competem a outro profissional, exceto em caso 
de emergência.  
D) promover a eutanásia, distanásia ou participar 
em prática destinada a antecipar a morte do 
cliente. 
 
14. De acordo com o Código de ética dos 
profissionais de enfermagem (Resolução COFEN 
311/2007), é PROIBIDO ao profissional de 
enfermagem 
A) registrar informações imparciais ou inverídicas 
no prontuário do paciente. 
B) provocar, cooperar, ser conivente ou omisso 
com qualquer forma de violência. 
C) promover a distanásia ou participar em prática 
destinada a antecipar a morte do cliente em 
impossibilidade terapêutica. 
D) executar assistência sem o consentimento da 
pessoa ou responsável, ainda que haja risco de 
morte. 
 
15. O Técnico de Enfermagem que assinar as 
ações de Enfermagem não executadas por ele, 
bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional, estará 
infringindo o Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem e poderá ser punido com a pena de  
A) cassação do direito ao exercício profissional.  
B) advertência verbal.  
C) multa.  
D) suspensão por um período de 30 dias 
 
16. A Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem Nº 358/2009 regulamenta a 
sistematização da assistência de enfermagem 
(Processo de Enfermagem) em instituições onde 
ocorre o cuidado profissional de enfermagem, e 



dá outras providências. Essa resolução prevê que 
oProcesso de Enfermagem 
A) corresponde ao usualmente denominado 
Consulta de Enfermagem quando realizado em 
instituições prestadores de serviços ambulatoriais 
de saúde, domicílios, dentre outros. 
B) deve organiza-se em quatro etapas inter-
relacionadas, interdependentes e recorrentes: 
histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, implementação e avaliação. 
C) deve ser realizado, de modo deliberado e 
sistemático, prioritariamente, em ambientes 
públicos vinculados ao SUS, em que ocorre o 
cuidado profissional de enfermagem. 
D) quando estiver baseado num suporte teórico 
médico-científico, ocorrerá a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos médicos e a 
avaliação dos resultados alcançados. 
 
17. O processo de enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional 
de Enfermagem e a documentação da prática 
profissional. Está organizado em cinco etapas 
inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. De acordo com a Resolução COFEN 
n. 358/2009, que dispõe sobre a sistematização 
da assistência de enfermagem, cabe 
privativamente ao enfermeiro 
A) o histórico e o diagnóstico de enfermagem a 
partir das respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana.  
B) a coleta dos dados de enfermagem e a 
prescrição das ações ou intervenções de 
enfermagem.  
C) o diagnóstico de enfermagem e a prescrição 
das ações ou intervenções de enfermagem.  
D) o planejamento de enfermagem e a 
implementação das ações ou intervenções de 
enfermagem.  
 
18. Os registros de enfermagem são elementos 
imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando 
redigidos de maneira que retratem a realidade a 
ser documentada, possibilitam a comunicação 
entre a equipe de saúde. Em relação aos registros 
de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.  
I - A evolução de enfermagem é privativa do 
enfermeiro, pois registra a reflexão e a análise 
dos dados dos pacientes em 24 horas.  
II - Na alta, é importante o registro real do 
horário de saída do paciente e, se este saiu 
acompanhado, não é necessário registrar o tipo 

de alta: médica, administrativa ou a pedido do 
paciente ou família.  
III - O número de inscrição do Conselho Regional 
de Enfermagem e a rubrica do profissional são os 
dois itens obrigatórios a serem anotados no 
registro de enfermagem para que ele obtenha 
validade legal.  
IV - A checagem do item prescrito, cumprido ou 
não, através de símbolos, como /, ou О, √, 
respectivamente, não atende os requisitos legais 
de validação, sendo necessário registrar os itens 
por escrito nas anotações de enfermagem.  
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A)I e II. B) II e III. C) I e IV. D) III e IV. 
 
19. O processo de enfermagem é um método 
sistemático de prestação de cuidados, constituído 
por 5 passos. O passo que consiste na 
determinação das prioridades imediatas e no 
estabelecimento dos resultados esperados é 
denominado  
A) diagnóstico.  
B) planejamento.  
C) investigação.  
D) avaliação.  
 
20. De acordo com o Código de Ética em 
Enfermagem, “É vedado aos profissionais de 
Enfermagem o cumprimento de prescrição 
médica à distância fornecida por meio de rádio, 
telefones fixos e/ou móveis, mensagem de short 
messageservice(SMS), correio eletrônico, redes 
sociais de internet ou quaisquer outros meios 
onde não conste o carimbo e assinatura do 
médico”. No entanto, fazem exceção a esse 
preceito as seguintes situações de urgência e 
emergência:  
A) prescrições feitas por médico regulador do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), por médico a pacientes em atendimento 
domiciliar e/ou por médico em atendimento de 
telessaúde.  
B) prescrições médicas com mais de 24 horas ou 
protocolos de quimioterapia finalizados, em que 
há urgência, em hospitais, em serviços 
ambulatoriais em casos de ausência de prescrição 
médica e em serviços de atendimento domiciliar 
em que não há médico acompanhando no 
domicílio.  
C) prescrições feitas por médico regulador do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), por médico em atendimento domiciliar 



e/ou em serviços ambulatoriais em casos de 
ausência de prescrição médica.  
D) prescrições médicas com mais de 24 horas em 
hospitais, em serviços ambulatoriais em casos de 
ausência de prescrição médica e prescrições 
médicas a pacientes em atendimento domiciliar. 
 
21. O processo de comunicação e registro das 

ações de enfermagem configura-se como um 

elemento essencial no cuidado com a saúde. Em 

relação aos cuidados de enfermagem que 

envolvem o cumprimento da prescrição médica e 

o prazo de sua validade, considere as seguintes 

afirmativas: 

I - é permitido ao enfermeiro receber prescrição 
médica a distância, em qualquer circunstância, 
sendo facultativa a elaboração de um relatório 
circunstanciado da situação. 
II - é permitido somente ao enfermeiro, em 
situação de urgência e emergência, em 
atendimento domiciliar, receber prescrição a 
distância. 
III - nos serviços ambulatoriais, consideram-se 
válidas as prescrições médicas por um período de 
24 horas. 
IV - no atendimento domiciliar, as receitas e 
prescrições serão consideradas válidas quando 
constar a indicação do tipo de medicamento, 
procedimentos, doses e período de tratamento 
definidos pelo médico. 
Dentre as afirmativas, estão corretas 
A) I e IV. B) II e IV. C) I e III. D) II e III. 
 
22 Uma senhora de 72 anos de idade, evangélica 
e costureira está internada na unidade de 
tratamento de câncer de um hospital, há sete 
dias. A idosa relatou a enfermeira o desejo de 
receber a visita do pastor de sua igreja. A 
enfermeira avaliou a solicitação e atendeu a 
necessidade espiritual da paciente. Nesse caso, a 
interação entre a profissional e a paciente 
ocorreu no nível de comunicação 
A) pública.          B) intrapessoal.    
C) interpessoal. D) transpessoal. 
 
23. A relação entre os profissionais de saúde e os 
pacientes perpassa por uma comunicação 
terapêutica adequada que tem como foco as 
preocupações, os medos, as angústias e as 
dúvidas dos pacientes. Assim, torna-se 

importante que os profissionais adquiram a 
capacidade de entrar na experiência do paciente, 
para compreender como a situação é vista por 
ele. Essa atitude é um dos ingredientes da 
comunicação terapêutica definida como 
A) empatia.  B) consideração positiva.                      
C) confidencialidade.D) defensoria. 
 
24. A vigilância sanitária desenvolve um conjunto 
de ações, tais como normalização, cadastramento 
e fiscalização de estabelecimentos de saúde, que 
objetivam proteger a saúde da população. O 
registro de medicamentos, equipamentos e 
alimentos industrializados é de responsabilidade 
da:  
A) Vigilância Sanitária Municipal.  
B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
C) Vigilância Sanitária Estadual.  
D) Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. 
 
25. O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) é o principal sistema da 
vigilância epidemiológica, pois consolida o 
registro das doenças de notificação compulsória 
(DNC) do Brasil. Nos serviços de saúde, os 
instrumentos utilizados no SINAN são:  
A) a ficha de notificação de caso suspeito ou 
confirmado de DNC e a declaração de nascido 
vivo.  
B) a ficha de investigação epidemiológica por DNC 
e a declaração de óbito.  
C) a ficha de notificação de caso suspeito ou 
confirmado de DNC e a ficha individual de 
investigação.  
D) a declaração de óbito por DNC e a declaração 
de nascido vivo.  
 
26. Os Sistemas de Informações em Saúde (SIS) 
desempenham papel relevante para a 
organização dos serviços e da atenção em saúde. 
Sobre os SIS, considere as afirmações a seguir.  
I - Os estados e os municípios, de posse das 
informações em saúde, têm condições de adotar, 
de forma ágil, medidas de controle de doenças 
bem como planejar ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, subsidiando a tomada 
de decisões.  
II - Atualmente, o Sistema Nacional de Agravos e 
Doenças de Notificação (Sinan) é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de 
casos de doenças e agravos que constam da Lista 
Nacional de Doenças de Notificação Compulsória 



em todo Território Nacional. Essa lista tem 
caráter imutável, não podendo os estados e 
municípios incluírem outros problemas de saúde 
pública nessa listagem.  
III - O Sistema de informação da atenção básica 
(SIAB) possui várias fichas de coleta de dados os 
quais deverão ser consolidados nos seguintes 
instrumentos: relatórios da situação de saúde e 
acompanhamento das famílias, relatórios de 
consolidado anual das famílias cadastradas e 
relatórios de produção e marcadores para 
avaliação.  
IV- A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é um 
documento individual e padronizado que 
apresenta numeração prévia, atribuída pelo 
gestor nacional do sistema, como mecanismo de 
controle de sua distribuição. No estabelecimento 
de saúde, o documento é emitido em três vias: a 
primeira via deve ser retida pelo serviço de saúde 
onde foi realizado o parto e, posteriormente, 
encaminhada à Secretária Municipal de Saúde; a 
segunda via deve ser entregue para a família e 
apresentada no Cartório de Registro Civil e a 
terceira via deve ser arquivada junto ao 
prontuário do recém-nascido, no 
estabelecimento de saúde onde foi realizado o 
parto  
V - O preenchimento das informações do SIAB é 
realizado exclusivamente pelos profissionais de 
nível superior da Estratégia Saúde da Família, 
sendo atualizadas mensalmente pelos agentes 
comunitários de saúde.  
Das afirmações, estão corretas  
A) I, III e IV. C) II, III e V.  
B) I, II e III. D) III, IV e V. 
 
A Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
(SUVIGE) da Sesap divulgou o boletim 
epidemiológico com dados recentes sobre a 
ocorrência de dengue, febre do chikungunya e 
zika vírus, as chamadas arboviroses, 
denominação das doenças causadas por 
mosquitos. O documento apresenta dados até 22 
de abril, o que corresponde à semana 
epidemiológica 16. Apesar da diminuição do 
número de casos notificados, o índice de 
infestação predial aponta para a necessidade de 
ações de prevenção nos municípios. No Rio 
Grande do Norte, 158 municípios apresentam 
índice de infestação predial classificado como de 
alerta ou risco. O controle do [...] Aedes aegypti é 
realizado pelos Agentes de Endemias nos 

Municípios sob a supervisão e orientação dos 
técnicos da Sesap. As ações de controle permitem 
verificar o índice de infestação predial pelo 
mosquito sendo efetivadas com a finalidade de 
monitoramento, controle e tomada de decisão.  
 
27 O texto destaca o papel da Vigilância 
Epidemiológica no controle da dengue no estado 
do Rio Grande do Norte, com destaque para a 
utilização da vigilância  
A) de casos.  
B) vetorial.  
C) laboratorial.  
D) de notificação. 
 
28. O tipo de vigilância destacada no texto tem 
como principal finalidade  
A) a vigilância de sorotipos circulantes e a 
detecção precoce de circulação viral e de novos 
sorotipos do vírus.  
B) monitorar a ocorrência de casos de dengue 
para detectar oportunamente o surgimento de 
surtos.  
C) monitorar a densidade de infestação do vetor 
para detectar precocemente a ocorrência de 
patamares capazes de sustentar a transmissão.  
D) a vigilância dos casos e a detecção precoce e 
tratamento oportuno das formas graves das 
doenças transmitidas pelo mosquito vetor. 
 
29 A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde públicos e 
privados em todo o território nacional. Em 
relação ao que prevê essa portaria, considere as 
seguintes afirmativas:  
I - Notificação compulsória é a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 
públicos ou privados, somente no caso de 
confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública.  
II - Vigilância sentinela é o modelo de vigilância 
realizada a partir de estabelecimento de saúde 
estratégico para a vigilância de morbidade, 
mortalidade ou agentes etiológicos de interesse 
para a saúde pública, com participação 
facultativa, segundo norma técnica específica 
estabelecida pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde.  



III - Notificação compulsória negativa é a 
comunicação mensal realizada pelo responsável 
pelo estabelecimento de saúde à autoridade de 
saúde, informando que não foi identificado 
nenhuma doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação 
Compulsória.  
IV- Evento de Saúde Pública (ESP) é a situação 
que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, 
doença ou agravo de causa desconhecida, 
alteração no padrão clínico-epidemiológico das 
doenças conhecidas, considerando o potencial de 
disseminação, a magnitude, a gravidade, a 
severidade, a transcendência e a vulnerabilidade.  
Das afirmativas, estão corretas  
A) II e IV B) I e II C) I e III D) III e IV 
 
30. Em uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), deu entrada o Sr. AJS, procedente do 
interior de Minas Gerais, região para qual foi 
transferido recentemente a trabalho, com quadro 
febril agudo há 5 dias, de início súbito, cefaleia, 
mialgia, acompanhado de icterícia e sangramento 
na urina. Ao exame físico, o paciente apresentou 
letargia, hipocorado e hipotenso. A família não 
sabe informar o estado vacinal, mas afirma que, a 
região para onde ele foi transferido, tem uma 
mata com histórico de grande quantidade de 
macacos do tipo bugio, encontrados mortos. 
Considerando a situação epidemiológica da 
região em que o paciente estava residindo e o 
quadro clínico descrito, o médico que o atendeu 
suspeitou de febre amarela. Diante da hipótese 
diagnóstica apresentada, a vigilância de casos 
humanos para febre amarela é feita por meio da 
notificação compulsória imediata, ou seja, todo 
evento  
A) suspeito, tanto morte de primatas não 
humanos (PNH) quanto casos humanos com 
sintomatologia compatível, deve ser comunicado, 
em até 72 horas após a suspeita inicial, às 
autoridades locais competentes, pela via mais 
rápida (telefone, fax, email, etc).  
B) confirmado, exclusivamente de casos humanos 
com sintomatologia compatível, deve ser 
prontamente comunicado, em até 24 horas após 
a suspeita inicial, às autoridades locais 
competentes, pela via mais rápida (telefone, fax, 
email, etc).  
C) suspeito, tanto morte de primatas não 
humanos (PNH) quanto casos humanos com 

sintomatologia compatível, deve ser 
prontamente comunicado, em até 24 horas após 
a suspeita inicial, às autoridades locais 
competentes, pela via mais rápida (telefone, fax, 
email, etc).  
D) confirmado, exclusivamente de casos humanos 
relacionados diretamente com morte de primatas 
não humanos, deve ser prontamente 
comunicado, em até 72 horas após a suspeita 
inicial, às autoridades locais competentes, pela 
via mais rápida (telefone, fax, email, etc).  
 
31. Esse tipo de notificação relacionada à febre 
amarela no Brasil justifica-se por se tratar de uma 
doença  
A) com risco moderado que compromete os 
animais em extinção e a atividade agrária na 
região.  
B) grave e com risco de dispersão exclusivamente 
para áreas do território nacional.  
C) com risco moderado que compromete a 
economia local e as atividades de turismo na 
região.  
D) grave e com risco de dispersão para outras 
áreas do território nacional e mesmo 
internacional.  
 
32. A notificação compulsória de doenças e 
agravos alerta sobre a ocorrência de ameaças à 
saúde que precisam ser detectadas e controladas 
ainda em seus estágios iniciais. No momento da 
notificação, alguns aspectos primordiais devem 
ser considerados, entre eles:  
A) os médicos e enfermeiros são obrigados a 
notificar doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação 
Compulsória; porém, essa notificação é 
facultativa aos demais profissionais de saúde e 
aos responsáveis pelos serviços públicos e 
privados de saúde, que prestam cuidados e 
assistência ao paciente.  
B) a notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou 
responsável pelo serviço assistencial que prestar 
o primeiro atendimento ao paciente, em até 48 
horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 
disponível.  
C) a notificação compulsória negativa deve ser 
realizada pelo responsável pelo estabelecimento 
de saúde à autoridade de saúde, informando que 
na semana epidemiológica não foi identificado 
nenhuma doença, agravo ou evento de saúde 



pública constante da Lista de Notificação 
Compulsória.  
D) o paciente deve ser questionado se já foi 
atendido e/ou notificado em outro serviço 
público ou privado de saúde a fim de evitar 
duplicidade de notificação e problemas no 
planejamento das atividades da vigilância 
epidemiológica relacionadas ao agravo ou doença 
notificados. 
 
33. A Portaria no 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
define notificação compulsória como a 
comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde 
ou responsáveis pelos estabelecimentos de 
saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência 
de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou 
evento de saúde pública, podendo ser essa 
comunicação imediata ou semanal. Uma das 
ocorrências que deve ser notificada de forma 
imediata é o óbito com 
A) confirmação de hepatite C. 
B) suspeita de doença pelo vírus Zika. 
C) tuberculose e HIV confirmados. 
D) suspeita de Leishmaniose Visceral. 
 
34. A Portaria nº 240, de 17 de fevereiro de 2016, 
estabelece quais são as doenças de notificação 
compulsória imediata (até 24 horas) para a 
Secretaria Municipal de Saúde. Algumas dessas 
doenças são: 
A) acidente por animal peçonhento, leptospirose 
e tétano. 
B) tuberculose, doença de Creutzfeldt-Jakob e 
dengue. 
C) Doença aguda pelo vírus Zika, febre amarela e 
hantavirose. 
D) Leishmaniose visceral, sífilis congênita e 
hepatites virais. 
 
35. Conforme anexo da Portaria do Ministério da 
Saúde 1.271, de 06 de junho de 2014, os casos 
suspeitos de Febre de Chikungunya devem ser 
comunicados/notificados em até 24 horas a partir 
da suspeita inicial, e cabe ao profissional da 
saúde comunicá-los à Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) em, no máximo, 24 horas. Esse tipo 
de notificação é classificado como de Notificação 
compulsória  
A) imediata.  B) de urgência.  
C) semanal.  D) de epizootia. 
 

36. Conforme anexo da Portaria do Ministério da 
Saúde 1.271, de 06 de junho de 2014, foi 
acrescido, na Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, o Acidente por animal 
potencialmente transmissor da raiva. Entre os 
animais que são considerados de médio e/ou alto 
risco para transmissão da raiva, estão  
A) cães e/ou gatos domiciliados, micos, macacos 
e morcegos hematófagos.  
B) cães e/ou gatos não domiciliados, micos, 
macacos e morcegos.  
C) bois, vacas, cavalos e cães e/ou gatos 
imunizados.  
D) coelhos, ratazanas, hamsters e porquinhos da 
índia. 
 
37. De acordo com a Portaria 1.271, de 6 de 
junho de 2014, o Ebola é considerado uma 
doença de notificação compulsória imediata. Esse 
tipo de notificação deve ser realizada  
A) pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  
B) pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, no fluxo de notificação 
semanal, por telefone.  
C) exclusivamente pelo profissional de saúde de 
nível superior que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  
D) exclusivamente pelo médico que prestar o 
primeiro atendimento ao paciente, no fluxo de 
notificação semanal, por telefone. 
 
38. De acordo com Plano de ações estratégicas 
para o enfrentamento das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, no 
contexto mundial, as DNCT são as principais 
causas de morte, correspondendo a 63% dos 
óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das 
mortes por DCNT ocorrem em países de baixa e 
média renda. Um terço das vítimas fatais são 
pessoas com idade inferior a 60 anos e a maioria 
dos óbitos são atribuíveis às doenças do aparelho 
circulatório, ao câncer, à diabetes e às doenças 
respiratórias crônicas. As principais causas dessas 
doenças incluem alguns fatores de risco 
modificáveis, como: 



A) tabagismo, consumo excessivo de bebida 
alcoólica, inatividade física e alimentação 
inadequada. 
B) deficiência de ferro, consumo de frutas e 
verduras e prática esporádica de atividade física. 
C) prática regular de atividade física, alimentação 
equilibrada, ingestão de água e níveis pressóricos 
normais. 
D) hereditariedade, histórico familiar, infecções 
pregressas e uso de corticoides a longo prazo. 
 
39. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso 
abusivo de álcool é considerado importante fator 
de risco para as doenças crônicas, pois  
A) os usuários com nível excessivo de álcool 
costumam ter dificuldade para lembrar das 
medicações utilizadas para doenças crônicas e de 
seus horários de uso, embora esse consumo não 
traga prejuízos a esse tipo de tratamento.  
B) pessoas com doenças crônicas, incluindo o 
diabetes e hipertensão arterial, não podem 
ingerir álcool, mesmo em baixos níveis, como 
parte de um estilo de vida saudável necessária ao 
controle da doença.  
C) episódios de consumo excessivo de álcool 
podem levar a descompensações agudas das 
doenças crônicas, sendo fundamental avaliar, 
nesses casos, a pressão arterial e a glicemia 
desses usuários, uma vez que podem ocorrer 
alterações significativas que necessitam de 
intervenções clínicas.  
D) a orientação do Ministério da Saúde é que 
pacientes com doenças crônicas devam 
abandonar o consumo, embora a relação entre o 
consumo de bebidas alcoólicas e o risco para 
doenças crônicas não esteja esclarecida para 
quaisquer nível de consumo.  
 
40. De acordo o Ministério da Saúde (2015), o 
tabagismo é, atualmente, a principal causa global 
de morbimortalidade prevenível e impacta, 
significativamente, no grupo das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis da 
atualidade, como as doenças respiratórias 
crônicas,  
A) as doenças metabólicas, as neoplasias e as 
doenças imunopreveníveis.  
B) as doenças cardiovasculares, as vetoriais e o 
câncer de pulmão.  
C) as doenças cardiovasculares, o diabetes e as 
neoplasias.  

D) as doenças metabólicas, as vetoriais e as 
doenças mentais. 
 
41. A violência interpessoal ou autoprovocada é 
de notificação compulsória em todo o território 
nacional e deve ser registrada no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 
Os profissionais de saúde, no exercício da 
profissão, têm o dever de notificar. Entre os tipos 
de violência, são objetos de notificação imediata 
à autoridade sanitária municipal os casos de  
A) violência doméstica/intrafamiliar e trabalho 
escravo.  
B) violência psicológica e negligência/abandono.  
C) violência extrafamiliar/comunitária e trabalho 
infantil.  
D) violência sexual e tentativa de suicídio.  
 
42. Mulher de 29 anos de idade, vítima de abuso 
sexual, dá entrada em uma unidade de pronto 
atendimento onde é acolhida pelos profissionais 
e recebe as orientações e cuidados sobre 
anticoncepção de emergência; apoio psicossocial 
e profilaxia para infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). Considerando o caso e com 
base na portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 
2016, esse tipo de violência deve ser notificada  
A) imediatamente em até 48 horas.  
B) ao fim de cada quinzena epidemiológica.  
C) ao fim de cada semana epidemiológica.  
D) imediatamente em até 24 horas. 
 
43. A taxa, ou o coeficiente de mortalidade 
infantil, é um dos indicadores mais consagrados 
no mundo, sendo utilizado internacionalmente 
como indicador de qualidade de vida e 
desenvolvimento por expressar a  
A) situação de saúde das crianças da comunidade 
e as condições de vida de populações da 
periferia.  
B) situação de saúde de uma comunidade e as 
desigualdades de saúde entre grupos sociais e 
regiões.  
C) qualidade da atenção à saúde na média e alta 
complexidade.  
D) qualidade da atenção à saúde na atenção 
básica e alta complexidade. 
 


