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Apresentação

O livro Enfermagem no Contexto da Atenção Básica é o mais organizado e com-
pleto livro para os Enfermeitos que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. 
Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de 
novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento na Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames na Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 
especializados. 

2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos 

concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o se-

guinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro Enfermagem no Contexto da Atenção Básica será um grande facilitador 
para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principal-
mente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Leandro Lima
Editor
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Enfermagem no contexto da 
atenção básica

Silvana Gomes, Rita Nascimento, Mykaelle Almeida e Tamara Alves

01 (FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPI-
TALAR SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2015) 

Entre as doenças ou agravos de notifica-
ção compulsória no Brasil não se inclui:

 Ⓐ Efeitos adversos graves de vacinas. 
 Ⓑ  Intoxicação por agrotóxico. 
 Ⓒ  Hepatite D. 
 Ⓓ  Toxoplasmose na gravidez.

Alternativa A: INCORRETA. De acordo a POR-
TARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, 
que define a lista de doenças e agravos 
de notificação compulsória, os efeitos 
adversos graves de vacinas ou óbitos 
pós-vacinação consta na lista de agravos 
obrigatório para a notificação.(1)

Alternativa B: INCORRETA. De acordo a POR-
TARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, 
que define a lista de doenças e agravos 
de notificação compulsória, intoxicação 
por agrotóxico está na lista de agravos de 
notificação compulsória como Intoxica-
ção Exógena (por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e 
metais pesados). (1)

Alternativa C: INCORRETA. De acordo a POR-
TARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, 
que define a lista de doenças e agravos 
de notificação compulsória, a Hepatite D 
é uma doença de notificação obrigatória 
classificada como hepatite viral. (1)
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Alternativa D: CORRETA. De acordo com a 
PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 
2014, que define a lista de doenças e 
agravos de notificação compulsória, não 
consta a toxoplasmose na gravidez como 
doença de notificação obrigatória, po-
rém, de acordo com as unidades sentine-
las do Brasil é utilizado a ficha de Notifica-
ção Individual (NOTINDIV) para agravos 
previstos no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) que não 
dispõem de ficha específica para doença 
toxoplasmose.(1)

Resposta: Ⓓ

02 (FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPI-
TALAR SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2015) 

São atribuições comuns a todos os pro-
fissionais de uma equipe de Atenção Bá-
sica, EXCETO: 
 

 Ⓐ  Participar do processo de territoriali-
zação e mapeamento da área de atuação 
da equipe. 

 Ⓑ  Manter atualizado o cadastramento 
das famílias e dos indivíduos no sistema 
de informação indicado pelo gestor mu-
nicipal.

 Ⓒ  Participar do gerenciamento dos in-
sumos necessários para o adequado fun-
cionamento da unidade de saúde. 

 Ⓓ  Participar do acolhimento dos usuá-
rios realizando a escuta qualificada das 
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necessidades de saúde, procedendo à 
primeira avaliação (classificação de risco, 
avaliação de vulnerabilidade, coleta de 
informações e sinais clínicos).
 
 

DICA DO AUTOR: Observar sempre as por-
tarias que estão em vigor no ano do 
concurso, ou a mais recente de anos an-
teriores. Neste caso, a Portaria Nº 2.488, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, que rege 
até o momento: a Política Nacional de 
Atenção Básica.
Alternativa A: CORRETA. De acordo com a 
Portaria Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 
2011, que rege até o momento: a Política 
Nacional de Atenção Básica participar do 
processo de territorialização e mapea-
mento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades.(2)

Alternativa B: CORRETA. De acordo com a 
Portaria Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 
2011, manter atualizado o cadastramen-
to das famílias e dos indivíduos no siste-
ma de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de 
saúde considerando as características so-
ciais, econômicas, culturais, demográficas 
e epidemiológicas do território, priorizan-
do as situações a serem acompanhadas 
no planejamento local. (2)

Alternativa C: INCORRETA A participação do 
gerenciamento dos insumos necessá-
rios para o adequado funcionamento 
da unidade de saúde é considerada uma 
atribuição de responsabilidade exclusi-
va do Enfermeiro, médico e odontólogo, 
de acordo com a Política Nacional de 
Atenção Básica descrita na PORTARIA Nº 
2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. (2)

Alternativa D: CORRETA. Participar do acolhi-
mento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, 
procedendo a primeira avaliação (clas-
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sificação de risco, avaliação de vulnera-
bilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessida-
des de intervenções de cuidado, propor-
cionando atendimento humanizado, se 
responsabilizando pela continuidade da 
atenção e viabilizando o estabelecimen-
to do vínculo de acordo com a Política 
Nacional de Atenção Básica descrita na 
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO 
DE 2011. (2)

Resposta: Ⓒ

03 (FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPI-
TALAR SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2015) 

A Atenção Básica na Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência priorizará as se-
guintes ações estratégicas para a amplia-
ção do acesso e da qualificação da aten-
ção à pessoa com deficiência, EXCETO:

 Ⓐ  Ampliar o acesso regulado da aten-
ção à saúde para pessoas com deficiência 
em hospitais de reabilitação.

 Ⓑ  Acompanhamento dos recém-nasci-
dos de alto risco até os dois anos de vida, 
tratamento adequado das crianças diag-
nosticadas e o suporte às famílias confor-
me as necessidades. 

 Ⓒ  Educação em saúde, com foco na 
prevenção de acidentes e quedas. 

 Ⓓ  Incentivo e desenvolvimento de pro-
gramas articulados com recursos da pró-
pria comunidade, que promovam a inclu-
são e a qualidade de vida de pessoas com 
deficiência.

Alternativa A: INCORRETA: De acordo com 
o estabelecido na PORTARIA Nº 793, DE 
24 DE ABRIL DE 2012, que Institui a Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
no âmbito do Sistema Único de Saúde a 
atenção básica tem o papel de prevenção 
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Este módulo traz questões importan-
tes para o profissional de Enfermagem 
no âmbito da Atenção Básica, espaço 
que absorve grande parte da mão-de-
-obra da área. A Atenção Básica, em sua 
magnitude, é regimentada por políticas 
públicas que, ao longo dos anos, vêm se 
aprimorando por meio de leis que garan-
tem a promoção, a proteção e a recupe-
ração da saúde, além da organização e do 
funcionamento dos serviços.

Foi a portaria nº 2.488 do Ministério 
da Saúde, de 21 de outubro de 2011(2), 
que estabeleceu a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) no Brasil. Fez isso, 
inicialmente, revisando as diretrizes e 
normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). Em 21 de 
setembro de 2017, o Ministério da Saúde 
publicou outra portaria, a de nº 2.436 (114), 
que estabeleceu uma nova revisão das 
diretrizes da PNAB na esfera do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Com essa configuração, o texto da 
PNAB foi aprovado pela Comissão In-
tergestores Tripartite (CIT) no final de 
agosto. Traz mudanças no que tange aos 
principais temas. Alguns destaques são 
elencados a seguir:

• O reconhecimento de outros forma-
tos para as equipes, como a Equipe 
de Atenção Básica (EAB), que tem a 
possibilidade de financiamento fede-
ral. Sua composição consta de médi-
cos, enfermeiros e auxiliares/técnicos 
de enfermagem, com carga horária 
mínima por categoria profissional de 
10 horas, devendo somar pelo menos 
40 horas semanais. São, no máximo, 
três profissionais por categoria. Vale 

observar que Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) não estão incluídos 
na equipe mínima desse formato.

• A inclusão do Gerente de Atenção Bá-
sica. Preferencialmente com nível su-
perior; tem como objetivo contribuir 
para o aprimoramento e a qualifica-
ção do processo de trabalho.

• A não definição dos números mínimo 
e máximo de ACS por Equipe de Saú-
de da Família.

• A determinação do prazo máximo de 
quatro meses para que o gestor mu-
nicipal implante equipe de saúde.

• A redistribuição dos profissionais dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Eles passam a complemen-
tar as equipes que não somente têm 
essa mesma finalidade, como tam-
bém são de Atenção Básica (AB). Tan-
to que o nome é mudado de NASF 
para NASF-AB.

• A redução da população adscrita de 
4.000 pessoas localizadas no territó-
rio de atuação para a faixa de 2.000 
a 3.500.

• O reforço e a garantia da continuida-
de do uso dos sistemas de informa-
ção em saúde da estratégia e-SUS AB, 
com a responsabilidade pelos entes 
federados o desenvolvimento, dispo-
nibilização e implantação dessas fer-
ramentas e do Prontuário Eletrônico 
do Cidadão (PEC).

• A integração entre Vigilância em Saú-
de e Atenção Básica. Com a reorgani-
zação das equipes, surge a proposta 
de integrar as bases territoriais, as 
discussões das ações e as atividades 
dos Agentes Comunitário de Saúde 
(ACS) e dos Agentes Comunitários de 
Endemias (ACE).
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