
 

 

 



 

   

 



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Questão 01 

Os Conselhos de Saúde, órgãos colegiados e deliberativos que compõem a gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em cada esfera de governo, atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de 

Saúde na instância correspondente. Faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e 

do governo federal. Segundo a Lei 8.142, atualizada pela resolução número 453, qual segmento dos Conselhos 

de Saúde tem participação paritária garantida? 

a) Usuários. 

b) Poder Público. 

c) Profissionais de Saúde. 

d) Prestadores de serviço. 

e) Trabalhadores do SUS. 

 

Questão 02 
Em relação ao controle social, no Sistema Único de Saúde (SUS), são apresentadas as seguintes afirmativas: 

 

I. O controle social é um dos princípios éticos do SUS. 

II. A Constituição torna facultativa aos gestores do SUS a participação da população na formulação e no 

controle da execução das políticas de saúde. 

III. A participação social no SUS acontece através de canais institucionalizados, criados por leis ou 

decretos, como as conferências e os conselhos de saúde. 

 

Está/estão CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) III apenas. 

d) I e II apenas. 

e) I, II e III 

 

Questão 03 
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal (1988), obedecendo ainda alguns princípios. 

Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta da associação entre os princípios/diretrizes do SUS 

que melhor norteiam cada prática e os exemplos vivenciados nos vários níveis de atenção à saúde. 

 

Princípios/Diretrizes do SUS 

(1) Equidade. 

(2) Integralidade. 

(3) Universalidade. 

(4) Controle social. 

 

Exemplos Vivenciados: 

(    )  Dona Cecília, 53 anos, moradora de Aimorés-MG, passando pela BR-259 sofre um acidente, é atendida 

pelo Corpo de Bombeiros e recebe a primeira assistência no Hospital Estadual Silvio Avidos em 

Colatina – ES. 

(    )  Priorizar o atendimento de um paciente de 48 anos com dor precordial em relação a outro com dor 

crônica. 

(    )  Participação do Seu Valdir no conselho local de saúde, visto que quer ajudar a conseguir que a rua de 

sua casa seja asfaltada. 

(    )  Dona Rosa conseguir agendar uma consulta com o especialista, visto que precisará de transplante 

hepático causado por uma cirrose, em consequência de uma esteatose hepática severa. Além disso, ter 

acesso a todos os exames e internamento que necessitar. 



 

 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) 1 - 3 - 4 - 2. 

b) 3 - 1 - 4 - 2. 

c) 4 - 2 - 4 - 1. 

d) 2 - 4 - 2 - 1. 

e) 2 - 3 - 1 - 2. 

 

Questão 04 
A proposição do Núcleo Ampliado da Saúde da Família Atenção Básica (NASF-AB) no âmbito das políticas 

públicas voltadas para o fortalecimento do nível primário de assistência à saúde, em especial da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), trouxe consigo inúmeros desafios e possibilidades de reflexão acerca de suas formas 

de organização, atuação e resolutividade na prática cotidiana dos serviços e dos profissionais da saúde.  

Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as falsas: 

 

(    )  O NASF-AB constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de 

profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. 

(    )  Dentre outros profissionais, os Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Psicólogos e Médicos Veterinários 

poderão compor o NASF-AB. 

(    ) O NASF-AB é formado por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, 

atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das 

equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). 

(    ) A composição do NASF-AB não é definida pelos gestores locais, devendo ser escolhida de acordo com 

as necessidades dos territórios. 

(    ) A organização dos processos de trabalho dos NASF-AB deve ter como foco o território sob sua 

responsabilidade e deve ser estruturada priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com 

troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os 

profissionais envolvidos. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) V – V – V – F – F. 

b) V – V – V – F – V. 

c) V – F – V – F – V. 

d) F – V – F – V – V.  

e) F – V – V – F – F . 

 

 

Questão 05 
A Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com 

vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelecendo as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de 

Atenção à Saúde (RAS).  

Assinale a alternativa que corresponde às atribuições de todos os membros das equipes que atuam na atenção 

básica: 

 

a) Realizar consultas clínicas e atividades de grupos na UBS. 

b) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados. 

c) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar. 

d) Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos usuários no controle social. 

e) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. 

 

 



 

 

Questão 06 
Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) assumem o 

compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, que será anualmente revisado, com base nos 

princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício 

simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto 

em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006).  

Em relação às prioridades do Pacto pela vida são apresentadas as seguintes assertivas: 

 

I. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por doenças diarreicas e por pneumonias; 

II. Fortalecer a capacidade do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias; 

III. Consolidar e qualificar as ações de atenção secundária e terciária para atendimento das necessidades 

populacionais; 

IV. Buscar a atenção integral ao idoso por meio da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

Questão 07 

O decreto de lei nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único 

de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências.  

No contexto do processo de planejamento da saúde, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as  

verdadeiras e F para as falsas: 

(   

)  

Ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 

compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.  

(   

)  

Obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. 

(   

)  

Desconsiderar os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada na composição dos Mapas da Saúde 

regional, estadual e nacional, considerando o caráter de complementaridade desses serviços previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

(   

)  

Seguir as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Saúde para elaboração dos planos de saúde, de 

acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas 

Regiões de Saúde. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) F – V – F – V.  

b) V – F – V – V.  

c) V – V – F – F. 

d) V – V – F – V. 

e) V – V – V – F. 

 

Questão 08 
O contrato organizativo da ação pública de saúde previsto no Decreto nº. 7.508/2011 contém disposições 

essenciais.  

Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as  falsas: 

 

(    )  Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.  

(    )  Indicadores e metas de saúde.  

(    ) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.  

(    ) Critérios de avaliação dos resultados voltados para a atenção primária à saúde. 



 

 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) F – V – F – V.  

b) F – F – F – V. 

c) V – V – F – F. 

d) V – F – V – V.  

e) V – V – V – F. 

 

 

Questão 09 
O conhecimento do processo histórico é de grande valia para a compreensão das bases de nosso Sistema Único 

de Saúde (SUS). Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as 

falsas: 

 

(    )  A Lei Eloy Chaves, instituída em 1923, deu início à previdência no Brasil ao criar as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões (CAPs) para todos os trabalhadores da iniciativa privada.  

(    )  A transformação das CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) ocorreu durante o governo 

de Getúlio Vargas.  

(    )  É da época getulista a separação entre saúde pública e assistência médica previdenciária, sendo que à 

primeira cabia controlar e erradicar doenças infectocontagiosas, endemias e epidemias.  

(    )  A atual crise financeira da previdência teve origem na metade do século passado (1946-1963), quando 

começou a ocorrer a elevação das despesas, com a ampliação generosa dos benefícios e gastos, em 

detrimento da arrecadação.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) F – V – V – V.  

b) F – V – F – V.  

c) V – V – F – V. 

d) V – V – F – F. 

e) V – V – V – F. 

 

 

Questão 10 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, 

abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, 

até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.  

Observe as assertivas abaixo: 

 

I.   A VIII Conferência Nacional de Saúde pode ser considerada como um marco da participação popular no 

processo da reforma do sistema de saúde brasileiro, por ter reunido mais de 4.000 pessoas e pela ampla 

participação da sociedade civil.  

II. O financiamento oriundo das receitas arrecadadas pelo Estado é o responsável pela gratuidade da 

totalidade das ações e dos serviços prestados no âmbito do SUS.  

III. A descentralização com comando único se caracteriza por dar ao Governo Federal a responsabilidade e a 

autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde.  

IV. Os serviços prestados pelo SUS são definidos por níveis de atenção (hierarquização) e distribuídos 

geograficamente (regionalização). 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) III e IV. 



 

 

 

Questão 11 (CONTESTAÇÃO DEFERIDA) 
Considerando o desenvolvimento de projetos relacionados às práticas transformadoras para o sistema de saúde 

no Brasil, podemos destacar alguns pontos importantes anteriores a implantação do SUS.  

Sobre isso, observe as assertivas abaixo marcando a letra V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) Desenvolvimento do Plano do Conselho Consultivo da administração de saúde Previdenciária 

(CONASP).   

(    ) Criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

(    ) Implantação das Ações Integradas da Saúde (AIS).  

(    ) Criação do Sistema Único Descentralizado da Saúde (SUDS). 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) V – F – V – V.  

b) V – V – F – V. 

c) V – V – F – F. 

d) F – V – F – V.  

e) F – V – V – F. 

 

 

Questão 12 
A Lei 8.080, de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. É, portanto, um marco 

legal fundamental para a organização de todo o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Nesse sentido, marque a alternativa correta sobre os dispositivos legais contidos nessa lei: 

 

a) É princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção bipartite em cada esfera de 

governo e ênfase na descentralização dos serviços para os estados. 

b) O SUS não está autorizado a recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mesmo quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população. 

c) É atribuição dos Estados coordenar e executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, 

restando aos municípios ações de assistência à saúde em todos os níveis de complexidade. 

d) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para 

ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. 

e) O processo de planejamento e orçamento do SUS é descendente do nível federal até o local, 

compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos. 

 

 

Questão 13 
Um profissional recém-integrado em 2019 a uma equipe de Saúde da Família iniciou um trabalho paralelo, 

juntamente com outros profissionais da equipe Saúde da Família (eSF), em uma ação de diagnóstico situacional 

de nova área de atuação.  

Qual o sistema de informação que ele deverá utilizar que é crucial no processo de planejamento das ações para 

o diagnóstico situacional e planejamento do trabalho da equipe saúde da família, que faz referência ao processo 

de informatização qualificada do serviço de saúde em busca de um Sistema Único de Saúde eletrônico? 

 

a) SINAN. 

b) SIM. 

c) SINASC. 

d) SIAB. 

e) e-SUS AB. 

 

 

 

 



 

 

Questão 14 
O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) tem por objetivo apoiar a inserção da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) na rede de serviços, ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, aumentar a sua resolutividade. Considerando a perspectiva de apoio matricial na qual se 

fundamenta o NASF-AB, avalie as afirmações a seguir. 

 

I.  O apoio matricial contribui na organização de uma linha de cuidado contínua, rompendo com a 

fragmentação do cuidado. 

II.  No apoio matricial, a resolução dos problemas está pautada na dimensão assistencial, que se origina a 

partir de uma ação indireta com os usuários, e na técnico-pedagógica, que gera uma ação e apoio 

educativo com e para a equipe. 

III.  Pelo apoio matricial, o NASF-AB se constitui porta de entrada do sistema para os usuários e apoio às 

equipes da ESF, vinculadas às equipes de Saúde da Família em territórios definidos. 

IV.  O apoio matricial assegura a retaguarda especializada à equipe e aos profissionais encarregados da 

atenção a problemas de saúde na ESF. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e IV. 

d) II, III e IV. 

e) III e IV. 

 

Questão 15 
No município do Rosário do Sul a secretaria de saúde convidou médicos, enfermeiros e profissionais que 

compõem a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Atenção Básica (NASF-AB) para uma oficina 

de educação permanente. Nas várias atividades desenvolvidas, o interesse dos participantes ficou focado nos 

princípios do HumanizaSUS. Após uma rodada de discussão observou-se a necessidade de implementar nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) os princípios do HumanizaSUS. 

Das assertivas abaixo, marque aquela que corresponde a um dos princípios do HumanizaSUS e sua correta 

descrição: 

a) Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 

complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios 

epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida. 

b) Descentralização e Comando Único: descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três 

níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e 

garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser 

descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, 

administrativas e financeiras para exercer essa função.  

c) Transversalidade: Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação 

da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são 

só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do 

papel de cada um.  

d) Longitudinalidade: Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e 

valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde, gerando uma vivência única e longitudinal nos 

aspectos do trabalho da equipe multidisciplinar que precisa ter vivências e experiências nas diversas áreas 

de saúde do município, criando um revezamento de trabalho para a compreensão de todas as características 

do território assistencial. 

e) Indissociabilidade entre atenção e gestão: As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à 

saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da 

rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 

saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se 

restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se 

corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista. 



 

 

ENFERMAGEM 

 

 

Questão 16 (CONTESTAÇÃO DEFERIDA) 

No exame físico o enfermeiro deverá ficar atendo às diversas nuances fisiopatológicas do paciente. No que se 

refere a sinais e sintomas da bronquiectasia há produção de halitose fétida ou prurida, mas alguns clientes 

podem apresentar uma halitose acentuadamente doce. Na ausculta pode revelar crepitações inspiratórias sobre 

as áreas do pulmão afetada. Clientes com bronquiectasia poderão apresentar o seguinte sinal tardio: 

 

a) Dispneia aos esforços. 

b) Perda de peso. 

c) Palpitações. 

d) Hipocratismo digital. 

e) Cefaleia. 

 

 

Questão 17 
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) consiste no desenvolvimento de uma metodologia da 

prática do enfermeiro e concretiza-se por meio do Processo de Enfermagem. Com base na SAE, as informações 

de que o trabalhador é portador de colostomia e que se recusou a receber orientações sobre o autocuidado na 

troca da bolsa coletora estão descritas, respectivamente, em:  

 

a) Anotação de enfermagem e exame físico. 

b) Prescrição de enfermagem e evolução médica. 

c) Evolução médica e exame físico. 

d) Histórico de enfermagem e anotação de enfermagem. 

e) Prescrição médica e histórico de enfermagem. 

 

 

Questão 18 
3) Em um acidente automobilístico, o enfermeiro da equipe do SAMU, ao monitorizar a vítima, observou no 

osciloscópico cardíaco a seguinte informação (figura 1). Este traçado corresponde a? 

 

a) Infarto Agudo do Miocárdio. 

b) Fibrilação ventricular. 

c) Isquemia cardíaca. 

d) Hipertensão arterial sistólica. 

e) Bloquei sinoatrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 



 

 

Questão 19 
Sra. M.M.F.M., 64 anos, casada, após tomar um medicamento intramuscular, na região dorso glútea, aplicado 

por uma amiga não habilitada para tal procedimento, busca a Unidade Básica de Saúde com queixas principais 

de dor nas costas, dor na parte de trás da perna direita e estar mancando. Durante o exame físico, o enfermeiro 

utiliza alguns testes para fazer a avaliação da cliente e solicita que faça a movimentação apresentada na figura 

2. A cliente apresenta dor após essa ação. O sinal clínico é denominado de: 

 

a) Sinal de Kernig.  

b) Sinal de Lasègue. 

c) Sinal de Lewinson.  

d) Sinal de Romberg. 

e) Sinal de Romaña. 

 

 

 

 

 

Questão 20 
O médico prescreveu 20 UI de insulina regular para uma paciente. O enfermeiro tem à sua disposição uma 

seringa de 40 UI/ml e frascos do medicamento com 80 UI/ml. A quantidade de unidades a ser aspirada é de: 

 

a) 0,25 UI. 

b) 5 UI.  

c) 10 UI. 

d) 20 UI. 

e) 80 UI.  

 

 

Questão 21 
O modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 

segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 

idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam 

 

a) redes sociais e comunitárias. 

b) ratores étnicos e genéticos. 

c) comportamento e os estilos de vida individuais. 

d) condições de vida e trabalho. 

e) condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade. 

 

 

Questão 22 
No modelo da História Natural das Doenças (HND) postulado por Hugh R. Leavell e Edwin Clark (1976) 

organizou o olhar sobre as intervenções humanas no processo da saúde-doença, observando, de forma 

generalizada, a HND. Tomando esse modelo como referência, a notificação dos casos de um surto de sarampo 

se insere com que tipo de prevenção e período? 

 

a) Primária no período pré-patogênico. 

b) Específica no período pré-patogênico.  

c) Secundária no período patogênico. 

d) Terciária no período pós-patogênico. 

e) Primária no limiar de desenlace. 

 

 

 

 



 

 

Questão 23 
Nos estudos _______________________, um agrupamento de pessoas é constituído de modo que nenhuma 

delas tenha experimentado o desfecho de interesse, mas que todas tenham a oportunidade de experimentá-lo; as 

pessoas são classificadas de acordo com as características que possam se relacionar com o desfecho, sendo, 

então, observadas ao longo do tempo para ver quais delas experimentam o desfecho. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo acima: 

a) de coorte. 

b) ecológicos. 

c) transversais. 

d) de casos e controles.  

e) ensaios clínicos randomizados. 

 

Questão 24 
Os seios paranasais são espaços revestidos por túnica mucosa no interior de certos ossos do crânio e da face, 

que se comunicam com a cavidade nasal. A análise comparativa de exames por imagem ante e post-mortem dos 

seios paranasais pode auxiliar no processo de identificação forense. Quanto aos seios paranasais, assinale a 

alternativa correta que se refere ao exame físico da transiluminação: 

 

a) Os seios maxilares são os maiores dos seios paranasais, e as respectivas dimensões não dependem de 

fatores como idade e condições individuais, observação para transiluminação pela cavidade oral. 

b) Os seios frontais são de número variado e estão contidos dentro do processo pterigoideo e são fáceis de 

fazer a transiluminação. 

c) Os ossos que contêm os seios paranasais são classificados como pneumáticos e regulares. Por terem essa 

classificação teriam uma certa facilidade para fazer a avaliação com a lanterna. 

d) Os ossos do crânio que contêm os seios paranasais para esse tipo de avaliação são os ossos frontal e 

maxilares. 

e) Próximo aos ossos orbitais não há seios paranasais, por isso não se faz transiluminação na região orbital.  

 

Questão 25 
Sra. F.M.R., 42 anos, solteira, altura 1, 62, IMC 20,3 foi diagnosticada com diabetes e foi prescrita pelo médico 

de família insulina subcutânea uma vez ao dia. Como é moradora da zona rural, muito distante do centro 

urbano, buscou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para orientações e a administração da primeira dose. Ao 

chegar na UBS foi atendida pela equipe de saúde e como faltavam agulhas 13X0,45 mm na UBS, o enfermeiro 

utilizou uma agulha 25X8 mm para aspirar 90 U.I. em uma seringa de 1 ml e outra agulha de 25X8 mm para 

ministrar a insulina na paciente. 

Observe a figura 3 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das condições apresentadas no caso acima e sabendo da importância da administração do medicamento, 

marque a alternativa correta quanto à angulação adequada da agulha disponível na UBS: 

a) Angulação representada no número 1. 

b) Angulação representada no número 2. 

c) Angulação representada no número 3. 

d) Angulação representada no número 4. 

e) Angulação representada no número 5. 

 

Figura 3 

 



 

 

 

Questão 26 
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia que planeja o trabalho da equipe 

frente a diversos procedimentos. Julgue os itens que se seguem, acerca da sistematização da assistência de 

enfermagem:  

I.  A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de 

enfermagem, que organiza o trabalho profissional.  

II.  Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o 

primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não.  

III.  A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados 

esperados das ações ou intervenções de enfermagem.  

IV.  O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base 

para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de 

enfermagem.  

V. O registro formal de execução do processo de enfermagem será desnecessário quando o trabalho for 

realizado somente pelo enfermeiro responsável. 

 

Está/estão CORRETA (S) a(s) afirmativa(s): 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) III apenas. 

d) I, II, V apenas. 

e) I e IV apenas. 

 

Questão 27 
Quem vivencia o cotidiano da Enfermagem entende que, antes mesmo de acontecer os erros, há muitas causas 

que os explicam. Os profissionais de enfermagem possuem um código de ética que norteia os princípios regidos 

pela profissão.  

Sobre os deveres dos profissionais de enfermagem em relação ao sigilo profissional é correto afirmar; 

 

a) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da 

assistência.  

b) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, não poderá declarar impedimento de revelar o 

segredo. 

c) O segredo sobre fato sigiloso deve ser mantido, mesmo diante de ordem judicial ou com o consentimento 

escrito da pessoa envolvida. 

d) O sigilo se torna facultativo quando o fato for de conhecimento público. 

e) O sigilo se torna facultativo quando o fato envolver pessoa já falecida. 

 

Questão 28 
No que se refere às características essenciais que definem os Transtornos Psicóticos, observe as definições 

abaixo: 

 Crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir 

uma variedade de temas. 

 

 São experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e claras, 

com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário. 

 

 Costuma ser inferida a partir do discurso do indivíduo. Este pode mudar de um tópico a outro. As 

respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma. 

 

 Respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia, embora sejam menos 

proeminentes em outros transtornos psicóticos. 

 



 

 

A sequência correta dos termos das definições acima são, respectivamente? 

 

a) Alucinações, Desorganização do Pensamento, Delírios e Sintomas Negativos. 

b) Delírios, Alucinações, Desorganização do Pensamento e Sintomas Negativos. 

c) Delírios, Desorganização do Pensamento, Sintomas Negativos e Alucinações. 

d) Desorganização do Pensamento, Sintomas Negativos, Alucinações e Delírios. 

e) Sintomas Negativos, Alucinações, Delírios e Desorganização do Pensamento. 

 

 

Questão 29 
Os transtornos dissociativos são caracterizados por perturbação e/ou descontinuidade da integração normal de 

aspectos das funções psíquicas, além de dificuldades de identidade, emoção, percepção, representação corporal, 

controle motor e comportamento. Os sintomas dissociativos podem potencialmente perturbar todas as áreas do 

funcionamento psicológico. Uma das funções psíquicas alteradas nesse transtorno possui alterações da 

capacidade de o indivíduo se dar conta do que está ocorrendo dentro e ao redor de si, ao alcance de seu 

sensório.  

A definição acima se refere a que função psíquica? 

 

a) Orientação. 

b) Atenção. 

c) Sensopercepção. 

d) Consciência. 

e) Memória. 

 

Questão 30 
O espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos inclui outros transtornos como o da personalidade 

(esquizotípica). Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios.  

Observe as palavras abaixo e marque a que corresponde a um dos domínios citados acima: 

 

a) Discurso desorganizado. 

b) Comportamento antissocial. 

c) Autoestima inflada. 

d) Labilidade do humor. 

e) Distratibilidade anormal. 

  



 

 

SAÚDE DA MULHER E ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

 

Questão 31 

L.M. S., 27 anos, nulípara, informa nunca ter realizado o Exame de Papanicolaou. Diz ter vida sexual ativa, sem 

parceiro fixo. Mãe faleceu há 5 anos devido a complicações metastáticas de um câncer de colo uterino. 

Considerando-se que esse tipo de neoplasia é uma doença de ação gradativa, que se inicia com alterações 

neoplásicas intraepitelias cervicais (NIC), tendo como período médio para evoluir em um processo invasivo de 

10 a 20 anos, a orientação quanto à periodicidade da realização do exame deve ser, de acordo com orientações 

do Ministério da Saúde: 

 

a) Em 1 ano, após 2 exames semestrais com resultados negativos. 

b) Em 2 anos, após 2 exames anuais com resultados negativos. 

c) Em 3 anos, após 2 exames semestrais com resultados negativos.  

d) Em 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos. 

e) Sempre que surgir sintomatologia ginecológica. 

 

Questão 32 
Mulher, de 29 anos, chega à Unidade Básica de Saúde (UBS) queixando-se de “uma ferida nas partes íntimas”. 

Na anamnese, informa que tal lesão iniciou-se há 3 dias, com vermelhidão local, prurido e algumas bolinhas 

com líquido. Ao exame físico você evidenciou lesões vesiculosas. Embora possam variar no tempo e por 

região, essas manifestações têm agente etiológico bem estabelecido, facilitando o diagnóstico através da 

Abordagem Sindrômica.  

Levando em consideração seus conhecimentos, marque a opção correta quanto ao manejo da queixa: 

 

a) Orientar e tratar para Sífilis primária. 

b) Orientar e tratar para donovanose. 

c) Orientar e tratar para candidíase.  

d) Orientar e tratar para herpes genital. 

e) Orientar e manter conduta expectante.  

 

Questão 33 
Mulher, de 32 anos, G2P1A0, está no primeiro trimestre da gestação e comparece à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) trazendo os exames de rotina de pré-natal, solicitados na consulta anterior. Ao verificar os exames, a 

Enfermeira evidencia sorologia para toxoplasmose IgG e IgM reagentes.  

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao manejo da toxoplasmose, assinale V para as  

verdadeiras e F para as falsas: 

 

(     ) As medidas de prevenção da toxoplasmose incluem higiene dos alimentos e, no caso da presença de 

gatos no domicílio, deve-se retirá-los imediatamente, afastando, assim, o risco de toxoplasmose na 

gravidez. 

(     ) A infecção primária da toxoplasmose, ocorrida antes da gravidez, não afeta o concepto, exceto em 

mulher imunodeprimida. 

(     ) Realizar teste de avidez de IgG - Avidez forte e gestação < 16 semanas, significa infecção adquirida 

antes da gestação e não há necessidade de mais testes. 

(     ) Realizar teste de avidez de IgM – Avidez fraca e gestação < 16 semanas, significa infecção adquirida 

após a gravidez. 

(     ) O diagnóstico de infecção fetal ultrassonográfico pode evidenciar, dentre outros, calcificações 

cerebrais. 

 

a) V – V – V – F – V. 

b) V – F – F – V – V. 

c) F – V – V – F – V.  

d) F – V – V – V – F.  

e) F – V – F – F – F. 



 

 

 

Questão 34 
J.A.M., de 39 anos, com história obstétrica (G2 P0 A1) e idade gestacional calculada pela DUM de 8 semanas, 

deu entrada em um Hospital Maternidade de Alto risco. Apresenta-se com sangramento transvaginal de cor 

vermelho vivo, com cólicas intensas. Durante exame físico, o Enfermeiro observa que o colo uterino encontra-

se permeável, com presença de membranas herniadas pelo orifício do canal cervical externo.  

De acordo com a situação clínica descrita acima, marque a alternativa correta: 

 

a) Trata-se de um clássico caso de ameaça de abortamento tardio, requerendo restrição ao leito e repouso 

absoluto. 

b) Trata-se de um clássico caso de ameaça de abortamento completo precoce, estando indicado repouso e uso 

de medicamentos para evitar a perda.  

c) Trata-se de um clássico caso de abortamento infectado, sendo indicado o esvaziamento uterino, 

preferencialmente, por aspiração manual intrauterina (AMIU). 

d) Trata-se de um  caso de abortamento inevitável precoce, com presença dos seguintes fatores de risco: 

história de perda anterior e idade materna avançada. 

e) Trata-se de um caso de abortamento retido, sendo indicado o uso do misoprostol quando o útero 

corresponder à gestação menor que 12 semanas. 

 

Questão 35 
A Estática fetal é a relação entre o eixo longitudinal do feto com o eixo longitudinal materno e diz respeito à 

relação entre o feto, o útero e a bacia materna. O conhecimento da Estática Fetal é essencial para descrever com 

acurácia o modo de entrada do feto no canal do parto. Julgue os itens a seguir: 

 

I. Na apresentação Córmica a parte fetal que se insinua na pelve é o acrômio.  

II. A posição corresponde ao lado da mãe para onde está voltado o dorso fetal.  

III. Apresentação corresponde à parte fetal que se apresenta ao canal do parto. Pode ser a cabeça, as 

nádegas ou o ombro. 

IV. A situação é a relação entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo do feto.  

V. Atitude fetal diz respeito às relações das diversas partes fetais entre si. 

 

Está correto o que se afirma nos itens:  

  

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II, III e V.  

c) II, III e IV. 

d) II e V. 

e) III, IV e V. 

 

 

Questão 36 
Existem várias causas de sangramento durante a gravidez. Podemos dividi-las em dois grandes grupos: 

síndromes hemorrágicas da primeira metade da gravidez e síndromes hemorrágicas da segunda metade da 

gravidez.  

De acordo com as urgências e emergências obstétricas, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima 

para baixo. 

 

(1) Placenta Prévia (     ) Hemorragia externa, com coloração  vermelho- vivo. 

(2) Descolamento Prematuro  (     ) Útero mole com tônus normal. 

 de Placenta (     ) Útero hipertônico, tetânica. 

  (     ) Batimentos cardíacos fetais irregulares ou ausentes. 

  (     ) Sangramento com dor forte e coloração vermelho escuro. 

 

                   



 

 

A ordem correta, de cima para baixo, é: 

a) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 

b) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 

c) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

d) 2 – 2 – 2 – 1 – 1. 

e) 2 – 2 – 2 – 2 – 1. 
 

Questão 37 
A atuação da Enfermagem obstétrica tem sido incentivada pelas iniciativas Públicas Nacionais de saúde. Os 

cursos de especialização em enfermagem obstétrica estão sendo implementado em todo território nacional, 

devido às tendências de crescimento da atenção à gestante, parto e puerpério. Com o aumento do espaço desses 

profissionais na assistência e maior visibilidade, há também um aumento na responsabilidade. Com isso, é 

imprescindível que o enfermeiro conheça os aspectos legais, direitos e obrigações implícitas no próprio 

exercício profissional, uma vez que estes podem exercer influências na tomada de decisões.  

Com base nessas informações, julgue os itens abaixo: 

I. Segundo a resolução do COFEN 477/2015, cabe privativamente ao enfermeiro obstetra e à obstetriz: 

prescrição de assistência de enfermagem obstétrica, assistência de enfermagem à gestante, parturiente, 

puérpera e recém-nascido e execução do parto com distócia.  

II. Ao enfermeiro obstetra e obstetriz atuante no Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto, não compete 

encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso necessite, por 

isso a necessidade de ter um médico na equipe.  

III. O Registro de Título de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no Conselho Federal de Enfermagem, além do 

disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de outubro de 2011, será condicionado à composição 

dos seguintes critérios mínimos de qualificação para os títulos de pós-graduação stricto ou lato sensu: 

realização de, no mínimo, 15 (quinze) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, 

parto e pós-parto e realização de, no mínimo, 10 (dez) atendimentos ao recém nascido na sala de parto.  

IV. É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 

de urgência, na qual efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção 

aplicar-se às situações previsíveis e rotineiras. 
 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II, III e IV. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) II e IV apenas. 

e) IV apenas. 
 

Questão 38 
A aloimunização Rh consiste na sensibilização ao antígeno D presente na superfície eritrocitária. Durante a 

gestação e parto, pequenas quantidades de hemácias fetais podem atingir a circulação materna. Deste modo, 

todas as gestantes devem ter o grupo ABO e o fator Rh determinados no período pré-gestacional ou na primeira 

consulta de pré-natal. No fluxograma de atendimento de mulheres do grupo ABO com fator Rh NEGATIVO, 

de acordo com o Ministério da Saúde (M.S), a conduta pré-natal ou pós-natal deverá seguir as recomendações 

abaixo: 

a) durante o período pré-natal caso o Coombs indireto resulte negativo, ele deve ser novamente solicitado a 

cada 2 semanas, após a 20ª semana gestacional. 

b) no período pós-natal se o recém-nascido for Rh positivo e seu Coombs direto for negativo, a mãe não 

deverá receber a imunoglobulina protetora. 

c) durante o período pré-natal caso o Coombs direto resulte negativo, ele deve ser novamente solicitado a 

cada 4 semanas, após a 20ª semana gestacional. 

d) realizar o coombs indireto e, caso seja positivo, repete-se este exame a cada duas semanas, não 

necessitando ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. 

e) durante o período pré-natal com identificação de coombs indireto positivo, as gestantes devem ser 

encaminhadas ao pré-natal de alto risco, no qual se determinará a intensidade da hemólise provocada no 

feto e poderão ser indicados procedimentos invasivos com maior brevidade.  



 

 

Questão 39 

Considerando que hoje é dia 15/11/2019 e sua paciente está em consulta pré-natal. Ela informa durante a 

anamnese que sua menstruação durava cerca de 6 dias, sempre regular, e seu último dia da última menstruação 

foi dia 18/08/2019. Qual sua idade gestacional (IG) no dia de hoje?  

  

a) IG: 10 sem+2dias. 

b) IG: 11sem+1dia.  

c) IG: 11sem+5dias.  

d) IG: 12sem+4dias.  

e) IG: 12sem +5dias.  

 

Questão 40 
Durante a atenção pré-natal, um método muito utilizado e realizado pelo enfermeiro durante a consulta de Pré-

natal, para identificar a posição e apresentação fetal é a Manobra de Leopold, realizada através da palpação 

abdominal. Essas manobras são sistemáticas, divididas em tempos ou fases específicas. Em relação ao que se 

apresenta na figura, o tempo correspondente é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

http://picpanzee.com/tag/manobrasdeleopold 

 

a) tempo 0 – reconhecimento da posição fetal. 

b) 1º tempo – delimitação do fundo uterino e identificação da parte que o ocupa. 

c) 2º tempo – identificação do dorso e membros fetais. 

d) 3º tempo – exploração da mobilidade do polo fetal.  

e) 4º tempo – certificação do tipo de apresentação fetal. 

 

 

Questão 41 
Dentre as Políticas Públicas de Saúde para as gestantes, o Programa de Imunização tem avançado ano a ano 

para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos 

países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla todos os indivíduos desde as 

crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. De acordo com o Calendário de Vacinação 

da Gestante, recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunização 2019/2020, uma das vacinas que deverá ser 

tomada pela gestante é a dTpa, e essa deve ser administrada sempre no esquema de  

  

a) uma dose a cada gestação, entre a 27ª e 36ª semana de gestação.  

b) uma dose a cada duas gestações, entre a 16ª e 24ª semana de gestação.  

c) uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. 

d) duas doses a cada gestação, com intervalo de 30 dias cada entre a 17ª e a 34ª semana de gestação.  

e) duas doses a cada gestação, com intervalo de 3 meses cada entre a 20ª e 36ª semanas de gestação. 

 

 

 

http://picpanzee.com/tag/manobrasdeleopold


 

 

Questão 42 
Dois irmãos se originam de blastômeros provenientes de um mesmo zigoto. 

Pode-se afirmar que os mesmos são gêmeos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) univitelinos, podendo ser de sexos diferentes. 

b) univitelinos e, obrigatoriamente, do mesmo sexo. 

c) fraternos e, obrigatoriamente, do mesmo sexo. 

d) fraternos, podendo ser de sexos diferentes. 

e) fraternos e, obrigatoriamente, de sexos diferente. 

 

 

 

Questão 43 
A figura abaixo mostra um procedimento obstétrico chamado de amniocentese. Esse é um procedimento 

diagnóstico pré-natal invasivo comum, geralmente realizado entre 15 a 18 semanas de gestação. Através da 

inserção de uma agulha é coletado líquido amniótico para a detecção de distúrbios genéticos.  

Qual a principal proteína investigada nesse processo da amniocentese? 

 

 

 
                                                                          Moore, 2016 

a) Alfafetoproteína. 

b) Betafetoproteína. 

c) Transferrina. 

d) Proteína PBX. 

e) Syndecan 4. 

 

 

 

Moore, 2015 



 

 

 

Questão 44 
Primigesta de 22 anos, com idade gestacional de 38 semanas +2 dias pela DUM e 39 semanas pela USG 

obstétrica do 1º. trimestre de gravidez, deu entrada em uma maternidade de referência, referindo contrações. Ao 

exame, constatou-se que ela apresentava pressão arterial 120X70 mmHg, BCF presentes(137 bpm), MF +, 

AFU=36 cm, dinâmica uterina= 3 /35´´/10´. Ao exame de toque cervical, apresentou o colo fino, centralizado, 

pérvio para 6 cm, com formação da bolsa das águas e sem perda do tampão mucoso.  

Diante do caso apresentado e a avaliação obstétrica realizada na gestante, o diagnóstico obstétrico é de  

 

a) fase dos pródromos do trabalho de parto. 

b) fase ativa do trabalho de parto.  

c) fase de latência do trabalho de parto.  

d) fase do período expulsivo ativo. 

e) fase de transição. 

 

 

Questão 45 
Gestante com 15 semanas, G1 P0 A0, comparece à consulta pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com 

exame de hemoglobina de 10,3 g/dl. Refere tontura e fadiga e apresenta exame físico normal. Segundo o 

Protocolo de Saúde da Mulher 2016, o enfermeiro deve ter como conduta: 

 

a) Encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco imediatamente. 

b) Encaminhar a gestante para consulta médica.  

c) Prescrever de 120 a 240 mg/dia de ferro elementar. 

d) Prescrever 40 mg/dia de ferro elementar.  

e) Prescrever 80 mg/dia de ferro elementar.  

 

 

Questão 46 
Gestante retorna à Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de pré-natal apresentando resultado de VDRL 

(+) 1:64 com confirmação do diagnóstico de sífilis com FTA- abs. Foi observado nas anotações no cartão de 

pré-natal que a mesma é alérgica a penicilina benzatina.  

De acordo com o Manual Técnico do Ministério da Saúde, qual a droga de escolha para prescrição frente a essa 

situação?   

 

a) Eritromicina.  

b) Clindamicina. 

c) Gentamicina.  

d) Vancomicina. 

e) Azitromicina.  

 

 

Questão 47 
Jovem vem à consulta com história de atraso menstrual e não lembra a data da última menstruação. Ela tem 16 

anos, sempre teve ciclos irregulares e estava tendo relações com seu namorado sem o uso de nenhum método 

contraceptivo. Ao exame físico, o colo uterino apresenta-se amolecido e o fundo uterino encontra-se palpável 

na sínfise púbica. Por esses dados do exame físico, poder-se-ia inferir que a jovem se encontra grávida de, mais 

ou menos: 

  

a) 10 semanas de gestação.  

b) 12 semanas de gestação.  

c) 14 semanas de gestação.  

d) 18 semanas de gestação.  

e) 20 semanas de gestação. 



 

 

 

Questão 48 
A.R.C, 28 anos, secundigesta, foi admitida em uma maternidade pública. Após a avaliação obstétrica, 

constatou-se que a parturiente encontrava-se com 41 semanas +2 dias de gestação e com dilatação cervical de 5 

cm. Foi encaminhada ao pré-parto, onde a equipe de enfermagem instalou soroterapia (SG 5% + 2 amp. de 

ocitócito). Posteriormente foi submetida a uma amniotomia. Após 40 minutos, houve parada de progressão 

devido a falta de dilatação cervical, com diminuição acentuada do batimento cárdio fetal. Encaminhada ao 

Centro Obstétrico para submeter-se a uma cesariana. Diante do exposto, considerando as informações, podemos 

afirmar que o trabalho de parto e parto foram: 

 

a) A termo, Eutócico, Espontâneo/Induzido e Operatório. 

b) A termo, Distócico, Induzido/ Dirigido e Operatório. 

c) Pós-maduro, Eutócico,  Espontâneo/ Induzido e Operatório. 

d) Protraída, Distócico, Espontâneo/Dirigido e Operatório. 

e) Pós-maduro, Distócico, Induzido/ Dirigido e Operatório. 

 

 

Questão 49 
O Câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer entre as brasileiras, de acordo com o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA). A mamografia tem eficácia comprovada no rastreamento do câncer de mama, 

segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama. Os resultados do exame mamográfico são 

classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS). Esse sistema utiliza 

categorias de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prevê recomendações de conduta. Quando o resultado 

colocado na categoria BI-RADS 1, significa que é um exame: 

  

a) Com achado suspeito. 

b) Com achados provavelmente benigno.  

c) Com malignidade já comprovada. 

d) Incompleto.  

e) Negativo.  

 

 

Questão 50 
As distócias relacionadas com o processo de nascimento são constantemente referidas como motor, objeto e 

trajeto (POSNER, 2014).  

Assinale a opção que exemplifica essas distócias, respectivamente: 

 

a) Apresentação córmica, hipotonia e hipertonia, edema de colo. 

b) Edema de colo, apresentação córmica, hipotonia e hipertonia. 

c) Hipotonia e hipertonia, edema de colo e apresentação córmica. 

d) Hipotonia e hipertonia, apresentação córmica e edema de colo.  

e) Edema de colo, hipotonia e hipertonia e apresentação córmica. 

 


