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QUESTÕES GERAIS 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1) As Redes de Atenção à Saúde apresentam três elementos constitutivos. Quais são estes? 

a) Modelos de saúde, assistência farmacêutica e sistema de governança; 
b) Sistema de governança, população e planos de saúde; 
c) A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde;  
d) Sistema de apoio diagnóstico, estrutura operacional e modelos de atenção à saúde; 
e) População, sistemas logísticos e sistema de governança; 

 
2) A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde possui cinco componentes, EXCETO: 

a) População; 
b) Os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; 
c) Os sistemas de apoio (sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, 

sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde); 
d) Os sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de 

transporte em saúde); 
e) O sistema de governança das Redes de Atenção à Saúde. 

 
3) São sistemas lógicos que organizam o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, articulando, de forma 

singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em razão da visão 
prevalecente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, 
vigentes em determinado tempo e em de terminada sociedade. Este conceito refere-se à: 

a) Diagnóstico situacional; 
b) Planos de saúde; 
c) Territórios de saúde; 
d) Modelos de atenção à saúde; 
e) Estrutura operacional. 

 
4) Para a construção social da Atenção Primária na Saúde, é utilizado, entre outros, o modelo de Donabedian. 

Considerando este modelo, é INCORRETO afirmar: 

a) O processo resulta da combinação dos recursos estruturais para desenvolver ações de atenção à saúde que 
envolvem a relação entre profissionais de saúde e pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde; 

b) A estrutura é constituída apenas pelos recursos físicos, materiais e financeiros, considerados em sua dimensão 
quantitativa; 

c) Os processos desenvolvidos por profissionais de saúde e ofertados às pessoas usuárias poderão produzir 
resultados sanitários avaliados quantitativa e qualitativamente e resultados econômicos; 

d) Este modelo foi desenvolvido para dar sustentação à avaliação da qualidade em saúde calcado na tríade: 
Estrutura, processos e resultados; 

e) A estrutura corresponde aos atributos materiais e organizacionais, relativamente estáveis, bem como os 
recursos humanos e financeiros disponíveis nas unidades prestadoras de serviços. 

 
5) Analise as afirmações abaixo.   

I. A Longitudinalidade é definida pela existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua utilização 
ao longo do tempo;  

II. O Primeiro Acesso pressupõe maior proximidade entre profissional/serviço de saúde e usuário e a construção 
de vínculo mais sólido entre ambos;  

III. A Integralidade é definida pelo leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de Atenção Básica, ou 
seja, ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção integral, tanto do 
caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, de prevenção, de cura e de 
reabilitação. 

Marque a opção CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
c) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
d) As afirmativas I e II estão incorretas; 
e) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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6) O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de tabaco, tem conseguido 
desenvolver ações importantes para o controle do tabagismo. Todas essas ações refletem na queda contínua da 
prevalência de tabagismo no País nas últimas décadas, conferindo ao Brasil o reconhecimento como uma 
liderança internacional no controle do tabaco. Entre essas ações destacam-se, EXCETO: 

a) A descentralização do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo tratamento para o fumante 
que deseja parar de fumar, com ênfase na Atenção Básica (AB); 

b) A proibição das propagandas de cigarro, exceto nos pontos de venda; 
c) A colocação de gravuras nas embalagens de cigarro, mostrando os efeitos danosos do tabaco;  
d) A criação de ambientes 100% livres de fumaça; 
e) Permissão para a comercialização dos cigarros de baixo teor de nicotina, liberando as expressões light e mild 

nas embalagens.  
 

7) Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se 
progressivamente mais prevalentes ao longo do último século, e representam hoje a maior carga de doença no 
Brasil e no mundo. 

Baseado nesta afirmação, é INCORRETO afirmar: 

a) No Brasil, as estatísticas ainda não são alarmantes. Em 2007, 23% das mortes foram ocasionadas em 
decorrência das doenças crônicas não transmissíveis, sendo 20% por diabetes, 16% por neoplasias e 5% por 
doenças do aparelho circulatório; 

b) Os principais integrantes do grupo das doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas, as neoplasias e o diabetes mellitus; 

c) Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas mortes 
ocorreram em países de renda baixa e média; 

d) Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física; 

e) Dentre os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT, sobressai-se o tabagismo 
que, relaciona-se não somente com as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, mas também com 
as doenças respiratórias crônicas. 

 
8) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. 

Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única 
em cada esfera de governo. Sobre o SUS, pode-se afirmar, EXCETO: 

a) A Lei n. 8.080/90 determina que a direção do SUS deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: I. no âmbito da 
União, pelo Ministério da Saúde; II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente; III. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 

b) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado, entendendo-se o Estado não apenas 
como o governo federal, mas como poder público, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

c) O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 cita que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

d) Em 1988, concluiu-se o processo constituinte e foi promulgada a oitava Constituição do Brasil- A chamada 
“Constituição Cidadã-  um marco fundamental na redefinição das prioridades da política do Estado na área da 
saúde pública. 

e) O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, sendo atribuído ao 
poder público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. 

 
9) A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, 
entre outras providências. É CORRETO afirmar: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde; 

b) Institui em cada esfera de governo as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: a 
Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde, Comissões Intergestoras Bipartites e Tripartites; 

c) Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde, tendo uma atuação dependente 
do governo; 

d) Nesta lei, ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde (CNS) fosse realizada a cada quatro anos, 
“com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde; 

e) As Conferências de Saúde se realizam em um processo ascendente, iniciado pela Conferência Estadual de 
Saúde em cada estado e culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. 
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10) O processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi orientado pelas Normas Operacionais do SUS, 
instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre estas normas, é INCORRETO afirmar: 

a) Uma vez que o instrumento que formalizava estas normas era uma portaria do Ministério da Saúde, o seu 
conteúdo não necessitava de negociação entre o Ministério da Saúde e representantes do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS); 

b) As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e movimentos 
tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a partir da avaliação 
periódica de sua implantação e desempenho; 

c) Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas as seguintes Normas Operacionais 
Básicas: NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93 e NOB-SUS 01/96; 

d) Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS 01/01), que foi 
revista e publicada em 2002, como Norma Operacional da Assistência à Saúde 2002 (NOAS-SUS 01/02). 

e) Tais normas definiram as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que 
estados e municípios pudessem assumir as novas atribuições no processo de implantação do SUS. 

 
11) São diretrizes para a Educação na Saúde definidas no Pacto pela Saúde, EXCETO: 

a) Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de 
ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas; 

b) Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, porém sem realizar as atualizações conforme as 
experiências de implementação e excluindo os municípios e estados nesse processo; 

c) Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e o 
desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação 
permanente; 

d) Centrar o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes alocações 
de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades sociais em 
saúde; 

e) Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para 
atender as necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os 
gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem 
contemplar ações no campo da formação e do trabalho. 

 
12) O Sistema Único de Saúde (SUS) está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários. São 

princípios doutrinários do SUS: 

a) Universalidade, Descentralização e Equidade; 
b) Universalidade, Integralidade e Equidade; 
c) Universalidade, Integralidade e Hierarquização; 
d) Descentralização, Regionalização e Hierarquização; 
e) Universalidade, Participação comunitária e Equidade. 

 
13) O SUS tem como objetivo principal formular e implementar a política nacional de saúde destinada a promover, 

dentre outros, condições de vida saudável. A atuação do sistema abrange um conjunto de serviços e ações, 
EXCETO: 

a) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados, e a coordenação das redes de hemocentros; 
b) Assistência que integra a atenção básica, a atenção especializada ambulatorial e a atenção hospitalar em seus 

vários níveis de complexidade; 
c) Vigilância em saúde, sanitária e epidemiológica, excluindo a vigilância nutricional e dos ambientes de 

trabalho; 
d) Regulação da formação dos profissionais de saúde; 
e) Definição e implementação de políticas de Ciência e Tecnologia para o setor saúde. 

 
14) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão com 

ênfase nas necessidades da população e que implica no exercício simultâneo de definição de prioridades 
articuladas e integradas nos três componentes, que são: 

a) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Saúde da Pessoa Idosa; 
b) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão do SUS e Pacto pelo Financiamento do SUS; 
c) Pacto pela Gestão do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil; 
d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; 
e) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Participação e Controle Social. 
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15) O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contempla sistemas médicos 
complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa.  Neste sentido, é INCORRETO afirmar: 

a) A partir da década de 1980, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o atendimento 
homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, porém como iniciativas 
isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional; 

b) Os sistemas médicos e recursos terapêuticos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos 
naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 
ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o 
meio ambiente e a sociedade; 

c) No final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, 
objetivando a formulação de políticas na área; 

d) A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) iniciou-se a 
partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e das 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

e) No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a partir dos 
anos 2000, principalmente, após a criação do SUS. 

 
16) Conjunto de diversos procedimentos terapêuticos aplicados com base nos conceitos da Medicina Tradicional 

Chinesa que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos na pele, por meio da inserção de finas agulhas 
metálicas para proteção, restauração e promoção de saúde. 

O texto acima se refere a qual prática terapêutica? 

a) Ventosa; 
b) Acupuntura; 
c) Zonas neurorreativas de acupuntura; 
d) Moxabustão; 
e) Chi gong. 

 
17) Sua principal função é organizar os dados referentes à família e seus processos relacionais, permitindo 

visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características, além de possibilitar a 
análise da estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de 
vulnerabilidade. Trata-se de: 

a) Genograma; 
b) Ecomapa; 
c) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica; 
d) Heredograma; 
e) Caso Clínico. 

 
ÉTICA E BIOÉTICA 
 

18) Com o surgimento da Bioética, na década de 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar os 
casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Em 1979, os norte-
americanos Tom L. Beauchamp e James F. Childress publicam um livro chamado “Principles of Biomedical 
Ethics”, onde expõem uma teoria, fundamentada em quatro princípios básicos, que são:  

a) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência; 
b) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, benignidade; 
c) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia; 
d) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça;  
e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade. 

 

19) A Resolução CNS/MS nº444/12, em sua essência considera o respeito pela dignidade humana e pela especial 
proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos bem como o 
desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Neste 
sentido, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução. Dos termos e 
definições, julgue as afirmações abaixo em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

( ) Benefícios da Pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido exclusivamente ao 
participante; 

( ) Achados da pesquisa - fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que 
sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes; 
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( ) Consentimento Livre e Esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante 
legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 
esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; 

( ) Protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos 
pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis; 

( ) Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 
indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. 

Marque a sequência correta: 

a) F, V, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, V; 
d) V, F, V, V, F; 
e) V, F, F, F, V. 

 
20) O termo "Bioética" surgiu na década de 1970 e tinha por objetivo deslocar a discussão acerca dos novos 

problemas impostos pelo desenvolvimento tecnológico, de um viés mais tecnicista para um caminho mais 
pautado pelo humanismo, superando a dicotomia entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores da ética. O 
termo foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro “Bioética: Ponte para o Futuro", do biólogo e 
oncologista americano Van R. Potter. Neste sentido, há a preocupação em debater questões geradoras de 
conflitos éticos, no âmbito assistencial, direcionada ao ser humano especialmente em fase de terminalidade. 
Destacam-se situações em particular, acerca da eutanásia, distanásia e ortotanásia e a ética. Considerando os 
aspectos conceituais, analise as afirmativas abaixo:  

I. A Ortotanásia é a morte com abreviação do processo de morrer, de pacientes reconhecidamente incuráveis 
observados os devidos cuidados; 

II. Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou 
orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e 
exortações presentes em qualquer realidade social; 

III. A distanásia, comumente chamada de morte com sofrimento, defende que devem ser utilizadas todas as 
possibilidades para prolongar a vida de um ser humano; 

IV. A eutanásia ativa ou passiva é a prática, direta ou indireta, pela qual se abrevia a vida de um enfermo 
reconhecidamente incurável; 

V. A mistanásia é o sério fenômeno da “maldade humana" onde o mau atendimento e a negligência podem levar à 
morte. Condições precárias, desprovidas dos cuidados de saúde causam a morte antes do tempo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as opções II, IV e V são corretas; 
b) A opção IV é incorreta; 
c) As opções I e II são incorretas; 
d) Apenas as opções I, II e IV são corretas; 
e) As opções II, III, IV e V são corretas. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
21) Sobre os critérios para a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) é 

CORRETO afirmar que os estabelecimentos de saúde integrantes desta linha de cuidado deverão observar: 

a) Garantia de financiamento adequado para prevenção, tratamento dos fatores de risco e tratamento da DRC na 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, em especial ao cuidado das pessoas com DRC em 
estágios clínicos pré-dialíticos, exceto para o cuidado das pessoas com necessidades de Terapia Renal 
Substitutiva (TRS); 

b) Foco da atenção nas necessidades de saúde da população coordenado pela Atenção Básica e contemplando os 
níveis de atenção primário e secundário; 

c) Garantia da educação permanente de profissionais da saúde para a prevenção, diagnóstico e tratamento da 
DRC e dos fatores de risco que levam à DRC, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS); 

d) Articulação intersetorial e garantia de participação regulada pelo controle social; 
e) Desenvolvimento de medidas que garantam a difusão das ações e cuidado à pessoa com DRC 

em alguns pontos de atenção da linha de cuidado, bem como a comunicação entre os serviços de saúde para 
promoção do cuidado compartilhado. 
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22) Assinale a alternativa INCORRETA para complementação da assertiva abaixo:  
O Ministério da Saúde institui as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco e 
define: 

a) Gestação, parto e puerpério de risco como situações nas quais a saúde da mulher e do feto apresentam 
complicações no seu estado de saúde por doenças preexistentes ou intercorrências da gravidez no parto ou 
puerpério, geradas tanto por fatores orgânicos quanto por fatores socioeconômicos e demográficos 
desfavoráveis; 

b) Gestação, parto e nascimento como sendo fenômenos fisiológicos que devem ser parte de uma experiência de 
vida saudável envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional; 

c) Risco materno como sendo o risco avaliado a partir das probabilidades de repercussões desfavoráveis no 
organismo da mulher; 

d) Risco fetal como o risco avaliado a partir das condições de risco materno e da pesquisa de vitalidade, 
maturidade, desenvolvimento e crescimento fetal; 

e) Risco neonatal como o risco avaliado a partir da conjugação de situações de riscos sociais e pessoais maternos 
com as condições do recém-nascido, com maior risco de evolução desfavorável de sua saúde. 

 
23) São competências do enfermeiro assistencial em Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), EXCETO: 

a) Controlar o uso dos entorpecentes nos pacientes da unidade e a solicitação de reposição desses fármacos; 
b) Aplicar escalas de Aldrete e Kroulik, sedação de Ramseye e dor ao longo da permanência dos pacientes na 

SRPA; 
c) Ter conhecimento da farmacodinâmica, da anestesia, analgesia, fisiologia e patologia além de habilidade para 

o atendimento em urgências cardiorrespiratórias e em reanimação cardiopulmonar; 
d) Zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente e da equipe multiprofissional; 
e) Responder pelo dimensionamento de seu grupo de trabalho, conforme as necessidades da unidade e o grau de 

dependência dos pacientes. 
 

24) A Infecção de Sítio Cirúrgico ocorre como complicação de uma cirurgia podendo ser diagnosticada em até 30 dias 
após o procedimento cirúrgico ou em até um ano, em caso de implante de órtese e prótese. Sobre isso é 
recomendado: 

a) Controlar a glicemia em todos os pacientes evitando hipoglicemia intraoperatória; 
b) Administrar antibiótico apenas quando indicado e selecionado de acordo com o procedimento e as 

recomendações publicadas; 
c) Interromper o consumo de tabaco no mínimo 15 dias antes do procedimento eletivo; 
d) Realizar a limpeza da pele no local e ao redor da incisão para remover contaminação grosseira, sendo tópico 

não resolvido o banho pré-operatório no chuveiro com antisséptico; 
e) Excluir rotineiramente os profissionais do Centro Cirúrgico colonizados com microrganismos tais como 

Staphylococcus aureus. 
 

25) Ao paciente portador de Diabetes Mellitus (DM), é recomendado receber atenção especial para os sistemas 
cardiovascular, renal, respiratório, hepático e neurológico no período perioperatório. Sobre isso é possível 
afirmar: 

a) Pacientes portadores de DM tipo 2 devem ter a glicemia capilar monitorada no pós-operatório em intervalo de 
duas a três horas segundo prescrição médica; 

b) A pacientes portadores de DM tipo 2 deve-se suspender hipoglicemiantes orais de 24 a 48 horas antes do 
procedimento cirúrgico e monitorar rigorosamente a glicemia perioperatória; 

c) A hiperglicemia perioperatória leva à maior vasodilatação e à redução do sistema complemento; 
d) O jejum pré-operatório e o estresse cirúrgico podem contribuir para a ocorrência de hipoglicemia devido ao 

aumento da resistência periférica à insulina e aumento da gliconeogênese hepática; 
e) Os agentes anestésicos exercem pouca influência na liberação de insulina e na concentração de glicose 

plasmática. 
 

26) As anestesias são classificadas quanto ao tipo. Assim, é CORRETO afirmar: 

a) O tipo de anestesia é determinado pelo anestesista com a participação do cirurgião que vem gradativamente 
influenciando a escolha em virtude da abordagem cirúrgica; 

b) Nos bloqueios regionais, a administração de um ou mais agentes anestésicos tenta impedir a condução do 
estimulo doloroso na emergência de nervos e troncos; 

c) A anestesia geral deve promover estado de inconsciência reversível caracterizado por amnésica, hipnose, 
analgesia e depressão regular e do Sistema Nervoso Central; 

d) A anestesia raquidiana promove bloqueio reversível das raízes nervosas posteriores, dos gânglios das raízes 
nervosas anteriores e de parte da medula, produzindo perda das atividades autonômica, sensitiva e motora; 

e) Os bloqueios de nervos periféricos são promovidos a partir da injeção intravascular de anestésico local nas 
proximidades de um plexo nervoso. 
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27) Em Sala de Recuperação Pós-anestésica, o enfermeiro tem importante atuação ao avaliar a presença de dor nos 
pacientes. Sobre as considerações gerais à dor pós-operatória é INCORRETO afirmar: 

a) Quando a dor não é controlada, pode-se pensar em arritmias cardíacas, pneumonias, atelectasias ou mesmo 
depleção proteico-calórica; 

b) Está relacionada à estimulação nociceptiva resultando em experiências sensoriais, cognitivas e emocionais; 
c) O fenômeno sensitivo doloroso ocorre a partir da transformação de estímulos ambientais físicos ou químicos 

intensos em potenciais de ação; 
d) O estímulo do Sistema Nervoso Central reduz o tônus intestinal, acelera o esvaziamento gástrico e diminui o 

tônus do esfíncter vesical, podendo levar à incontinência urinária; 
e) A mensuração da dor pode ser feita a partir do autorrelato, avaliação comportamental e variáveis biológicas. 

 
28) Em determinadas situações maternas, a amamentação deve ser temporariamente interrompida. Isto se afirma 

EXCETO: 

a) Na fase aguda da Doença de Chagas ou quando houver sangramento mamilar evidente; 
b) Presença de Infecção herpética com vesículas localizadas na mama, podendo ser mantida na mama sadia; 
c) Se a mãe apresentar vesículas por Varicela na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, 

recomendando-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta; 
d) Mães infectadas pelo HTLV1 (vírus T-linfotrópico da célula humana) e HTLV2; 
e) Mães usuárias de drogas lícitas e ilícitas. 

 
29) Sobre o diagnóstico de gravidez é INCORRETO afirmar que: 

a) Os indicadores positivos de gravidez são atribuídos diretamente ao feto e incluem presença de batimento 
cardíaco fetal distinto do batimento materno; 

b) Os indicadores prováveis de gravidez são relacionados principalmente a sinais objetivos como aumento do 
tamanho do útero, contrações de Braxton Hicks e sinal de Puzos; 

c) Pela regra de Nãgele, para estimar a data do nascimento, após determinação do primeiro dia da menstruação, 
subtrai-se três meses ou adiciona-se sete dias à data da última menstruação e conta-se nove meses de 
calendário para frente; 

d) Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida e de certeza, a idade gestacional pode ser estimada 
usando um calendário. Para tanto, deve-se somar o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da 
consulta, dividindo o total por sete (resultado em semanas); 

e) Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, alia-se à estimativa de idade gestacional 
a informação sobre a data de início dos movimentos fetais, habitualmente ocorrendo entre 16 e 20 semanas. 

 
30) Assinale a opção INCORRETA sobre Edema Agudo de Pulmão: 

a) São cuidados de enfermagem ajudar na administração de oxigênio, preparar o material para a intubação e 
ventilação mecânica, se necessário, e posicionar o cliente em decúbito dorsal com as pernas pendentes; 

b) O edema pulmonar não cardiogênico pode ocorrer em consequência de lesão do revestimento dos capilares 
pulmonares ou devido a uma lesão direta dos pulmões; 

c) O tratamento objetiva reduzir a sobrecarga de volume, melhorar a função ventricular e aumentar as trocas 
respiratórias; 

d) Quando administradas infusões endovenosas contínuas de agentes vasoativos recomenda-se monitoramento 
do ECG e avaliação frequente dos sinais vitais; 

e) A rápida elevação da pressão ventricular resulta em aumento agudo da pressão venosa pulmonar, que produz 
elevação da pressão hidrostática, forçando a saída de líquido dos capilares pulmonares para dentro dos 
espaços intersticiais e alvéolos. 

 
31) Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) é CORRETO afirmar: 

a) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e 
cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida; 

b) Para fins de atendimento em serviços de pediatria no SUS, a PNAISC contemplará crianças e adolescentes até a 
idade de 14 (quatorze) anos, sendo este limite etário passível de alteração de acordo com as normas e rotinas 
do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento; 

c) Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios estimular, apoiar e participar do processo de discussão sobre 
as ações de atenção integral à saúde da criança nas redes temáticas de atenção à saúde, com os setores 
organizados da sociedade nas instâncias colegiadas e de controle social; 

d) O financiamento da PNAISC é de responsabilidade bipartite, de acordo com pactuação nas instâncias 
colegiadas de gestão do SUS; 

e) A PNAISC se estrutura em 6 (seis) eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e 
serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes 
para garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno 
desenvolvimento na infância. 
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32) A Sindrome Nefrótica é uma doença glomerular caracterizada por proteinúria, hipoalbuminemia, edema difuso, 
nível sérico elevado de colesterol e hiperlipidemia. É CORRETO afirmar: 

a) A eletroforese das proteínas e a imunoeletroforese são realizadas para estabelecer o tipo de proteinúria que 
ultrapassa 3,5 g por dia; 

b) É observada em qualquer condição que provoque grave lesão da membrana capilar glomerular, causando 
diminuição da permeabilidade glomerular com perda de proteínas na urina; 

c) As complicações incluem infecção, tromboembolia, embolia pulmonar, lesão renal aguda (causada por 
hipervolemia) e aterosclerose acelerada (provocada por hipolipidemia); 

d) O tratamento inclui diuréticos para o edema, inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) para 
ensanchar a proteinúria e agentes hipolipêmicos para a hiperlipidemia; 

e) Se trata de uma doença glomerular específica com achados clínicos, porém que não resultam em lesão 
glomerular. 

 
33) A prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais INCLUI: 

a) O tratamento inicial do indivíduo obeso ou pré-obeso, mas com outros fatores de risco, visa promover perdas 
de 20 a 25% do peso inicial em até seis meses de tratamento; 

b) O álcool é um importante fator de risco para morbimortalidade em todo o mundo, entretanto a ingestão de 
três doses diárias para homens e duas doses diárias para mulheres pode estar associada com menor 
incidência de doença cardiovascular; 

c) A recomendação da atividade física como ferramenta de promoção de saúde e prevenção de doenças baseia-se 
em parâmetros de frequência, duração, intensidade e modo de realização; 

d) Dietas protetoras são baseadas em alimentos de origem vegetal em abundância, azeite de oliva e óleos 
vegetais, carne vermelha (pelo menos 3 vezes) e peixes; 

e) Manutenção de uma dieta rica em bifosfatoesteróis (substâncias vegetais presentes nos grãos comestíveis 
como sementes, soja, milho, legumes, frutos secos), proteína de soja, fibras solúveis e amêndoas. 

 
34) São atribuições do ENFERMEIRO no acompanhamento de pré-natal de baixo risco, EXCETO: 

a) Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, além de 
medicamentos padronizados para tratamento das DST, conforme protocolo da abordagem sindrômica); 

b) Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido 
(o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta); 

c) Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme; 
d) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do (a) médico(a); 
e) Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de 

aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar. 
 

35) Sobre Hipertensão Arterial é INCORRETO afirmar: 

a) Existe associação entre envelhecimento e prevalência de Hipertensão Arterial bem como com a ingestão 
excessiva de sódio; 

b) Pode resultar de aumento do débito cardíaco, aumento da resistência periférica ou ambos;  
c) As causas sugeridas incluem aumento do tônus simpático, relacionado com a disfunção do sistema nervoso 

autônomo; 
d) Para aferir a Pressão Arterial é importante certificar-se que o paciente NÃO: está com a bexiga cheia; praticou 

exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; fumou nos 30 
minutos anteriores; 

e) O consumo de bebidas alcoólicas aumenta a pressão arterial de forma consistente. 
 

36) Os enfermeiros lidam com respostas a condições de saúde, processos de vida entre 
indivíduos/família/grupos/comunidades e essas respostas podem ser a preocupação central dos cuidados de 
enfermagem. Desta forma, o que é diagnóstico de enfermagem com foco no problema, segundo diagnósticos de 
enfermagem NANDA II? 

a) É o julgamento clínico e psicossocial que descreve respostas humanas a níveis de bem-estar em um 
indivíduo, uma família ou uma comunidade de aumentar o potencial de saúde humana; 

b) É o julgamento clínico de motivação e de desejo de um indivíduo, família ou comunidade de aumentar o bem-
estar e concretizar o potencial de saúde humana, conforme manifestado em sua disposição para melhorar 
comportamentos específicos de saúde; 

c) É o julgamento que descreve respostas humanas às condições de saúde que podem desenvolver-se em um 
indivíduo, uma família ou uma comunidade vulneráveis; 

d) É o julgamento que descreve respostas humanas a níveis de bem-estar em um indivíduo, uma família ou uma 
comunidade que têm potencial para aumento para um estado mais elevado; 

e) É o julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo de 
vida que existe em pessoa, família, grupo ou comunidade. 
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37) Durante o exame físico de paciente com suspeita de apendicite, o enfermeiro palpou o quadrante inferior 
esquerdo do abdômen do paciente e, como resultado, o paciente apresentou dor à descompressão, com aumento 
da resistência da parede abdominal e postura de defesa. Diante disso, o paciente é positivo para o sinal de: 

a) Sinal de Rovsing; 
b) Sinal de Blumberg; 
c) Sinal de Giordano; 
d) Sinal de Piparote; 
e) Sinal de Laségue. 

 
38) Na obtenção do histórico de saúde do cliente, o enfermeiro ao avaliar do sistema gastrointestinal, durante a 

palpação abdominal, detectou na sua cliente a dor abdominal visceral, que se caracteriza por: 

a) Dor de instalação rápida, que produz desconforto agudo, mais intenso e bem localizado; 
b) Dor de desenvolvimento lento, profunda, contínua, mal localizada na região epigástrica, periumbilical ou 

hipogástrica; 
c) Dor que ocorre em um local diferente da origem, com suprimento nervoso idêntico ou relacionado; 
d) Dor com desenvolvimento rápido, superficial, associada com distúrbios como úlceras, obstruções intestinais, 

apendicite, colecistite ou peritonite; 
e) Dor provocada por distensão da parede abdominal, tração do mesentério, sendo superficial e bem localizada. 

 
39) Paciente em pós-operatório de tumor cerebelar e em fase de reabilitação, foi avaliado pelo enfermeiro no 

ambulatório que detectou a marcha atáxica, que é descrita como: 

a) Marcha com passos largos e pé caído (equino) e um dos membros superiores fletidos; 
b) Marcha com o braço flexionado, rígido, imóvel, próximo ao corpo, onde a perna fica esticada com a flexão 

plantar do pé. O caminhar é realizado fazendo um semicírculo do quadril; 
c) Marcha com a extremidade superior acometida abduzida e cotovelo, punhos e dedos fletidos. O caminhar é 

feito com o pé invertido no nível do tornozelo. 
d) Marcha oscilante e com base alargada, onde as pernas são projetadas para frente e para os lados e os 

movimentos são largos e imprecisos; 
e) Marcha realizada com base alargada, com o olhar para o solo, e a perda da noção da proximidade do solo em 

relação aos pés, fazendo com que os pés sejam arremessados para frente e bata com força no solo. 
 

40) Indivíduos rígidos e com espírito aventureiro podem intencionalmente enfrentar riscos que desafiam a morte, no 
entanto os riscos assumidos por pacientes autodestrutivos não desafiam a morte, mas a procuram. O suicídio, 
morte intencional auto-infligida, tem múltiplas causas e no suicídio subintencional o indivíduo não tem a 
intenção consciente de morrer, mas ainda assim, se envolve em atos autodestrutivos. Na avaliação do estado 
mental do indivíduo, o enfermeiro deve avaliar o risco de comportamento autodestrutivo a partir de: 

a) Histórico de doença psiquiátrica na família, isolamento social, socialização com parentes próximos, fobias, 
alternância de humor sarcástico e deprimido; 

b) História de doença psiquiátrica, alcoolismo, alternância entre humor sarcástico e deprimido, sociável e 
logorréico; 

c) Dependência química, alternância de humor, fobias, despersonalização e sinais de depressão; 
d) História de doença psiquiátrica, uso abusivo de fármacos, transtorno de personalidade, isolamento social, 

doação de posses queridas e sinais de depressão;  
e) Histórico de doença psiquiátrica na família, dependência química, fobias, boa socialização e sinais de 

depressão. 
 

41) Pacientes adultos que apresentam aumento abrupto no grau de hipoxemia e/ou hipercapnia, com insuficiência 
respiratória crônica persistente, podendo ocorrer infecção aguda das vias aéreas superiores (pneumonia) ou sem 
nenhuma causa óbvia e a gasometria arterial atual com valores prévios (condição basal do paciente). Significa 
dizer que o paciente é portador de: 

a) Insuficiência Respiratória Aguda e Crônica Combinada; 
b) Insuficiência Respiratória Aguda; 
c) Insuficiência Respiratória Crônica; 
d) Insuficiência Respiratória; 
e) Insuficiência Respiratória Hipoxêmica. 
 
 
 



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

PROVA DE ENFERMAGEM 2018 Página 11 

42) Sabendo-se que uma cânula nasal é um sistema de baixo fluxo, a concentração de oxigênio variará, dependendo 
da frequência respiratória e do volume corrente do paciente. Então se estão prescritos 5 litros de oxigênio, as 
concentrações de oxigênio aproximadas serão de: 

a) 30 a 33% de O2; 
b) 24 a 25% de O2; 
c) 27 a 29% de O2; 
d) 39 a 45% de O2; 
e) 36 a 40% de O2. 

 
43) A educação permanente como estratégia para implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

deve ser um processo que busca a qualificação dos trabalhadores nas dimensões técnicas, éticas, políticas, 
comunicacional e de inter-relações pessoais e para atingir tais dimensões, o enfermeiro deve ter ciência dos 
pilares de sustentação do processo de educação permanente que são:  

a) Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a sistematizar; 
b) Aprender a ser, aprender a estudar, aprender a sistematizar, aprender a fazer; 
c) Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser; 
d) Aprender a conhecer, aprender a repreender, aprender a ser, aprender a estudar, aprender fazer; 
e) Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a estudar, aprender a comunicar, aprender a viver juntos. 

 
44) O exame de punção lombar é um procedimento realizado pelo profissional médico. Contudo, o enfermeiro é 

indispensável nas orientações e cuidados. Marque a opção CORRETA sobre o(s) cuidado(s) de enfermagem: 

a) Durante o procedimento, orientar o paciente e adotar posição de SIMS, manter hidratação venosa e o 
enfermeiro deve coletar amostra do líquor cefalorraquidiano (LCR); 

b) Após o procedimento, orientar o paciente a permanecer deitado no leito por cerca de 2 horas, manter 
hidratação venosa, monitorar quadro de cefaléia e observar qualquer vazamento de LCR; 

c) Durante o procedimento, aferir os sinais vitais, orientar o paciente a adotar decúbito lateral, manter 
hidratação venosa e monitorar quadro de cefaleia; 

d) Após o procedimento, orientar o paciente a deambulação para observar qualquer sinal de extravasamentos de 
LCR, fazer curativo compressivo, se necessário; 

e) Durante o procedimento, manter o paciente deitado em decúbito ventral, manter hidratação venosa, 
monitorar quadro de cefaléia e o enfermeiro deve coletar amostra do LCR. 

 
45) Sobre a síndrome de insuficiência familiar para com a pessoa idosa, é CORRETO afirmar que: 

a) O idoso não tem direito a convivência, amparo e afeto dos familiares, mesmo que tenha abandonado sua 
família no passado, pois se entende que não se formou vínculo, desta forma, todos os seus direitos podem ser 
ignorados; 

b) É reflexo exclusivo da insuficiência de políticas, programas e serviços que auxiliam no cuidado e atenção ao 
idoso e sua família; 

c) A institucionalização é a primeira medida, em se tratando de medida de proteção ao idoso, pois permitirá que 
o idoso interaja com pessoas da mesma geração, criando novos vínculos afetivos; 

d) Caracteriza-se pelo fato da família não cumprir com seu papel socialmente estabelecido (não proteger o 
idoso), preservando a integridade física e emocional; 

e) Os conflitos intergeracionais são bem comuns entre familiares e idosos, desta forma, as ideias dos mais novos 
devem prevalecer, pois estes estão mais atualizados e acompanham as tendências tecnológicas e as novas 
configurações familiares. 

 
46) Na Avaliação Geriátrica Ampla, a avaliação funcional é fundamental por determinar não só o comprometimento 

funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio. Marque a opção abaixo que contemplam somente as 
atividades instrumentais de vida diária (AIVD): 

a) Vestir-se, mobilizar-se, deambular, preparar as refeições e realizar compras; 
b) Banhar-se, alimentar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular, utilizar meios de transporte, manipular 

medicamentos; 
c) Mobilizar-se, deambular, utilizar meios de transporte, realizar compras e utilizar o telefone; 
d) Utilizar o telefone, fazer compras, preparar as próprias refeições, arrumar a casa e manipular seu próprio 

dinheiro; 
e) Manter controle sobre suas necessidades fisiológicas, realizar tarefas domésticas leves, realizar compras e 

utilizar o telefone. 
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47) Na avaliação antropométrica do Sra. G.M.F.L., 73 anos, detectou-se índice de Massa Corporal (IMC) eutrófico, isso 
significa dizer que o valor do IMC encontrado foi: 

a) ≥ 27 Kg/m2; 
b) > 22 e < 27 Kg/m2; 
c) ≤ 22 Kg/m2; 
d) ≥ 25 e < 29,9 Kg/m2; 
e) > 27 Kg/m2. 
 

48) A fragilidade no idoso é compreendida como uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição energética e 
pela resistência reduzida aos estressores, desta forma, analise as opções abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) O baixo nível de atividade física, baixo nível de atividade mental, pobreza e perda de peso ponderal = 4,5 kg, 
são fatores suficientes para diagnóstico de idoso frágil; 

b) Somente a perda de peso ponderal não intencional = 4,5 kg e diminuição da velocidade da marcha em 
segundos são critérios utilizados para diagnóstico clínico de idoso frágil; 

c) A perda de peso não intencional = 4,5 kg, fadiga autorreferida, diminuição da força de preensão medida com 
dinamômetro na mão dominante, são critérios utilizados para o diagnóstico da síndrome; 

d) O baixo nível de atividade física medido pelo dispêndio semanal de energia em kcal e diminuição da 
velocidade da marcha em segundos são critérios utilizados para diagnóstico clínico de idoso frágil; 

e) A fragilidade por não possuir uma definição consensual, e por ser uma síndrome, cada profissional deve 
utilizar o critério que lhe convier, sendo diagnosticado apenas pelos sinais de fraqueza muscular observadas e 
relatadas durante o exame físico. 
 

49) Sobre queda em idosos, o enfermeiro deve adotar medidas preventivas considerando os fatores de risco 
ambientais na indução de quedas e considerar os fatores intrínsecos como: 

a) Imobilidade, histórico de quedas, marcha lenta com passos curtos, equilíbrio diminuído, polifarmácia e 
fraqueza muscular; 

b) Ausência de barras de apoio e piso antiderrapante, uso de tapetes e objetos jogados no chão; 
c) Imobilidade, histórico de quedas, falta de luminosidade nos ambientes e uso de barras de apoio; 
d) Marcha lenta com passos curtos, polifarmácia, fraqueza muscular, roupas inadequadas (saias muito compridas 

ou calças sem bainhas); 
e) Equilíbrio diminuído, ausências de barras de apoio e piso antiderrapante, marcha lenta e imobilidade. 
 

50) Sobre a atenção domiciliar às pessoas idosas, preconizada pelo Ministério da Saúde, é CORRETO afirmar: 

a) Para ter acesso à assistência domiciliar, o idoso deve ser egresso de internação hospitalar ou domiciliar, ou 
ainda independente da condição clínica ser transferido para sua residência, por solicitação dos familiares ou 
determinação do Ministério Público; 

b) São somente ações de tratamento e reabilitação realizadas pela equipe interdisciplinar no domicílio do 
usuário/família e justifica-se pelo processo de desospitalização, com liberação de leitos para doentes mais 
críticos; 

c) A atenção domiciliar integra três modalidades específicas: internação domiciliar, assistência domiciliar e 
avaliação geriátrica ampla domiciliar; 

d) A internação domiciliar compreende ao conjunto de atividades prestadas ao idoso clinicamente instável, no 
domicílio, que exijam intensidade de cuidados intermediários a intensivos, sendo atendidos pela equipe 
específica; 

e) São ações realizadas por uma equipe interdisciplinar no domicílio do usuário/família e justifica-se pelo grau 
de humanização que essa atenção permite, pela possibilidade de desospitalização, com liberação de leitos 
para doentes mais necessitados. 

 


