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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 



2         UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020  Enfermagem  O pensamento é ensaio da ação. 

O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico,  afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis  tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profission ais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação e ntre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional , a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) – Resolução COFEN 564/2017 – 
é um dispositivo legal comprometido com a garantia da produção e da gestão dos cuidados 
prestados pelos enfermeiros. De acordo com o CEPE, é considerado um direito profis sional 

A) recusar-se a executar prescrição médica em que não constem a assinatura e o número de 
registro do profissional prescritor.  

B) colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e permitir o acesso a 
documentos institucionais. 

C) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de 
suas atividades profissionais.  

D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e nas 
diversidades ideológicas. 

 
17. A Resolução COFEN nº 0569/2018, que regulamenta a atuação dos profissionais de 

enfermagem nos serviços de quimioterapia antineoplásica, prevê como função privativa do 
enfermeiro 

A) participar de programas de garantia da qualidade em serviço de quimioterapia 
antineoplásica de forma setorizada e global.  

B) cumprir e fazer cumprir as normas, os regulamentos e as legislações pertinentes à área de 
atuação profissional. 

C) preparar e ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e 
protocolo terapêutico. 

D) manter a atualização técnica e científica da biossegurança individual, coletiva e ambiental 
que permita a atuação profissional eficaz.  

 
18. A Resolução COFEN nº 427/2012 normatiza a realização da contenção mecânica quando for 

o único meio disponível de prevenir danos imediatos ou iminentes aos pacientes. Nesse 
sentido, durante a contenção mecânica a equipe de enfermagem deverá  

A) regular, no máximo a cada duas horas, a pressão nos membros contidos, a fim de 
minimizar as lesões de pele e vascular, e aferir sinais de isquemia. 

B) realizar, no mínimo a cada duas horas, a troca dos membros contidos, a fim de prevenir 
lesões de pele, e aferir dados vitais e sinais de má circulação periférica.  

C) observar, no máximo a cada trinta minutos, a necessidade de manter as contenções 
mecânica e química além de monitorizar o nível de consciência e os sinais vitais.  

D) verificar, no máximo a cada hora, a monitorização clínica do nível de consciência, de 
dados vitais e das condições da pele e de circulação nos locais dos membros contidos. 

 
19. O exame neurológico realizado pelos enfermeiros é fundamental na assistência dos pacientes 

com traumatismo raquimedular. Para tanto, é imprescindível a avaliação do grau de força dos 
grupos musculares correspondentes. Segundo as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão 
Medular, propostas pelo Ministério da Saúde, a gradação de força muscular se classifica em  

A) discreta (lesão em C1 – sem abdução dos membros); leve (lesão em C8 – pouca flexão 
das falanges distais); moderada (lesão em C7 – pouca extensão do cotovelo); severa 
(lesão em C6 – pouca extensão do punho); irreversível (lesão em C5 – pouca flexão do 
cotovelo). 

B) grau zero (normal); grau 1 (não vence a resistência do examinador); grau 2 (vence a 
gravidade, mas não vence qualquer resistência); grau 3 (movimentação ativa sem vencer a 
força da gravidade); grau 4 (contração visível ou palpável); grau 5 (paralisia total).  

C) discreta (lesão em C5 – pouca flexão do cotovelo); leve (lesão em C6 – pouca extensão do 
punho); moderada (lesão em C7 – pouca extensão do cotovelo); severa (lesão em C8 – 
pouca flexão das falanges distais); irreversível (lesão em C1 – sem abdução dos 
membros). 

D) grau zero (paralisia total); grau 1 (contração visível ou palpável); grau 2 (movimentação 
ativa sem vencer a força da gravidade); grau 3 (vence a gravidade, mas não vence 
qualquer resistência); grau 4 (não vence a resistência do examinador); grau 5 (normal).  
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20. O exame físico compõe uma das etapas do planejamento do cuidado de enfermagem por 

meio do qual são identificados os processos de adoecimento e avaliados os resultados 

terapêuticos. Durante a ausculta pulmonar, os enfermeiros devem reconhecer os sons 

respiratórios descontínuos, classificados como 

A) estertores finos (crepitantes), estertores grossos (bolhosos) e de origem pleural (atrito 
pleural). 

B) estertores sibilantes (chiado), estertores brônquicos (roncos) e de origem traqueal 
(estalidos). 

C) estertores claudicantes (assobios), estertores murmurantes (rangidos) e de origem basal 
(condensações). 

D) estertores vesiculares (normofonia), estertores ressonantes (hiperfonia) e de origem 
tegumentar (afonia). 

 
21. O diagnóstico é uma etapa fundamental do processo de enfermagem que exige habilidade, 

experiência e conhecimento. Para realizá-lo, é necessário compreender os termos 

diagnósticos. Nesse contexto, sintoma é definido como 

A) dados subjetivos que sabidamente significam um problema de saúde.  

B) dados objetivos que provavelmente significam um problema de saúde.  

C) agrupamento de dados objetivos e subjetivos. 

D) fatores de risco presentes no paciente com um diagnóstico de enfermagem específico.  
 
22. A avaliação é um passo do processo de enfermagem que possibilita averiguar efetividade, 

segurança e qualidade do cuidado. Envolve, portanto, o exame de todas as fases do processo 

de enfermagem. Dessa forma, na etapa do planejamento, a avaliação permite  

A) verificar a propriedade dos resultados e das intervenções e se os resultados estão sendo 
alcançados. 

B) determinar a implementação do plano prescrito e identificar os fatores que auxiliam ou 
prejudicam o progresso. 

C) assegurar que a lista de diagnóstico esteja correta e completa e que os pontos fortes e os 
recursos estejam identificados. 

D) realizar uma investigação para determinar qualquer mudança na situação de saúde e 
assegurar que todos os dados estejam corretos e completos. 

 
23. Pesquisa realizada na Nova Zelândia, publicada no ano de 2017 no Journal of Abnormal 

Psychology e replicada nos Estados Unidos da América e na Suíça, sugere que, 

aproximadamente, 83% da população mundial entre 19 e 30 anos de idade deverá  apresentar 

algum tipo de transtorno mental, principalmente a depressão. Nesse contexto, a prevenção e 

a detecção precoces da doença são imprescindíveis para minimizar suas consequências.  

Nesse sentido, também os enfermeiros devem contribuir para a prevenç ão e a detecção 
precoces da depressão. Essa doença apresenta como características fisiopatológicas  

A) mania, humor elevado ou irritado, excesso de atividade, pressão de fala, autoestima 
inflada e uma menor necessidade de sono, podendo gerar incapacidade de  socialização, 
além de idealização suicida recorrente.  

B) tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, sono e 
apetite alterados, cansaço e falta de concentração, podendo gerar incapacidade funcional 
laboral e escolar, além de suicídio. 

C) alucinação, delírios, distorções no pensamento, na percepção, nas emoções, na  
linguagem e no comportamento, podendo gerar experiências psicóticas e egocentrismo, 
além de dificuldades de concentração e de concluir tarefas.  

D) insônia, choro desmotivado, apatia, desconexão com a realidade, realização repetida de 
atividades, podendo gerar deficiência intelectual e inabilidade emocional, além de 
deterioração e descontrole do pensamento.  
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24. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do  Guia de Estudos em Saúde Mental 

publicado em 2018, promove reflexões acerca da saúde mental mundial, na busca de 

melhores soluções para transtornos mentais. Com o objetivo de estabelecer conceitos 

fundamentais, a ONU utilizou-se da definição de Èmile Durkheim, que classifica o suicídio em 

A) egoísta, altruísta e anômico.    C) efetivo, defensivo e autolimitado.  

B) narcisista, ufanista e fatalista.    D) simulado, silencioso e público.  
 
25. A diabetes é o terceiro fator da causa de mortalidade prematura no mundo. A preocupação 

com os danos causados pelas alterações glicêmicas é agravada pelos erros cometidos 

durante a administração da insulina. Com o objetivo de promover a prática segura na terapia 

insulínica, a Sociedade Brasileira de Diabetes propõe, entre  outras recomendações, 

A) realizar o rodízio de aplicações seguindo a sequência braços (face posterior, três a quatro 
dedos abaixo da axila e acima do cotovelo), nádegas (quadrante superior lateral externo), 
coxas (face anterior e lateral externa superior,  quatro dedos abaixo da virilha e acima do 
joelho) e abdome (regiões laterais direita e esquerda).  

B) homogeneizar as suspensões de insulina fazendo 20 movimentos suaves de rolamentos 
entre as palmas das mãos, circulares ou em pêndulo; angular, a 90º, as agulhas de 4 a 8 
mm nas aplicações subcutâneas de pacientes adultos; nos casos de misturas de doses de 
insulina, aspirar primeiramente a NPH e, depois, a Regular. 

C) conservar a insulina lacrada refrigerada a 3°C, por até 3 anos a partir da data de 
fabricação; insulina em uso deve ser mantida refrigerada entre 2 e 8°C, por até 10 
semanas após a data de abertura; insulina em uso tipo caneta recarregável de ser mantida 
refrigerada a 6°C, por até 4 semanas após a data de abertura e o início de uso.  

D) administrar todas as doses por via subcutânea realizando prega cutânea, exceto quando 
utilizar agulhas de 12 e 13 mm ou quando a via for intramuscular ou intravascular; realizar 
o rodízio preferindo as áreas lipo-hipertrofiadas e evitando utilizar o mesmo local antes de 
30 dias da última aplicação, seja qual for a via de administração.  

 
26. A via de administração usual da insulina é a subcutânea, mas a 

insulina regular também pode ser aplicada por vias intravenosa e 

intramuscular, em situações que requerem um efeito clínico 

imediato. A aplicação subcutânea pode ser realizada nos braços, no 

abdômen, nas coxas e nas nádegas de acordo como ilustrado na 

figura ao lado. Antes da preparação e da administração da insulina, 

porém, alguns cuidados são necessários. Nesse contexto, analise as 

orientações abaixo. 
 

I 
Puxar o êmbolo da seringa para verificar a presença de sangue antes da introdução da 

dose de insulina prescrita.  

II 
Esperar cinco minutos após a aplicação da insulina, antes de retirar a agulha da região 

subcutânea, para garantir a injeção de toda a dose.  

III 
Mudar, de forma sistemática, o local de aplicação de insulina de modo a manter uma 

distância mínima de 1,5 cm entre cada injeção.  

IV 
Organizar um esquema de administração que previna reaplicação no mesmo local em 

menos de 15 a 20 dias, para prevenção da ocorrência de lipodistrofia  

Entre as orientações, estão corretas  

A) I e II.    

B) I e III.   

C) II e IV.   

D) III e IV. 
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27. A população de idosos tem aumentado em virtude da melhoria nas condições de vida da 
população. Com esse aumento, as doenças crônico-degenerativas também vêm se 
apresentando em maior número entre os idosos. Dentre essas doenças, a Doença de 
Alzheimer (DA) se destaca por se tratar de um transtorno neurodegenerativo progressivo e 
fatal. Para classificá-la como DA, o paciente deve apresentar alguns sintomas de demência 
além de perdas cognitiva, de memória e de funções executivas. Nesse sentido, para 
identificar a demência, o enfermeiro deve observar algumas características no paciente, entre 
elas, 

A) histórico de déficit motor abrupto.  

B) história de amnésia pós-AVC. 

C) história clara de perda cognitiva referida pelo informante.  

D) histórico de outra doença neurológica ativa. 
 

28. Paciente foi submetido a uma cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia e, devido a 
complicações intraoperatórias, a cirurgia foi revertida para convencional. O procedimento 
demorou o dobro do tempo planejado, necessitando de uma maior sedação. Após o término 
da cirurgia, o paciente permaneceu sedado, sendo imediatamente encaminhado ao centro de 
recuperação pós-operatória, lá ficando até seu despertar. Ao ser admitido, a enfermeira o 
recebeu seguindo um check-list, de acordo com a Associação Brasileira de Enfermagem e 
Centro Cirúrgico. Isso posto, considere a seguinte sequência de cuidados de enfermagem 
que o enfermeiro deve realizar na admissão imediata desse tipo de paciente no centro de 
recuperação pós-operatória:   
 

I 
Monitorar nível de consciência com escala de Glasgow e avaliar frequências cardíaca 
e respiratória, pulso, pressão arterial, temperatura e perfusão periférica. 

II 
Verificar localização, permeabilidade e fixação de drenos, sondas e curativos e a 
existência de débitos, registrando as características no prontuário.  

III 
Aplicar a escala de avaliação de dor e ansiedade pós-operatória, registrando as 
características no prontuário. 

IV 
Posicionar o paciente confortavelmente e providenciar sistema de aquecimento 
artificial ou por meio de cobertores.  

Os cuidados de enfermagem indicados para o caso descrito  estão nos itens 

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

O texto a seguir servirá de base para responder as questões 29 e 30.  

O protocolo de Classificação de Risco do Ministério da Saúde "é uma ferramenta de apoio 
à decisão clínica e uma forma de linguagem universal para as urgências obstétricas. Tem 
como propósito a pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, permitin do um 
atendimento rápido e seguro de acordo com o potencial de risco, com base nas evidencias 
cientificas existentes" (BRASIL, 2017).  

 

29. De acordo com esse protocolo do Ministério da Saúde, é possível identificar situações que 
ameaçam a vida da parturiente a partir das chaves avaliativas de decisão.  

No que se refere à avaliação sumária do nível de consciência, pacientes com rebaixamento 
do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificadas como  

A) vermelho/laranja.      B) amarelo/roxo.  C) verde.  D) azul. 

  

30. A respeito da análise primária, a hemorragia exanguinante é aquela cujo sangramento se 
mantém sustentado com perda abrupta  

A) > 1500 ml.          B) > 100 ml.   C) > 900 ml.    D) > 750 ml.  

  

31. Conforme o Protocolo da Atenção Básica do Ministério da Saúde, a captação de gestantes 
para início oportuno do pré-natal é essencial para o diagnóstico precoce de alterações e para 
a realização de intervenções adequadas sobre condições que tornam vulneráve is à saúde da 
gestante e à da criança. Nesse sentido, a solicitação dos exames de rotina no pré -natal é 
fundamental para o acompanhamento seguro e eficaz. A dosagem de hemoglobina e 
hematócrito faz parte do escopo de exames que deve ser solicitado a todas as gestantes para 
rastreamento de anemia. É considerado parâmetro grave para a doença, valor da 
hemoglobina  

A) .< 10 g/dl.   B) < 9 g/dl.   C) < 8 g/dl   D) < 11 g/dl.  
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32. Mecanismo de parto diz respeito ao conjunto de seis tempos de movimentos e aos fenômenos 
ativos, principalmente, os passivos do feto durante sua passagem pelo canal de parto. Quando 
a parte fetal apresentada está completamente insinuada, significa que o ponto de referência 
ósseo fetal está no nível das espinhas ciáticas maternas. Esse ponto de referência materna 
corresponde ao 

A) 4° Plano de Hodge.   C) 1° Plano de Hodge. 

B) 2° Plano de Hodge.   D) 3° Plano de Hodge. 
 
33. A expressão acretismo placentário refere-se a uma placenta que está aderida de forma 

anormal ao útero, sendo usada para designar três condições: acreta, increta e percreta. 
Diante do diagnóstico de placenta increta, a conduta terapêutica indicada é  

A) massagem uterina.      

B) metilergonovina via endovenosa. 

C) extração manual da placenta.  

D) histerectomia. 
 
34. O protocolo da Atenção Básica do Ministério da Saúde recomenda que todas as gestantes  

devem fazer uso do ácido fólico o mais precocemente possível. Essa recomendação visa à 
prevenção de alterações no tubo 

A) cardíaco fetal.   C) endodérmico fetal. 

B) neural fetal.   D) digestório fetal.  
 
35. O crescimento e o desenvolvimento, em geral referidos como uma unidade, expressam  a 

soma de muitas alterações que ocorrem durante o ciclo de vida de um indivíduo. Em relação 
ao crescimento e ao desenvolvimento da criança e do adolescente, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I 
Um marco do desenvolvimento é um conjunto de habilidades e de competências 
específicas a cada estágio de desenvolvimento que as crianças precisam alcançar ou 
dominar para desempenharem funções de modo efetivo dentro de seu ambiente.  

II 
Existem padrões ou tendências definidos e previsíveis no crescimento e 
desenvolvimento, e um deles é a diferenciação que se aplica ao conceito de linha 
média para periferia. 

III 
Diferentemente de outros tecidos corporais, que crescem lentamente antes do 
nascimento, o sistema nervoso cresce proporcionalmente com mais rapidez após o 
nascimento e desacelera na primeira infância.  

IV 
A medida mais precisa do desenvolvimento geral é a idade óssea ou esquelética e 
mostra correlação mais íntima como outros parâmetros da maturidade fisiológica que 
com a idade cronológica ou altura.  

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

 
36. Pesquisas têm explorado a possível conexão entre a circuncisão e a transmissão reduzida de 

doenças transmissíveis como o papilomavírus  humano e HIV posteriormente na vida. A 

circuncisão consiste na remoção cirúrgica do prepúcio da glande do pênis e pode ser 

realizada por diferentes técnicas ou procedimentos. Nesse contexto, procedimento de 

circuncisão em que o médico remove o prepúcio ut ilizando um anel e uma corda amarrada ao 

longo do prepúcio como torniquete, dispensando o uso de curativo especial no pós -

operatório, é o 

A) Plastibell.     

B) Gomco.    

C) Mogen.  

D) Franckfort. 
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37. Um neonato de alto risco pode ser definido como um recém-nascido (RN), 
independentemente da idade gestacional ou do peso de nascimento, que tem chance média 
maior de morbidade ou mortalidade devido a condições ou circunstâncias associadas ao 
nascimento e ao ajuste à adaptação extrauterina. Em relação ao RN de alto risco, analise as 
afirmativas abaixo. 

 

I 

A hidratação adequada é importante no RN pré-termo porque seu conteúdo de água 
extracelular é mais alto (70% em RN a termo e até 90% em RN pré -termo), sua 
superfície corporal é maior e a capacidade de lidar  com mudanças de líquidos é 
limitada devido à imaturidade dos rins.  

II 

Quando várias amostras de sangue precisam ser retiradas do RN, é importante manter 
registro acurado da quantidade de sangue colhida, especialmente no RN de peso 
muito baixo e no RN de peso extremamente baixo ao nascimento, que pode adoecer 
mais por ter seu suprimento de sangue depletado durante a fase aguda da doença.  

III 
O uso de incubadoras de parede simples associada a uma atmosfera de baixa 
umidade melhora significativamente a capacidade do RN de manter uma temperatura 
desejável e reduz a perda de calor por radiação.  

IV 

O leite materno produzido pelas mães cujos RN nascem antes do termo contém 
concentrações mais baixas de proteínas, sódio, cloreto e imunoglobulina A, pois esses 
recém-nascidos são incapazes de mamar ao seio por demonstrar maior incidência de 
queda de saturação de oxigênio e bradicardia em relação ao uso da mamadeira.  

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

38. A campanha “Dormir de frente”, iniciada em 1994, defende que as crianças não durmam na 
posição prona, para prevenir a Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL). Desde o início 
dessa campanha, os profissionais de saúde têm observado aumento na incidência  

A) da plagiocefalia posicional.  

B) do estiramento do músculo esternoclidomastóideo.  

C) da craniossinostose.  

D) do cefalohematoma calcificado. 
 

39. A compreensão de crianças e adolescentes em relação à morte e suas reações diante desta 
se apresentam de maneira diferente de acordo com a fase em que se encontram. Nesse 
contexto, uma das reações das crianças em idade escolar à morte é que  

A) podem se sentir culpadas e responsáveis pela morte de um irmão.  

B) podem ficar curiosas sobre o que acontece com o corpo.  

C) podem continuar a agir como se a pessoa estivesse viva.  

D) podem ter maior dificuldade em lidar com a iminência de sua própria morte.  
 

40. O local escolhido para perfusão intravenosa (PIV) depende da acessibilidade e da 
conveniência, sendo importante considerar, ao selecionar o local, as necessidades de 
desenvolvimento, cognitivas e de mobilidade da criança. Em relação ao local e aos 
equipamentos utilizados na terapia de fluidos parenterais em pediatria, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I 
Para a punção venosa das veias de extremidades, indica-se iniciar com o local mais 
proximal e evitar a mão favorecida da criança a fim de reduzir a incapacidade  
relacionada com o procedimento.  

II 
As veias do couro cabeludo não são indicadas para punção porque possuem válvulas, 
a inserção é mais difícil e somente podem ser usadas em crianças até 
aproximadamente de 2 meses de idade.  

III 
O uso do transiluminador ajuda a encontrar e avaliar as veias para o acesso e, apesar 
de não ser tão poderoso quanto o ultrassom, exige treinamento e experiência mínimos 
para seu uso. 

IV 

Deve-se escolher um cateter com menor calibre, mas que possa manter um fluxo 
adequado da solução de infusão na veia canulada enquanto permite um fluxo de 
sangue adequado ao redor das paredes do cateter para promover a hemodiluição 
adequada da solução infundida.  

Entre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.  B) I e II.   C) III e IV.  D) II e IV. 
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41. Um adolescente encontra-se internado na enfermaria de pediatria com diagnóstico de asma 
brônquica aguda, com a seguinte prescrição médica: aminofilina 120 mg rediluída em 250 mL 
de soro fisiológico a 0,9% em 30 minutos. No setor, há disponível ampola de aminofilina a 
2,4%/10mL. Assim, o volume de aminofilina a ser diluído no soro fisiológico a 0,9% será de  

A) 2,4 mL.   B) 10 mL.   C) 1,2 mL.  D) 5 mL. 
 
42. Paciente realizou cirurgia de retirada de tumor maligno em intestino delgado e iniciou 

nutrição parenteral. Esse tipo de suporte nutricional é mais especializado, sendo viabilizado 
por veia calibrosa e podendo desencadear complicações. Nesse sentido, as tr ês principais 
categorias de complicações ocasionadas pela nutrição parenteral são as  

A) metabólicas, gastrointestinais e físicas.  

B) metabólicas, infecciosas e mecânicas.  

C) hidroeletrolíticas, infecciosas e físicas.  

D) hidroeletrolíticas, gastrointestinais e mecânicas. 

 

43. Paciente deu entrada na UTI com o nível de potássio em 6,5 mEq/L, apresentando 
eletrocardiograma com onda T apiculada, arritmia cardíaca e referindo fraqueza muscular. 
Diante do quadro clínico de hipercalemia, a equipe multiprofissional iniciou tratamento 
específico para o distúrbio. Nesse caso, o tratamento indicado é  

A) insulina regular com glicose a 50% endovenosa, furosemida 20 mg endovenosa e 
nebulização com albuterol.   

B) bicarbonato de sódio endovenoso, vasopressina endovenosa e resina poliestireno retal.  

C) glicose a 50% endovenosa, gluconato de cálcio endovenoso e cloridrato de dobutamina 
endovenosa. 

D) glicose a 10% endovenosa, hemodiálise e nitroprussiato intramuscular.  
 
44. A presença de uma fábrica de cimento em um território potencializa a exposição a situações 

de risco para a saúde e o desencadeamento de problemas para os trabalhadores e para a 
população residente no território. Ao identificar esses riscos, os enfermeiros da Estratégia de 
Saúde da Família precisam estar preparados para oferecer assistência adequada aos 
usuários e suas famílias, o que inclui  

A) o mapeamento das atividades produtivas no território, contando com o apoio dos 
profissionais do NASF-AB, do CEREST e da delegacia de polícia. 

B) a articulação com os setores da Vigilância em Saúde, tais como a Saúde Amazônica, a 
Sanitária e o perfil epidemiológico. 

C) o favorecimento de mobilização com a comunidade, a fim de impulsionar a elaboração de 
abaixo-assinado para extinção das atividades da fábrica.  

D) a realização de ações de educação em saúde para informar a comunidade sobre os 
potenciais riscos e danos à saúde decorrentes dessa atividade produtiva .  

 
45. De acordo com definição proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Cuidado 

Paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares no 
enfrentamento de problemas relacionados a doenças terminais, por meio da prevenção e do 
alívio do sofrimento pelo diagnóstico precoce, pela avaliação e pelo tratamento da dor e de 
outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. O Cuidado Paliativo, portanto, 
caracteriza-se como um cuidado integral que visa à qualidade de vida (e não à manutenção 
sofrida da vida) para pacientes em processo de morte e seus familiares. No cenário da 
Atenção Básica, na realidade brasileira, os enfermeiros podem contribuir para a atenção ao 
cuidado paliativo nos territórios 

A) garantindo a valorização da Atenção Primária vinculada ao retorno da pessoa do hospital 
para casa, permitindo a continuidade do tratamento curativo do hospital.  

B) responsabilizando-se pelo suporte ao paciente e à família, de maneira a garantir, em todos 
os turnos, o controle dos sintomas e a dignidade no processo de morte.  

C) promovendo a articulação da rede de cuidado entre os níveis de atenção e da rede 
intersetorial, pois é fundamental para garantir a qualidade da assist ência. 

D) valorizando a integralidade da assistência, o que significa considerar essencialmente o 
acesso a profissionais especialistas em ressuscitação cardíaca.  
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46. Paciente compareceu à Unidade de Saúde da Família de Venha Ver para uma consulta por 
demanda espontânea. Relatou à enfermeira estar apresentando febre há dois dias, além de 
vômitos e mialgia. Nesse contexto, a profissional de saúde precisará garantir um plano de 
cuidados de enfermagem para o paciente, considerando-o um  

A) caso confirmado de dengue.  

B) caso suspeito de dengue com sinais de alarme.  

C) caso confirmado de dengue Chikungunya.  

D) caso suspeito de dengue. 

 

47. A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É 
causada pelo T. pallidum, uma bactéria Gram-negativa do grupo das espiroquetas, 
descoberta em 1905. No tocante a essa doença, considere os grupos abaixo.  

 

I Populações flutuantes. 

II Populações ribeirinhas e indígenas.  

III Pessoas com diagnóstico de tuberculose.  

IV Parceiros de pessoas com diagnóstico de HPV. 

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde recomenda a 
utilização apenas de testes rápidos e tratamento imediato para sífilis nos grupos  

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

B) I e III.    D) III e IV. 
 
48. Conjuntivites são inflamações da conjuntiva, que podem ter bactéria, vírus ou fungo como 

agentes etiológicos, além de ter causa alérgica. Manifestam -se clinicamente por sensação de 
corpo estranho, hiperemia conjuntival, edema palpebral, fotofobia, lacr imejamento, prurido e 
embaçamento visual. 

A respeito dessa doença, considere as afirmativas abaixo, relacionadas ao tempo de 
evolução e ao tipo de secreção de usuários acolhidos na classificação de risco da Estratégia 
de Saúde da Família. 

 

I O tempo de evolução da conjuntivite viral pode chegar a 45 dias . 

II A secreção com muco hialino e filamentos indica a conjuntivite viral.  

III A secreção mucopurulenta indica a conjuntivite bacteriana.  

IV O tempo de evolução da conjuntivite bacteriana é em torno de 3 a 5 dias. 

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

 

49. Os pacientes que chegam à UPA em situação de emergência hipertensiva são atendidos com 
a perspectiva de  reduzir rapidamente a pressão arterial (PA), a fim de evitar a progressão de 
lesão de órgão-alvo provocada pelo aumento da PA. Nesses casos, a enfermagem da UPA 
deve seguir as recomendações gerais de redução de pressão arterial de forma correta, o que 
compreende: 

A) diminuição da PA menor igual a 25% na primeira hora; diminuição da PA entre 160/110 
mmhg no intervalo de 2 a 6 horas; e pressão arterial entre 135/85 mmhg no período  de 12 
a 48 horas. 

B) diminuição da PA menor igual a 50 % na primeira hora; diminuição da PA entre 150/100 
mmhg no intervalo de 2 a 6 horas; e pressão arterial entre 135/85 mmhg no período de 24 
a 48 horas. 

C) diminuição da PA menor igual a 25% na primeira hora; diminuição da PA entre 160/110 
mmhg no intervalo de 2 a 6 horas; e pressão arterial entre 135/85 mmhg no período de 24 
a 48 horas. 

D) diminuição da PA menor igual a 50% na primeira hora; diminuição da PA entre 150/100 
mmhg no intervalo de 2 a 6 horas; e pressão arterial entre 135/85 mmhg no período de 12 
a 48 horas. 
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50. Paciente estava andando pelo Alecrim quando se sentiu mal e caiu. Sua filha, enfermeira, 
identificou que se tratava de uma parada cardiorrespiratória (PCR) e chamou o SAMU, 
iniciando as compressões cardíacas. Ao chegar, O SAMU deu continuidade à assistência ao 
paciente até que o seu ritmo cardíaco revertesse ao normal. Após o susto, a enfermeira 
perguntou a possível causa da parada. Considerando as Recomendações da American Heart 
Association, 2018, a causa da parada cardíaca pode ter sido  

A) hipóxia, hipomagnesia, hiperglicemia, hipertermia e/ ou hipervolemia.   

B) tamponamento, toxinas, trombose pulmonar, trombose coronariana e/ou tensão abdominal. 

C) hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, hiper ou hipocalemia e/ou hipotermia.  

D) trombose de aorta, tamponamento, turgência jugular, toxinas e/ou trombose coronariana.  
 
51. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC/Ministério da Saúde) nº 36, de 25 

de julho de 2013, uma das principais atividades do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é 
o registro e a comunicação do Evento Adverso decorrente da prestação do serviço de saúde. 
Nesse sentido, o núcleo deve  

A) realizar, semestralmente, a notificação de eventos adversos por meio das ferramentas 
eletrônicas disponibilizadas pela ANVISA.  

B) notificar os eventos adversos que evoluírem para óbito em até setenta e duas horas a 
partir do ocorrido. 

C) manter sob guarda de terceiros as notificações de eventos adversos para disponibilizar à 
autoridade sanitária, quando requisitada.   

D) estimular os profissionais a notificar os incidentes relacionados à assistência à saúde, 
mediante o estabelecimento de medidas punitivas. 

 

52. No Brasil, observou-se, nos últimos cinco anos, aumento da ocorrência de sífilis em gestante, 
e a notificação dos casos foi essencial para a detecção dessa situação epidemiológica. De 
acordo com a Portaria nº 204/Ministério da Saúde, de 17 de fevereiro de 2016, a sífilis é uma 
doença de notificação 

A) não compulsória.    C) compulsória imediata. 

B) compulsória semanal.   D) compulsória mensal.   
 

53. O modo de transmissão da doença indica a precaução de isolamento a ser estabelecida para 
prevenir e controlar a sua disseminação. No caso de suspeita da meningite meningocócica e 
da varicela, considerando as suas formas de transmissão, devem ser indicadas,  
respectivamente, as seguintes medidas de precaução de isolamento:  

A) respiratório para gotícula; e respiratório para aerossol e de contato.  

B) de contato; e respiratório para gotícula.  

C) respiratório para aerossol; e respiratório para gotícula e de contato. 

D) de contato; e respiratório para gotícula.  
 
54. A infecção de corrente sanguínea está entre as mais comumente relacionadas à assistência à 

saúde, e o uso de cateteres venosos é fonte importante dessas infecções. Dessa forma, é 
uma medida altamente recomendada para prevenção de infecção de corrente sanguínea 
associada a cateter venoso:  

A) trocar equipos e outros acessórios do sistema de infusão em menos de 24 horas.  

B) dar preferência à inserção de cateter venoso ou arterial por dissecção.  

C) usar rotineiramente antimicrobianos sistêmicos para prevenir colonização de cateter.  

D) remover todo cateter inserido em condições de emergência, em até 48 horas.  
 

55. A Norma Regulamentadora 32, do Ministério do Trabalho, prevê o Programa de Prevenção de  
Riscos Ambientais (PPRA). Essa norma estabelece que o PPRA deve ser reavaliado  

A) somente quando ocorrer a exposição acidental do trabalhador a agentes biológicos . 

B) uma vez ao ano e sempre que se produza mudança nas condições de trabalho que possa 
alterar a exposição a agentes biológicos.  

C) somente quando o ambiente possibilitar alto risco para exposição a agentes biológicos.  

D) a cada semestre e sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um 
trabalhador para outro posto de trabalho.  

 


