
 

 

GABARITO PROVA ENFERMEIRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

1) Segundo a Lei 8080 de 1990, a saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros: 

 

     Resposta: Moradia, educação e segurança. 

 

2) São princípios do SUS: 

 

Reposta: Universalidade, integralidade e equidade. 

 

3) São profissionais de uma Equipe de Saúde da Família: 

 

Resposta: Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de 

saúde, dentista, auxilias de saúde bucal e técnico de saúde bucal. 

 

4) O cadastro à equipe de saúde da família de referência, se dará através de: 

 

Resposta: Área de abrangência do território de referência da UBS. 

 

5) Quais são os fundamentais preceitos da Atenção Primária à Saúde (APS)? 

 

Resposta: Coordenação do cuidado, acesso ao SUS e longitudinalidade. 

 

6) São atribuições da Equipe de Saúde da Família: 

 

Resposta: Cadastramento, curativos, consultas, visitas domiciliares, grupos de 

promoção em saúde, saúde na escola, imunização e pequenas cirurgias. 

 

7) O que significa NASF? 

 

Resposta: Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

 

 

 



 

8) Sobre Estratégia de Saúde da Família, é correto afirmar: 

 

Resposta: Política consolidada descontinuando o termo “PSF” 

 

9) Sobre o exercício do técnico de enfermagem de saúde da família, é correto afirmar 

que: 

Resposta: Colhe sangue para exame, faz visita domiciliar, executa curativos e 

participa das reuniões de equipe. 

 

10) Caso haja uma situação de emergência dentro da UBS, qual a alternativa deveria ser 

adotada? 

Resposta: Estabilização do paciente e regulação de vaga zero para unidade 

hospitalar. 

 

Específicas 

1) Qual a temperatura ideal de imunibiológicos nas salas de imunização das UBS? 

 

Resposta: Entre -2ºC e +8ºC 

 

 

2) Quais doenças imunopreveníveis que compõem a pentavalente? 

 

Resposta: Meningite, tétano, coqueluche, difteria e hepatite B. 

 

3) Sobre os testes rápidos ofertados na Clínica, assinale a alternativa verdadeira: 

I) Em casos de insegurança do profissional e negatividade dos testes o aconselhamento pré e 

pós teste é dispensável; 

II) Se o teste rápido de Hepatite B for reagente é necessário que haja o aconselhamento pós 

teste e encaminhamento para coleta de exame de sangue (HBc total) para confirmação; 

III) O teste rápido de sífilis, se positivo, indica a titulagem e de acordo com o título indica-se o 

tratamento; 

Resposta: Somente a II é verdadeira 

 

4) Com relação a demanda da agenda do enfermeiro, é correto afirmar que: 

Resposta: Todos usuários que chegam à unidade de saúde devem ser acolhidos e 

orientados quanto às suas demandas; 



 

5) Quais são as vacinas de rotina da caderneta de uma criança de 12 meses? 

 

Resposta: Triviral, meningo C e pneumo 10. 

 

6) São atribuições do enfermeiro Responsável Técnico: 

 

Resposta: Liderar os demais enfermeiros, viabilizar educação continuada, realizar 

gestão da sala de imunização e apoiar o gestor tecnicamente. 

 

7) São sinais e sintomas da COVID-19: 

 

Resposta: Tosse seca, dificuldade de respirar e febre. 

 

8) Sobre a lavagem das mãos, é correto afirmar que: 

 

Resposta: É fundamental e imprescindível entre um paciente e outro. 

 

9) São doenças detectáveis na Triagem Neonatal (Teste do Pezinho)? 

 

Resposta: Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito e doença falciforme. 

 

10) Quais patologias podem ser detectadas através de testes rápidos? 

 

 Resposta: HIV, Hep. B, Hep C e sífilis. 

 

 

 


