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11- Com base no Caderno da Atenção Básica n° 37/2013. A principal finalidade da Linha de Cuidado da 

HAS é: 

 

a) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS rastreando a Hipertensão em todos os ciclos da vida; 

b) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS por meio da integralidade e da longitudinalidade do 

cuidado, em todos os pontos de atenção; 

c) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS aferindo a PA dos usuários com mais de 40 anos; 

d) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS fornecendo os medicamentos adequados para o 

tratamento; 

e) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS por meio exclusivo da mudança de Estilo de Vida 

(MEV). 

 

12- Com base no Caderno da Atenção Básica n° 37/2013. O Diagnóstico da HAS consiste na: 

 

a) Média aritmética da PA maior ou igual a 150/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 

com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas; 

b) Média aritmética da PA maior ou igual a 160/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 

com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas; 

c) Média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 

com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas; 

d) Média aritmética da PA maior ou igual a 140/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 

com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas; 

e) Média aritmética da PA maior ou igual a 150/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 

com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas; 

 

13- Conforme Brasil, 2010. Os efeitos adversos mais comuns nas primeiras semanas de tratamento 

antirretroviral em gestantes são: 

 

a) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica pode 

levar à necessidade de postergar o início do tratamento; 

b) Diversos daqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica pode 

levar à necessidade de postergar o início do tratamento; 

c) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica 

nunca leva à necessidade de postergar o início do tratamento; 

d) Diversos daqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica indica 

a necessidade de adiantar o início do tratamento; 

e) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral com exceção do aborto que atinge a maioria 

das gestantes; 

 

 

 

 

 

 



14- Com base no Caderno da Atenção Básica n° 32/2012. Correspondem respectivamente a sinal de 

presunção, probabilidade e certeza de gravidez: 

 

a) Atraso Menstrual, Amolecimento da Cérvice Uterina e BCF +; 

b) Paredes vaginais aumentadas, Atraso Menstrual, e BCF + 

c) Amolecimento da Cérvice Uterina, pulsação da artéria vaginal e BCF +; 

d) BCF +, Aumento do volume das mamas e Atraso Menstrual; 

e) Hipersensibilidade nos mamilos, Saco gestacional observado na USG e aumento da vascularização da 

parede vaginal; 

 

15-Com base no Caderno da Atenção Básica n° 32/2012. NÃO faz parte das condutas gerais da primeira 

consulta de Pré-natal: 

 

a) Interpretar os dados da  

anamnese, o exame clínico/obstétrico e a instituição de condutas específicas;  

b) Definir o tipo de parto 

c) Orientar a gestante sobre a alimentação e o acompanhamento do ganho de peso gestacional;  

d) Incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses;  

e) Fornecer todas as informações necessárias e respostas às indagações da mulher, de seu companheiro e da 

família; 

 

16-Com base no Caderno da Atenção Básica n° 33/2012.  A primeira consulta de Enfermagem ao recém-

nascido na ABS deverá ocorrer: 

 

a) Com 15 dias de vida; 

b) Com 40 dias de vida quando a mãe retorna para Consulta com médico; 

c) Quando o coto umbilical estiver mumificado; 

d) Na sua primeira semana de vida; 

e) Quando a amamentação estiver estabelecida; 

 

17- A faixa etária para vacinação da febre Amarela conforme calendário vacinal é: 

 

a) De 12 meses a 59 anos 

b) De 9 meses a 59 anos 

c) De 9 meses a 49 anos 

d) De 12 meses a 49 anos 

e) De 12 meses a 39 anos 

 

18- Com base na Resolução do COFEN N° 358 de 2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde 

as cinco etapas do Processo de Enfermagem. 

 

a) Coleta de Dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem segundo a NANDA, Planejamento de 

Enfermagem e Avaliação de Enfermagem; 

b) Histórico de Enfermagem, Subjetivo, Objetivo, Diagnóstico de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem; 

c) Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem; 

d) SOAP: Subjetivo, Objetivo, Avaliação de Enfermagem, Plano de Enfermagem e Implementação de 

Enfermagem; 

e) SOAP: Coleta de Dados subjetivos e objetivos, Avaliação de Enfermagem com diagnóstico de 

Enfermagem e Plano de Enfermagem; 

 



19-Com base na Resolução do COFEN N° 358 de 2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem. O Diagnóstico de Enfermagem se 

caracteriza por: 

 

a) Processo de Interpretação e agrupamento dos dados coletados (julgamento clínico) que culmina com a 

tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados 

esperados; 

b) Processo de coleta de dados das informações que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas 

humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados; 

c) Processo de Intervenção dos dados coletados que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas 

humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados; 

d) Processo de Histórico de Enfermagem que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e 

subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados; 

e) Processo de Enfermagem e dados coletados que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas 

humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados; 

 

20-Em relação a classificação ou foco dos Diagnósticos de Enfermagem (DE), assinale a alternativa 

correta. 

 

a) Um DE pode ser focado em um problema, uma doença ou um sintoma; 

b) Um DE pode ser focado em um problema, um estado de promoção da saúde ou um risco potencial; 

c) Um DE pode ser focado em uma doença já diagnosticada pelo médico ou um risco potencial; 

d) Um DE pode ser focado em um problema, um sinal ou sintoma ou um estado de promoção da saúde; 

e) Um DE pode ser focado em uma situação real, potencial ou histórica que já tenha sido resolvida; 


