
UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019 
Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova, devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber médico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto. 

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde . 

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que r ealizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que 

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente. 

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS.  
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento  de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela população ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer.  

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por  critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  

 

 

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Enfermagem Eles passarão, eu passarinho.         5 

13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia,  Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da dr oga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com  outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. Por meio da Resolução COFEN n
o 

564/2017, fica aprovada a nova revisão do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), que estabelece, em seu capítulo IV, as 

penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/conselhos regionais de enfermagem. De 

acordo com o CEPE, o enfermeiro será considerado infrator e poderá sofrer advertência 

verbal se 

A) descumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e 
intimações do Sistema COFEN/Conselho Regional de Enfermagem.  

B) suspender, individual ou coletivamente, suas atividades quando o local de trabalho não 
oferecer condições seguras para o exercício da assistência de enfermagem.  

C) promover, ou for conivente, com injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de 
enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas assistenciais.  

D) praticar, ou contribuir com ação criminosa, contravenção penal ou qualquer outro ato ilícito 
que infrinja os postulados constitucionais, éticos, morais e legais.  

 

17. A normatização da criação e do funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem 

(CEE), nas instituições com serviços de enfermagem, está respalda pela Resolução COFEN 

n
o
 572/2018. Nesse sentido, os enfermeiros que desejarem integrar a CEE deverão  

A) apresentar chapa com os membros que concorrerão à eleição do CEE, estar livres de 
antecedentes criminais junto à justiça brasileira e ao COFEN/Conselho Regional de 
Enfermagem de sua jurisdição e não concorrer à vaga para efeito de reeleição.  

B) expressar o desejo voluntário de participar do escrutínio para eleição dos membros do 
CEE, apresentar, obrigatoriamente, plano de trabalho e estar devidamente inscritos e sem 
restrições junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.  

C) possuir vínculo empregatício na instituição de saúde, estar qui tes com suas obrigações 
junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição e não ter condenação 
transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético nos últimos cinco anos.  

D) comprovar o mínimo de cinco anos de experiência profissional, est ar livres de condenação 
transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético junto ao COFEN/Conselho 
Regional de Enfermagem de sua jurisdição e não assume responsabilidade técnica na 
instituição. 

 

18. Os enfermeiros são responsáveis pela administração de soluções parenterais e pela 

prescrição dos cuidados de enfermagem relativos à terapia intravenosa. Nesse contexto, 

considere a situação de um paciente que necessita receber:  
 

1 
1000 unidades de heparina, a serem aspiradas de uma ampola com 5000 

unidades/ml; 

2 30 unidades de insulina NPH, a serem aspiradas de ampola com 100 unidades/ml;  

3 
2 g de Sulfato de amicacina, a serem aspiradas de ampolas de 2 ml contendo 500 

mg; 

4 
1000 ml de cloreto de sódio a 0,9%, acrescido de 80 ml de gliconato de cá lcio a 

10%, a serem infundidas em 24 horas.  
 

Para esse caso, o enfermeiro deverá garantir a administração de  

A) 0,4 ml de heparina; 0,6 ml de insulina NPH; 12 ml de sulfato de amicacina e 15 
gotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% com gliconato  de cálcio a 10%. 

B) 0,2 ml de heparina; 0,3 ml de insulina NPH; 8 ml de sulfato de amicacina e 45 
microgotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% com gliconato de cálcio a 10%.  

C) 0,1 ml de heparina; 0,2 ml de insulina NPH; 6 ml de sulfato de amicacina e 15 
gotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% com gliconato de cálcio a 10%.  

D) 0,3 ml de heparina; 0,5 ml de insulina NPH; 10 ml de sulfato de amicacina e 45 
microgotas/minuto do cloreto de sódio a 0,9% com gliconato de cálcio a 10%.  
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19. A avaliação do sistema vascular periférico é fundamental durante a anamnese e exame físico 

dos pacientes. Ao examinar o pulso radial e o ulnar, o enfermeiro deverá utilizar  

A) o teste de Edinburgo.    C) o teste de Allen. 

B) a técnica do estesiômetro.   D) a técnica de Bullding. 

 

20. processo de enfermagem é uma metodologia utilizada para organizar o trabalho do 

enfermeiro que se estrutura em várias etapas. A etapa que consiste na determinação das 

prioridades imediatas, no estabelecimento dos resultados esperados, na determinação das 

intervenções e no registro é denominada 

A) planejamento.   C) implementação. 

B) investigação.   D) diagnóstico. 

 

21. A reforma psiquiátrica brasileira propõe uma reformulação da práxis em saúde mental, com 

vistas a promover o movimento antimanicomial. No contexto dessa reforma, uma série de 

mudanças foram propostas por meio de dispositivos legais, a exemplo da Resolução n° 32, de 

14 de dezembro de 2017, da Comissão Intergestores Tripartite. Essa resolução estabelece as 

diretrizes para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio da  

A) substituição das modalidades Hospitais Dia e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) 
tipo I e II, pelas unidades de acolhimento (Adulto e infanto -juvenil). 

B) autorização do aumento da capacidade já instalada de leitos psiquiátricos em hospitais 
especializados, conforme o registro do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

C) criação da nova modalidade de Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 
do tipo VI (CAPS AD VI), com funcionamento semanal. 

D) ampliação da oferta de leitos hospitalares qualificados para a atenção a pessoas com 
transtornos mentais e/ou decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  

 

22. O tratamento dos distúrbios mentais pode apresentar bons resultados quando a terapêutica é 

indicada de forma individualizada. Em situação de hospitalização, para individualizar o 

cuidado, é necessário que o enfermeiro detenha conhecimento das condições em  que se deu 

o internamento hospitalar, que pode ser feito de maneira  

A) mandatória, quando autorizada por psiquiatra responsável pelo caso, com ou sem o 
consentimento do paciente e da família.  

B) involuntária, quando consentida pela família ou pela institu ição asilar, mas não aceita pelo 
paciente ou por seu responsável legal.  

C) compulsória, quando determinada por um juiz, respeitando as leis vigentes e sendo 
desnecessária a autorização da família.  

D) voluntária, quando consentida pelo paciente e familiares  ou solicitada por um juiz via 
expedição de ordem judicial.  

 

23. Os enfermeiros devem atentar para as complicações decorrentes da ação de drogas 

psicoativas. Isso se dá, dentre outras razões, porque pacientes portadores de distúrbios 

mentais, em uso de psicofármacos, podem apresentar 

A) insuficiência hepática aguda, devido ao clonazepam exercer ação beta hemolítica intensa 
que destrói os hepatócitos abruptamente.  

B) insuficiência pancreática aguda, devido ao carbonato de lítio ser metabolizado no intestino 
e causar lesões adjacentes no pâncreas.  

C) insuficiência esplênica crônica, devido ao carbonato de fluoxetina degradar as proteínas 
do baço e causar lesões a longo prazo.  

D) insuficiência renal aguda, devido à gabapentina não ser metabolizada pelo organismo, 
mas excretada intacta pelos rins.  
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24. Pacientes internados comumente necessitam de anticoagulação, seja profilática ou 

terapêutica. Os enfermeiros que assistem pacientes anticoagulados devem reconhecer as 

vantagens e desvantagens do uso de anticoagulantes, a exemplo da  

A) heparina de alta performance, que reduz a ocorrência de sangramentos e é de fácil 
monitorização, mas custa caro e pode causar hipotensão.  

B) heparina regional, que reduz a trombocitopenia e melhora a patência dos filtros de diálise, 
mas pode causar alcalose metabólica.  

C) heparina de baixo peso molecular, que reduz a ocorrência de sangramentos e da 
trombocitopenia, mas custa caro e é difícil de monitorar.  

D) heparina à base de prostaciclina, que reduz os sangramentos e a trombocitopenia, mas 
custa caro e é difícil de ser adquirida.  

 

25. Paciente, 50 anos, sexo masculino, internado há 04 dias na unidade de terapia intensiva, 

após complicações no pós-operatório imediato de revascularização miocárdica, evolui com 

estado geral grave. Hemodinamicamente instável, em uso de droga vasoativa (Nor adrenalina 

à 25ml/h), sedado, sob ventilação mecânica por tubo orotraqueal, em anasarca e anúrico, o 

exame laboratorial que mais chama a atenção é o coagulograma, que evidencia alargamento 

de Tempo de Protrombina (TP) e de Tromboplastina Parcial Ativa (TTPa). Devido à instalação 

do quadro de insuficiência renal aguda, foi submetido à terapia hemodialítica, na modalidade 

“Diálise Sustentada de Baixa Eficiência” (SLED), por cateter de duplo -lúmen em veia femural 

direita.  Essa modalidade de diálise é mais adequada ao paciente, pois 

A) ultrafiltra maior quantidade de proteínas ligadas a solutos de alto peso molecular, provoca 
menos instabilidade hemodinâmica e necessita de menos dialisato.  

B) promove maior remoção de ureia e creatinina, ultrafiltra maior volume de líquido em menos 
tempo, e o filtro diferenciado retira grande quantidade de toxinas.  

C) depura grande quantidade de moléculas maiores, provoca menos hipoglicemia e diminui o 
risco de trombocitopenia e sangramento por requerer menos heparina.  

D) oferece maior clearence de pequenas moléculas, provoca menos instabilidade 
hemodinâmica e diminui o risco de sangramento por requerer menos heparina.  

 

26. A litíase urinária atinge cada vez mais pessoas no mundo, principalmente adultos entre os 30 

e 40 anos de idade. Dependendo do tamanho e da localização dos cálculos, o tratamento de 

primeira escolha é a litotripsia extracorpórea (LECO). Durante o pós -operatório imediato de 

LECO, as complicações inerentes ao procedimento deverão ser prontamente identificadas. 

Dessa maneira, os enfermeiros deverão estar atentos para ocorrência de  

A) piúria grumosa macroscópica, disúria e polaciúria, hipertensão arterial, febre e 
sangramento em ferida operatória.  

B) hematúria macroscópica persistente, disfunção renal transitória, o bstrução uretral e dor 
refratária à analgesia prescrita.  

C) pneumatúria macroscópica, grumos urinários, urgência miccional, náusea e vômito, 
hipotensão arterial e taquicardia.  

D) cetonúria macroscópica persistente, cólica e dor renal, perda urinária aos es forços, muco 
urinário macroscópico e febre. 

 

O texto abaixo servirá de base para responder às questões 27 e 28.  
 

Puerpério, sobreparto ou pós-parto é um período cronologicamente variável, de definição  

imprecisa, durante o qual se desenrolam todas as manifestações involutivas e de 

recuperação da genitália materna após o parto. Registra-se a ocorrência de importantes 

modificações gerais, que perduram até o retorno do organismo às condições vigentes antes 

da gravidez (REZENDE; MONTENEGRO, 2014). 

 

27. Em relação ao útero, essas modificações se caracterizam pela consistência firme, tendo 

como elemento primordial da hemóstase o chamado Globo de Segurança de  

A) Pinard.   B) Jacob.  C) Naegele.  D) Bandl. 
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28. No que se refere ao sistema sanguíneo, nota-se imediatamente, após o parto,  

A) mudanças na série vermelha próprias do puerpério.  

B) leucopenia. 

C) ausência de mudanças na série branca.  

D) leucocitose. 

 

29. A variedade de posição complementa a orientação espacial do concepto ao relacionar um 

ponto de referência da apresentação fetal com um ponto de referência ósseo da bacia 

materna, levando-se em consideração as faces anterior, posterior ou lateral da gestante. Na 

apresentação cefálica fletida, o ponto de referência fetal é 

A) bregma.  C) glabela. 

B) lâmbda   D) mento. 

 

30. O trajeto do parto pode apresentar lacerações nas regiões cervical, vaginal e perineal. Quando 

a lesão atinge o esfíncter externo do ânus, ela pode ser classificada como laceração de  

A) 1° grau.  B) 2° grau.  C) 3° grau.  D) 4° grau. 

 

31. A avaliação do bem-estar fetal em parturientes de risco habitual (baixo risco) deve ser 

realizada com ausculta intermitente e imediatamente após uma contração, durante, pelo menos,   

A) 60 segundos e a cada meia hora.   C) 15 segundos e a cada 2 horas.  

B) 30 segundos e a cada 1 hora.    D) 120 segundos e a cada 3 horas.  

 

32. De acordo com a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde, 

recomenda-se que todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da 

doença hemorrágica. A vitamina K deve ser administrada por via intramuscular, na dose única de   

A) 2 mg.  B) 1 mg.  C) 3 mg.  D) 4 mg. 

 

33.  A mudança fisiológica mais profunda exigida aos recém -nascidos é a transição da circulação 

fetal ou placentária para a respiração independente. A transição de circulação fetal para pós -

natal envolve o fechamento funcional dos shunts fetais, que são  

A) os ductos venosos, o forame oval e os ductos arteriais.  

B) a fossa redonda, o forame intraventricular e o ligamento hepático.  

C) os ductos arteriais, o forame intraventricular e o ligamento hepático. 

D) o forame oval, os ductos venosos e a fossa redonda.  

 

34. A avaliação do estado neurológico dos recém-nascidos é uma parte crítica do exame físico e 

pode evidenciar alterações significativas que irão interferir no crescimento e no 

desenvolvimento da criança. Em relação à avaliação dos reflexos do recém -nascido, analise 

as afirmativas abaixo. 
 

I 
O reflexo de Galant é revelado quando se acaricia o dorso do bebê ao lado da 

coluna. Isso faz com que os quadris se movam para o lado estimulado.  

II 
O reflexo Glabelar é obtido quando o recém-nascido fecha os olhos ao se tocar 

rapidamente o nariz. 

III 
No reflexo da Extrusão, o recém-nascido pisca os olhos ao aparecimento súbito de 

uma luz brilhante ou à aproximação de um objeto em direção à córnea.  

IV 

No reflexo de Babinski, o recém-nascido demonstra, como resposta, uma dorsiflexão 

rápida do pé com o joelho parcialmente flexionado e um ou dois movimentos 

oscilantes. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e IV.  B) I e II.  C) II e III.  D) III e IV. 
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35. O termo hiperbilirrubinemia refere-se a uma quantidade excessiva de bilirrubina acumulada 

no sangue, caracterizando-se por icterícia, uma coloração amarelada da pele, da esclera e 

das unhas e pode se estabelecer por elevação tanto da bilirrubina direta c omo indireta 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2014). Isto posto, analise as afirmativas abaixo, relacionadas à 

hiperbilirrubinemia no recém-nascido. 
 

I 
Entre as possíveis causas de hiperbilirrubinemia no recém -nascido, estão a pós-

maturidade, a associação ao uso de fórmulas lácteas e mãe com hipotireoidismo.  

II 

Uma das formas de terapia da hiperbilirrubinemia indireta é a fototerapia, e sua 

eficácia depende principalmente do comprimento de onda da luz, da irradiância 

espectral e da superfície corporal exposta à luz.  

III 

A escolha do tipo de sangue para a exsanguineotransfusão depende da etiologia da 

icterícia. Se a causa for doença hemolítica por incompatibilidade Rh, utiliza -se o tipo 

sanguíneo do RN, Rh (antígeno D e variante Du) negativo ou tipo O Rh negativo.  

IV 

A bilirrubina conjugada é altamente tóxica aos neurônios e, para prevenir a 

encefalopatia bilirrubínica, causada por esse tipo de bilirrubina em recém -nascidos 

que estejam em cuidados intermediários e intensivos, deve-se evitar e controlar os 

fatores determinantes da lesão neuronal, como hipercapnia e convulsões, entre 

outros. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III.    C) I e IV. 

B) I e II.    D) III e IV. 
 

36. A avaliação das crianças com comprometimento auditivo é uma responsabilidade fundamental 

da enfermagem, e a identificação da perda auditiva é essencial para melhorar a linguagem e 

os resultados educacionais das crianças com esse tipo de comprometimento. Em relação ao 

comprometimento auditivo dos lactentes e das crianças e à conduta  dos profissionais de 

enfermagem frente a essa situação, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A não localização da origem de sons aos quatro meses de idade é um sinal de 

comprometimento auditivo no lactente.  

II 
A utilização de mais gestos em vez de verbalização para expressar desejos, 

sobretudo após os oito meses de vida, indica algum comprometimento auditivo.  

III 
Para chamar a atenção da criança com problema auditivo, deve-se, antes de 

começar a falar, usar um toque leve para sinalizar a presença do locutor . 

IV 
Para facilitar a leitura labial pela criança com problema auditivo, os profissionais 

devem manter contato visual ou mover-se até um ângulo de 45º. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e III.   C) III e IV. 

B) I e II.   D) II e IV. 

 

37. A mãe de uma criança com quatro anos de idade procurou a unidade básica de saúde porque 

seu filho tem apresentado irritação ocular com frequência nos últimos quatro meses. Além 

disso, ela tem observado expressão facial estranha na criança e uma luz igualmente 

estranha, esbranquiçada, no olho direito. Após avaliação inicial e acompanhamento de 

especialistas, foi diagnosticado um tumor maligno avançado conhecido como retinoblastoma.  

A luz estranha e esbranquiçada visualizada pela mãe na pupila da criança é definid a como  

A) anisocoria. 

B) reflexo vermelho. 

C) erro refratário. 

D) leucocoria. 
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38. O procedimento de aplicação de enema em um lactente, criança ao adulto é, essencialmente 

o mesmo, com exceção do tipo e da quantidade de líquido administrado e da distância para 

inserir a sonda retal. Em lactentes e crianças, a água pura ou destilada não deve ser utilizada 

para realizar enema porque 

A) pode causar irritação dos cólons pela ação do bifosfato em sua composição.  

B) pode, sendo isotônica, causar um atraso no deslocamento de líquidos dos cólons.  

C) pode, sendo hipotônica, causar um deslocamento e uma sobrecarga rápida de líquidos.  

D) pode ser absorvida rapidamente pelos cólons e causar uma hiperidratação.  

 

39. Um adolescente que reside na capital viajou para uma cidade do interior do estado e 

procurou a Unidade Básica de Saúde para obter preservativo. Nesse caso, os profissionais d a 

Unidade de Saúde do interior do estado devem  

A) dispensar o preservativos, com restrição ao acesso, mediante a apresentação de 
documento com foto para que comprove a idade do adolescente.  

B) dispensar o preservativo, com acesso facilitado, independentem ente de apresentação de 
documentos de comprovação de local de residência ou qualquer outra informação que 
dificulte esse acesso. 

C) negar a solicitação, uma vez que o adolescente não reside na cidade e a Unidade de 
Saúde trabalha apenas com preservativos para os adolescentes cadastrados no Programa 
Saúde na Escola. 

D) negar a solicitação, porque o número de preservativos disponível para cada Unidade 
Básica de Saúde corresponde à média mensal de atendimentos de adolescentes por 
unidade, o que comprometeria o atendimento. 

 

40. São considerados pacientes críticos aqueles que se encontram em risco iminente de morte e, 

comumente, necessitam de medicações vasoativas  ou vasodilatadoras para manter a 

estabilidade hemodinâmica. Dentre as drogas comumente utilizadas em pacientes críticos, 

está o nitroprussiato de sódio, com apresentação de 50 mg em pó liofilizado. Esse 

medicamento deverá ser preferencialmente diluído em 

A) solução de ringer simples a 0,3% e administrado em frasco e equipo microgotas para 
bomba de infusão. 

B) solução de ringer lactato a 6% e administrado em frasco e equipo microgotas para bomba 
de infusão. 

C) solução fisiológica a 0,9% e administrado em frasco e equipo fotop rotetor para bomba de 
infusão. 

D) solução glicosada a 5% e administrado em frasco e equipo fotoprotetor para bomba de 
infusão. 

 
41. A doença arterial coronariana (DAC) representa um grave problema de saúde pública no 

Brasil. As formas agudas de DAC apresentam alta morbidade e mortalidade. Para minimizar 

os desfechos ruins para os pacientes, os enfermeiros deverão reconhecer as manifestações 

clínicas da síndrome coronariana aguda, que compreendem:  

A) sudorese, náusea, vômitos, dispneia e dor retroesternal que pode irradiar para os ombros, 
membros superiores, pescoço e mandíbula.  

B) fadiga, inapetência, distensão abdominal e dor torácica que piora com a inspiração e 
melhora com a inclinação do tórax para frente.  

C) tosse seca, redução do débito urinário, edema de pés e tornozelos e dor torácica, de início 
súbito, que se desloca anteroposteriormente.  

D) indigestão, epigastralgia, palpitação, desmaio e dor infratorácica  que pode irradiar para as 
escápulas e regiões cervical, lombar e abdominal.  
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42. Homem de 48 anos comparece à unidade básica de saúde e relata à enfermeira do 

acolhimento a presença de ferimento superficial, pouco extenso, proveniente da mordida de 

um cão com 4 anos de idade. Condutas básicas devem ser adotadas em casos como esse, 

que chegam como demandas espontâneas da unidade de saúde. Nesse contexto, considere 

os procedimentos apresentados abaixo.  
 

I Lavar o ferimento com água e sabão neutro.  

II Observar o animal durante trinta dias após a exposição.  

III Encerrar o caso se o animal permanecer sadio no final de dez dias.  

IV Encerrar o caso se o animal desaparecer.  
 

Em relação ao caso exposto, estão corretos os procedimentos  

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) III e IV. 

 

43. Homem, 34 anos, sobrepeso, fumante há 12 anos, comparece a uma consulta de 

enfermagem na Unidade de Saúde da Família, que tomou uma decisão repentina de parar de 

fumar e, desde então, tem vivenciado uma sensação de vazio depois das refeições. A 

enfermeira precisa manejar essa demanda como uma situação relacionada  

A) à dependência física. 

B) a condicionamento. 

C) a sentimento de solidão. 

D) à dependência psicológica. 
 

44. Desde abril de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emite alerta sobre a volta  do 

sarampo em dez países das Américas, dentre eles, o Brasil, a Argentina e o Equador. Como 

forma de proteção específica contra o sarampo, os enfermeiros precisam orientar as famílias 

a levarem as crianças para a vacinação na unidade de saúde, garantindo que 

A) a administração da 1ª dose de tríplice viral ocorra aos 12 meses e a da 2ª dose de tríplice 
viral aos 15 meses. 

B) seja administrada a 1ª dose de tetra viral aos 12 meses e a dose de tríplice viral aos 15 
meses. 

C) seja administrada a 1ª dose de tríplice viral aos 12 meses e a dose de tetra viral aos 15 
meses. 

D) a administração da 1ª dose de tetra viral ocorra aos 12 meses e a da 2ª dose de tetra viral 
aos 15 meses. 

 

45. A imunização do trabalhador é uma ação preventiva com contribuições para pre servação da 

sua saúde, com benefícios que se estendem à redução da ocorrência de absenteísmo por 

adoecimento, à manutenção da produtividade no trabalho e à proteção da coletividade. Na 

administração dos imunobiológicos aos trabalhadores acima de 20 anos de  idade na Atenção 

Básica, os enfermeiros precisam estar atentos à via e aos volumes de administração das 

vacinas para prevenção das doenças hepatite B e tétano, que devem ser, respectivamente,  

A) via intradérmica e volumes de 1,0 ml e de 0,5 ml respectivamente. 

B) via intramuscular e volumes de 1,0 ml e de 1,0 ml respectivamente. 

C) via intramuscular e volumes de 1,0 ml e de 0,5 ml respectivamente. 

D) via intradérmica e volumes de 0,5 ml e de 0,5 ml respectivamente. 
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46. A violência é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes orientações sexuais, classes 
sociais, origens, regiões, estados civis, graus de escolaridade, raças/etnias em relações 
desiguais de poder. Pode ocorrer desde a infância até a velhice, seja no campo do trabalho, 
seja nas dimensões religiosas, culturais e/ou comunitárias. No acolhimento a uma mulher vítima 
de violência física e psicológica/moral, os enfermeiros precisam identificar, respectivamente, 
sinais de 

A) hematomas no corpo e relatos de beliscões.  

B) mutilações no corpo e relatos de punições humilhantes.  

C) calúnias e gravações de difamação.  

D) perfurações e de chutes. 
 

47. as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um problema de saúde de grande 
magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes. Apesar do índice elevado, 
observou-se redução de 20% na taxa de mortalidade decorrente de doenças crônicas do 
aparelho circulatório e respiratório. Na Atenção Básica, ao consultar adultos com DCNT, o 
enfermeiro precisa ser um agente da educação em saúde com vistas a  

A) parabenizar o paciente pelo aumento do consumo de carboidratos de rápida absorção, 
responsáveis pela redução do peso e obesidade.  

B) orientar o paciente a manter a prática de atividade física e de lazer cujo índice já é bem 
elevado atualmente. 

C) parabenizar os adultos que já consomem uma porção de fruta e hortaliça em, pelo menos,  
cinco dias por semana. 

D) orientar o paciente a reduzir o consumo de alimentos com elevado teor de gordura bem 
como a ingestão de refrigerantes durante, pelo menos, cinco dias da semana. 

 

48. Como consequência do trauma raquimedular (TRM), os pacientes podem evoluir com 
disreflexia autonômica, considerada uma síndrome potencialmente fatal e de ocorrência 
tardia. Durante o cuidado aos pacientes com TRM, os enfermeiros deverão estar atentos e 
aptos a identificar as manifestações clínicas da disreflexia autonômica, que compreendem:  

A) cefaleia, hipertensão arterial, sudorese, vasodilatação cutânea e facial, congestão nasal, 
bradicardia, taquicardia e arritmia.  

B) febre, constipação intestinal, hiperatividade detrusora, fraqueza muscular, afonia 
esporádica, hipotensão arterial e diplopia. 

C) polaciúria, lhermite generalizada, intolerância ao calor, fotofobia, tremores essenciais, 
hipertensão arterial e dor neuropática.  

D) disfagia, mudança repentina do humor, perda de memória, espasmos em membros 
superiores e incontinência urinária em repouso. 

 

49. Serviços de urgência e emergência, no Brasil, utilizam protocolos de avaliação e 
classificação de risco de pacientes. Nesse contexto, um dos protocolos mais utilizados é o  

A) escore de classificação global de Hamilton.  

B) processo de classificação e triagem de Blessed. 

C) critério de avaliação de risco de Bil Yesevage.  

D) método do sistema de triagem de Manchester.  
 

50. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) é regulamentado pela Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança 
do paciente nos serviços de saúde. De acordo com essa resolução, devem estruturar, 
obrigatoriamente, o Núcleo de Segurança do Paciente:  

A) serviços de interesse de saúde públicos e privados, incluindo as instituições de longa 
permanência de idoso. 

B) serviços públicos e privados de atenção domiciliar, serviços móveis e laboratórios clínicos, 
incluindo os consultórios individualizados.  

C) serviços especializados de saúde públicos e privados, incluindo o de atenção a pessoa 
com transtorno decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.  

D) serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles 
que exercem ações de ensino e pesquisa.  
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51. Todos os incidentes relacionados à assistência à saúde devem ser notificados ao Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária por meio do NOTIVISA. Essas notificações devem ser 

realizadas 

A) voluntariamente pelo cidadão e obrigatoriamente pelo Núcleo de Segurança do Paciente, 
cujos dados sobre os notificadores são confidenciais.  

B) obrigatoriamente pelo cidadão e pelo Núcleo de Segurança do Paciente, com a necessária 
identificação da fonte geradora da informação.  

C) obrigatoriamente pelo cidadão e pelo Núcleo de Segurança do Paciente, com a necessária 
identificação do paciente que sofreu o evento adverso.  

D) voluntariamente pelo cidadão e obrigatoriamente pelo Núcleo de Segurança do Paciente, 
com identificação do notificador ao serviço de saúde.  

 

52. A Norma Regulamentadora nº 32, do Ministério do Trabalho, estabelece diretrizes básicas 

para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. De acordo com essa norma, o empregador deve  

A) assegurar a capacitação antes do início das at ividades e de forma continuada. 

B) fornecer aos trabalhadores orientações verbais sobre a rotina no local do trabalho.  

C) proibir o uso de calçados fechados pelos trabalhadores.  

D) fornecer vestimentas com ônus para o empregado.  
 

53. No Brasil, a recente deflagração de surto de sarampo em Roraima e no Amazonas reforça a 

necessidade de vigilância epidemiológica ativa. De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de 

fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, a notificação dessa doença deve ser  realizada  

A) semanalmente, após 7 dias, diante da confirmação. 

B) semanalmente, após 7 dias, diante da suspeita.  

C) imediatamente, após 48 horas, diante da confirmação.  

D) imediatamente, em até 24h, diante de suspeita ou confirmação.  

 

54. As medidas de controle da transmissão da tuberculose nas instituições de saúde classificam -

se em administrativas, de controle ambiental e de proteção individual. Nesse contexto, é 

considerada um recurso de proteção individual para transmissão da tuberculo se: 

A) equipamento de proteção respiratória para prevenção de doenças transmitidas por 
gotícula – máscara PFF2 (tipo cirúrgica).  

B) equipamento de proteção respiratória para prevenção de doenças transmitidas por 
aerossóis – máscara PFF2 (tipo N95). 

C) sistema de isolamento para doença de transmissão respiratória dotado de pressão 
negativa, filtro hepa ou irradiação ultravioleta.  

D) sistema de isolamento para doença de transmissão respiratória por meio da existência de 
quarto privativo. 

 

55. A infecção do trato urinário (ITU) é considerada a infecção hospitalar mais frequente, e o 

principal fator de risco para a sua manifestação está relacionado à presença de sonda 

vesical. Diante disso, são medidas altamente recomendadas para a prevenção dessa 

infecção: 

A) trocar quinzenalmente a sonda vesical e manter o saco coletor acima do nível da bexiga.  

B) utilizar sistema de drenagem fechada e esvaziar periodicamente a bolsa coletora.  

C) fixar o cateter de forma a evitar trauma e utilizar sistema de drenagem aberta . 

D) trocar diariamente a sonda e manter o saco coletor abaixo do nível da bexiga.  


