POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questão 01
Os Conselhos de Saúde, órgãos colegiados e deliberativos que compõem a gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) em cada esfera de governo, atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de
Saúde na instância correspondente. Faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e
do governo federal. Segundo a Lei 8.142, atualizada pela resolução número 453, qual segmento dos Conselhos
de Saúde tem participação paritária garantida?
a)
b)
c)
d)
e)

Usuários.
Poder Público.
Profissionais de Saúde.
Prestadores de serviço.
Trabalhadores do SUS.

Questão 02
Em relação ao controle social, no Sistema Único de Saúde (SUS), são apresentadas as seguintes afirmativas:
I. O controle social é um dos princípios éticos do SUS.
II. A Constituição torna facultativa aos gestores do SUS a participação da população na formulação e no
controle da execução das políticas de saúde.
III. A participação social no SUS acontece através de canais institucionalizados, criados por leis ou
decretos, como as conferências e os conselhos de saúde.
Está/estão CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I, II e III.
Questão 03
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal (1988), obedecendo ainda alguns princípios.
Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta da associação entre os princípios/diretrizes do SUS
que melhor norteiam cada prática e os exemplos vivenciados nos vários níveis de atenção à saúde.
Princípios/Diretrizes do SUS
(1) Equidade.
(2) Integralidade.
(3) Universalidade.
(4) Controle social.
Exemplos Vivenciados:
( ) Dona Cecília, 53 anos, moradora de Aimorés-MG, passando pela BR-259 sofre um acidente, é atendida
pelo Corpo de Bombeiros e recebe a primeira assistência no Hospital Estadual Silvio Avidos em
Colatina – ES.
( ) Priorizar o atendimento de um paciente de 48 anos com dor precordial em relação a outro com dor
crônica.
( ) Participação do Seu Valdir no conselho local de saúde, visto que quer ajudar a conseguir que a rua de
sua casa seja asfaltada.
( ) Dona Rosa conseguir agendar uma consulta com o especialista, visto que precisará de transplante
hepático causado por uma cirrose, em consequência de uma esteatose hepática severa. Além disso, ter
acesso a todos os exames e internamento que necessitar.

A sequência CORRETA é:
a)
b)
c)
d)
e)

1 - 3 - 4 - 2.
3 - 1 - 4 - 2.
4 - 2 - 4 - 1.
2 - 4 - 2 - 1.
2 - 3 - 1 - 2.

Questão 04
A proposição do Núcleo Ampliado da Saúde da Família Atenção Básica (NASF-AB) no âmbito das políticas
públicas voltadas para o fortalecimento do nível primário de assistência à saúde, em especial da Estratégia de
Saúde da Família (ESF), trouxe consigo inúmeros desafios e possibilidades de reflexão acerca de suas formas
de organização, atuação e resolutividade na prática cotidiana dos serviços e dos profissionais da saúde.
Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as falsas:
( )
( )
( )

( )
( )

O NASF-AB constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de
profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.
Dentre outros profissionais, os Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Psicólogos e Médicos Veterinários
poderão compor o NASF-AB.
O NASF-AB é formado por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde,
atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das
equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).
A composição do NASF-AB não é definida pelos gestores locais, devendo ser escolhida de acordo com
as necessidades dos territórios.
A organização dos processos de trabalho dos NASF-AB deve ter como foco o território sob sua
responsabilidade e deve ser estruturada priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com
troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os
profissionais envolvidos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – V – F – F.
V – V – V – F – V.
V – F – V – F – V.
F – V – F – V – V.
F–V–V–F–F.

Questão 05
A Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com
vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), estabelecendo as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de
Atenção à Saúde (RAS).
Assinale a alternativa que corresponde às atribuições de todos os membros das equipes que atuam na atenção
básica:
a)
b)
c)
d)
e)

Realizar consultas clínicas e atividades de grupos na UBS.
Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados.
Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar.
Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos usuários no controle social.
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.

Questão 06
Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) assumem o
compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, que será anualmente revisado, com base nos
princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício
simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto
em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006).
Em relação às prioridades do Pacto pela vida são apresentadas as seguintes assertivas:
I. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por doenças diarreicas e por pneumonias;
II. Fortalecer a capacidade do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias;
III. Consolidar e qualificar as ações de atenção secundária e terciária para atendimento das necessidades
populacionais;
IV. Buscar a atenção integral ao idoso por meio da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) III e IV.
e) II, III e IV.
Questão 07
O decreto de lei nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências.
No contexto do processo de planejamento da saúde, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as
verdadeiras e F para as falsas:
(
Ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde,
)
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
(
Obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
)
(
Desconsiderar os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada na composição dos Mapas da Saúde
)
regional, estadual e nacional, considerando o caráter de complementaridade desses serviços previsto na
Constituição Federal de 1988.
(
Seguir as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Saúde para elaboração dos planos de saúde, de
)
acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas
Regiões de Saúde.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F – V – F – V.
b) V – F – V – V.
c) V – V – F – F.
d) V – V – F – V.
e) V – V – V – F.
Questão 08
O contrato organizativo da ação pública de saúde previsto no Decreto nº. 7.508/2011 contém disposições
essenciais.
Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as falsas:
(
(
(
(

)
)
)
)

Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
Indicadores e metas de saúde.
Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
Critérios de avaliação dos resultados voltados para a atenção primária à saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F – V – F – V.
b) F – F – F – V.
c) V – V – F – F.
d) V – F – V – V.
e) V – V – V – F.

Questão 09
O conhecimento do processo histórico é de grande valia para a compreensão das bases de nosso Sistema Único
de Saúde (SUS). Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra V para as verdadeiras e F para as
falsas:
( )
( )
( )
( )

A Lei Eloy Chaves, instituída em 1923, deu início à previdência no Brasil ao criar as Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAPs) para todos os trabalhadores da iniciativa privada.
A transformação das CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) ocorreu durante o governo
de Getúlio Vargas.
É da época getulista a separação entre saúde pública e assistência médica previdenciária, sendo que à
primeira cabia controlar e erradicar doenças infectocontagiosas, endemias e epidemias.
A atual crise financeira da previdência teve origem na metade do século passado (1946-1963), quando
começou a ocorrer a elevação das despesas, com a ampliação generosa dos benefícios e gastos, em
detrimento da arrecadação.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F – V – V – V.
b) F – V – F – V.
c) V – V – F – V.
d) V – V – F – F.
e) V – V – V – F.

Questão 10
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo,
abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária,
até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.
Observe as assertivas abaixo:
I.

II.
III.
IV.

A VIII Conferência Nacional de Saúde pode ser considerada como um marco da participação popular no
processo da reforma do sistema de saúde brasileiro, por ter reunido mais de 4.000 pessoas e pela ampla
participação da sociedade civil.
O financiamento oriundo das receitas arrecadadas pelo Estado é o responsável pela gratuidade da
totalidade das ações e dos serviços prestados no âmbito do SUS.
A descentralização com comando único se caracteriza por dar ao Governo Federal a responsabilidade e a
autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde.
Os serviços prestados pelo SUS são definidos por níveis de atenção (hierarquização) e distribuídos
geograficamente (regionalização).

Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
e) III e IV.

Questão 11 (CONTESTAÇÃO DEFERIDA)
Considerando o desenvolvimento de projetos relacionados às práticas transformadoras para o sistema de saúde
no Brasil, podemos destacar alguns pontos importantes anteriores a implantação do SUS.
Sobre isso, observe as assertivas abaixo marcando a letra V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Desenvolvimento do Plano do Conselho Consultivo da administração de saúde Previdenciária
(CONASP).
( ) Criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
( ) Implantação das Ações Integradas da Saúde (AIS).
( ) Criação do Sistema Único Descentralizado da Saúde (SUDS).
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – V.
b) V – V – F – V.
c) V – V – F – F.
d) F – V – F – V.
e) F – V – V – F.

Questão 12
A Lei 8.080, de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. É, portanto, um marco
legal fundamental para a organização de todo o Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, marque a alternativa correta sobre os dispositivos legais contidos nessa lei:
a) É princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção bipartite em cada esfera de
governo e ênfase na descentralização dos serviços para os estados.
b) O SUS não está autorizado a recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mesmo quando as suas
disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
c) É atribuição dos Estados coordenar e executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária,
restando aos municípios ações de assistência à saúde em todos os níveis de complexidade.
d) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para
ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
e) O processo de planejamento e orçamento do SUS é descendente do nível federal até o local,
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos.

Questão 13
Um profissional recém-integrado em 2019 a uma equipe de Saúde da Família iniciou um trabalho paralelo,
juntamente com outros profissionais da equipe Saúde da Família (eSF), em uma ação de diagnóstico situacional
de nova área de atuação.
Qual o sistema de informação que ele deverá utilizar que é crucial no processo de planejamento das ações para
o diagnóstico situacional e planejamento do trabalho da equipe saúde da família, que faz referência ao processo
de informatização qualificada do serviço de saúde em busca de um Sistema Único de Saúde eletrônico?
a)
b)
c)
d)
e)

SINAN.
SIM.
SINASC.
SIAB.
e-SUS AB.

Questão 14
O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) tem por objetivo apoiar a inserção da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na rede de serviços, ampliar a abrangência e o escopo das ações da
atenção básica, aumentar a sua resolutividade. Considerando a perspectiva de apoio matricial na qual se
fundamenta o NASF-AB, avalie as afirmações a seguir.
I.

O apoio matricial contribui na organização de uma linha de cuidado contínua, rompendo com a
fragmentação do cuidado.
II. No apoio matricial, a resolução dos problemas está pautada na dimensão assistencial, que se origina a
partir de uma ação indireta com os usuários, e na técnico-pedagógica, que gera uma ação e apoio
educativo com e para a equipe.
III. Pelo apoio matricial, o NASF-AB se constitui porta de entrada do sistema para os usuários e apoio às
equipes da ESF, vinculadas às equipes de Saúde da Família em territórios definidos.
IV. O apoio matricial assegura a retaguarda especializada à equipe e aos profissionais encarregados da
atenção a problemas de saúde na ESF.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e IV.
d) II, III e IV.
e) III e IV.
Questão 15
No município do Rosário do Sul a secretaria de saúde convidou médicos, enfermeiros e profissionais que
compõem a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Atenção Básica (NASF-AB) para uma oficina
de educação permanente. Nas várias atividades desenvolvidas, o interesse dos participantes ficou focado nos
princípios do HumanizaSUS. Após uma rodada de discussão observou-se a necessidade de implementar nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) os princípios do HumanizaSUS.
Das assertivas abaixo, marque aquela que corresponde a um dos princípios do HumanizaSUS e sua correta
descrição:
a) Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de
complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios
epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida.
b) Descentralização e Comando Único: descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três
níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e
garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser
descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas,
administrativas e financeiras para exercer essa função.
c) Transversalidade: Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação
da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são
só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do
papel de cada um.
d) Longitudinalidade: Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e
valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde, gerando uma vivência única e longitudinal nos
aspectos do trabalho da equipe multidisciplinar que precisa ter vivências e experiências nas diversas áreas
de saúde do município, criando um revezamento de trabalho para a compreensão de todas as características
do território assistencial.
e) Indissociabilidade entre atenção e gestão: As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à
saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da
rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de
saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se
restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se
corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista.

ENFERMAGEM
Questão 16
Na unidade de Terapia Intensiva (UTI), estava internada a paciente V.V.C., sexo feminino, de 35 anos, com
diagnóstico de trauma abdominal. O médico prescreveu uma unidade de concentrado de hemácias para ser
administrado nessa paciente. O enfermeiro assistencial da UTI precisava finalizar as prescrições de enfermagem
dos pacientes sob seus cuidados e coletar o sangue da paciente para posterior transfusão sanguínea. O
profissional coletou o sangue da paciente certa e deixou o tubo sem identificação em cima do balcão central da
UTI e foi finalizar as prescrições de enfermagem dos outros pacientes. Após 40 minutos, o profissional pegou o
tubo de sangue que estava em cima do balcão, identificou e encaminhou ao Setor de Hemocentro.
Posteriormente, o Setor do Hemocentro preparou e entregou o hemocomponente ao enfermeiro assistencial para
administrá-lo na paciente. O profissional instalou e, após 10 minutos de infusão do hemocomponente, a
paciente apresentou reação transfusional (RT). Após atendimento da paciente com RT, foi coletada amostra de
sangue e encaminhada ao Setor de Hemocentro, que constatou que o tipo de sangue dessa amostra era diferente
da amostra de sangue encaminhada anteriormente. Assim, constatou-se que houve a troca de amostras mediante
a atitude do enfermeiro em deixar o tubo de sangue para posterior identificação em cima do balcão.
Analisando os fatos e considerando os aspectos éticos, o Enfermeiro, com sua atitude, praticou:
a)
b)
c)
d)
e)

Homicídio Doloso.
Negligência.
Imperícia.
Impulsividade.
Imprudência.

Questão 17
Paciente em período trans-operatório, em complicação cirúrgica, apresentando quadro de hemorragia volumosa.
Qual tipo de estado de choque se caracteriza pela diminuição acentuada do volume de sangue causado por
hemorragias, queimaduras, desidratação ou vômito?
a)
b)
c)
d)
e)

Séptico.
Anafilático.
Psicogênico.
Hipovolêmico.
Neurogênico.

Questão 18
Para a realização de exames, os pacientes devem ser posicionados adequadamente, respeitando a privacidade.
Considerando a posição de litotomia, assinale a alternativa correta:
a) O paciente deve ser mantido ajoelhado sobre a cama, com os joelhos afastados, as pernas estendidas e o
tórax próximo à cama. É indicada para exames vaginais e retais.
b) O paciente deve ser colocado em decúbito lateral esquerdo, com a cabeça apoiada no travesseiro. É
indicada para exames vaginais e retais.
c) Deve-se colocar o paciente em decúbito dorsal, e as coxas devem estar flexionadas sobre o abdome,
afastadas uma da outra, mantendo as pernas sobre as coxas. É indicada para cirurgia ou exames de períneo,
reto, vagina e bexiga.
d) O paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a cabeça esteja
em nível mais baixo que o corpo. É indicada para cirurgias da região pélvica e exames neurológicos.
e) É uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os membros
inferiores são elevados. Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal.

Questão 19
Um paciente, vítima de acidente automobilístico, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e, após
atendimento de emergência, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva. Os cuidados de enfermagem
necessários são específicos e determinados pelo grau de comprometimento do nível de consciência, valores de
pressão intracraniana (PIC) e cuidados pós-operatórios de craniotomia.
Dentre os cuidados de enfermagem para o TCE, assinale a alternativa correta:
a) Avaliar perda de líquor pelas narinas (rinoliquorreica) ou pelo ouvido externo (otorreia) e avaliar sintomas
de meningite (febre, rigidez de nuca, fotofobia e vômito).
b) Na presença de drenagem lombar externa, para o tratamento de fístula liquórica ou na diminuição de PIC,
manter a cabeceira elevada do leito de 30 a 45º e manter a bolsa de drenagem ao nível da cabeça do
paciente ou ao nível de inserção do cateter.
c) Diante do dreno subgaleal, a bolsa de drenagem, se em pressão negativa, deve ser mantida
obrigatoriamente abaixo do nível da cama. E caso a bolsa coletora de drenagem não apresente pressão
negativa, deve ser mantida acima do nível da cama, pois sua drenagem ocorrerá por osmose.
d) Em casos de hipertensão intracraniana (HIC), os procedimentos de enfermagem como higiene oral, banho,
mudança de decúbito, curativos, aspiração, entre outros, devem ser realizados em bloco, isto é, não
fracionado para evitar o aumento da PIC em diversos períodos.
e) Em casos de hipertensão intracraniana (HIC), nenhum cuidado de enfermagem deve ser realizado, visto a
irreversibilidade desse quadro.
Questão 20
Considerando a pele e anexos, analise as afirmativas abaixo.
I. A pele é o maior órgão do corpo. O indivíduo de porte médio possui cerca de 2 m2 de pele, com espessura
média de 2 mm.
II. A pele possui a função de proteção, imunidade, termorregulação e participa do metabolismo do cálcio por
meio do efeito de ativação da vitamina D pela luz solar.
III. No tecido cicatricial, o colágeno é basicamente do tipo IV, que é mais rígido que o do tipo I; o ácido
hialurônico diminui e sulfato de condroitina aumenta até proporções semelhantes às apresentadas pelos
tendões e ossos.
IV. As fibras de colágeno são as principais fibras da epiderme, o que proporciona resistência à tensão a
muitos tecidos.
Está correto o que se afirma nos itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III apenas.
I, II, III e IV.
II e IV apenas.
I e IV apenas.
IV apenas.

Questão 21
A ventilação mecânica (VM) consiste na utilização de um ventilador pulmonar artificial para pacientes com
insuficiência respiratória aguda ou crônica. Sobre isso, avalie as seguintes afirmativas.
I. A VM tem a finalidade de promover ventilação e oxigenação adequadas às necessidades dos tecidos,
melhorando a troca gasosa pulmonar e corrigindo a hipóxia e/ou hipercapnia.
II. A diferença fundamental entre a ventilação espontânea (VE) e a VM é que a entrada dos gases por meio
do ventilador gera uma pressão intratorácica negativa.
III. O enfermeiro pode detectar precocemente falhas no funcionamento do ventilador e sinais de desconforto
respiratório; e corrigir situações como vazamento por desconexão em alguma parte do sistema ou pelo
cuff da cânula, aumento da resistência de vias aéreas devido a presença de secreções e aumentar a FiO2
temporariamente, em casos de diminuição de saturação de oxigênio.
IV. Pneumonia, edema pulmonar, pneumotórax e enfisema são condições patológicas que reduzem a
complacência pulmonar.

Está correto o que se afirma nos itens
a)
b)
c)
d)
e)

I e III apenas.
II e IV apenas.
I, II, III e IV.
II apenas.
I apenas.

Questão 22
A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do(a) enfermeiro(a). A SAE
norteia as atividades de toda equipe de enfermagem. Ela é constituída das seguintes etapas:
a) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de
enfermagem e avaliação de enfermagem ou evolução de enfermagem.
b) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de
enfermagem ou evolução de enfermagem.
c) Anamnese, diagnóstico, prognóstico, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
d) Planejamento, organização, coordenação e avaliação.
e) Anamnese, organização, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.

Questão 23
Sobre a administração de nutrição parenteral total, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A finalização da nutrição parenteral total (NPT) não deve ser abrupta, devido ao elevado nível de insulina
circulante, o que pode acarretar ________________. Assim é conveniente que, ao término do último frasco de
NPT, seja instalado ____________________.
a)
b)
c)
d)
e)

hipoglicemia / soro fisiológico.
hiperglicemia / soro glicosado.
hipoglicemia / soro glicosado.
hipercalemia / eletrólito.
hipocalemia / eletrólito.

Questão 24
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica implementada na prática
assistencial, conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e maior autonomia
aos profissionais Enfermeiros.
Dentro do processo de enfermagem, as Taxonomias NANDA, NIC e NOC, respectivamente, auxiliam na
elaboração e classificação dos(as)
a)
b)
c)
d)
e)

intervenções, diagnósticos e resultados de enfermagem.
intervenções, resultados e diagnósticos de enfermagem.
resultados, intervenções e diagnósticos de enfermagem.
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem.
diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem.

Questão 25
A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de IRAS (Infecção Relacionada à Saúde) de
grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical.
Sobre o cateterismo vesical de demora é CORRETO afirmar:

a) A troca de todo o sistema deve ser feita quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica,
vazamento e quando a manutenção do cateter for por período superior a 7 dias.
b) Há evidências científicas de que o uso de sondas impregnadas com prata ou antibiótico diminui o risco de
infecção, assim como cateteres de silicone mostram menor tendência a apresentar incrustações.
c) O teste do balonete pode ser realizado em um dos seguintes momentos: 1) antes de dispor o material no
campo estéril: aspira-se a água destilada e testa-se o balonete, segurando a sonda dentro do pacote,
expondo apenas o local de preenchimento do balonete; 2) após a inserção da sonda estéril na uretra:
colocando a seringa e a sonda no campo estéril, a água destilada na cuba rim. Aspira-se a água destilada e
testa-se a integridade do balonete. Esta segunda forma de testar o balonete é utilizada em pacientes do sexo
feminino, com lesão por pressão grau II, com cicatrização comprometida pelo contato pela urina.
d) Deve-se observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor antes de insuflar o balão, para evitar
lesão uretral, que deverá ficar no nível da bexiga, sem contato com o chão, atentando-se para manter o
fluxo desobstruído. O cateterismo de demora tem como característica ter menor risco infeccioso quando
comparado ao cateterismo intermitente ou drenagem suprapúbica.
e) O tempo de permanência da cateterização vesical é o fator crucial para colonização e infecção (bacteriana e
fúngica). A contaminação poderá ser intraluminal ou extraluminal (biofilme), e o fator essencial para
determinar a virulência bacteriana é a adesão ao epitélio urinário, colonização intestinal, perineal e o
cateter.
Questão 26
A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção súbita da circulação sistêmica, da atividade mecânica
ventricular e ventilatória em um indivíduo.
A PCR pode ser apresentada por
a) hipoventilação.
b) assistolia.
c) atividade elétrica com pulso.
d) taquicardia ventricular com pulso.
e) taquicardia atrial sem pulso.
Questão 27
No transporte de um paciente, com diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, em drenagem de tórax com frasco
de selo d’água, da UTI para a clínica médica, dentre os cuidados de enfermagem, inclui:
a) Atentar para o padrão respiratório do paciente e clampear a extensão do dreno, evitando o retorno do
líquido ao tórax.
b) Clampear a extensão do dreno próximo ao tórax e manter o frasco abaixo do ponto de inserção de
drenagem.
c) Manter o sistema de drenagem aberto, o frasco abaixo da inserção do dreno e observar os sinais e sintomas
de insuficiência respiratória e a oscilação do dreno.
d) Desprezar a água do frasco de drenagem e manter o frasco seco até a chegada na clínica médica.
e) Trocar a água do frasco de drenagem e transportá-lo acima do tórax do paciente, evitando a queda e
possível tracionamento.
Questão 28
A Pressão Venosa Central (PVC) é um dispositivo invasivo utilizado na monitoração dinâmica do indivíduo na
UTI.
Sobre a pressão venosa central, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Os valores normais da PVC variam de 0 a 8 mmHg.
Esse procedimento pode ser realizado pelo técnico de enfermagem.
O cateter é inserido na aorta superior.
O cateter central é do tipo Swan-Ganz.
O cateter é inserido na veia cava inferior.

Questão 29
Um paciente está internado na UTI e recebeu prescrição médica de 6 mg de Decadron. Sabendo que a farmácia
da unidade disponibiliza ampola de Decadron de 2,5 ml (4 mg/ml), deve-se aspirar quantos ml desse frasco?
a)
b)
c)
d)
e)

0,5 ml.
1,0 ml.
1,5 ml.
2,0 ml.
2,5 ml

Questão 30
A ética profissional é o conjunto de valores, normas e condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o
comportamento de um profissional na organização. O novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(Resolução COFEN Nº 564/2017) possui V capítulos. O I descreve os direitos e o II os deveres.
Marque a alternativa abaixo que se refere aos Direitos.
a) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que
infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde
da pessoa, família e coletividade.
b) Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas,
permitindo o acesso a documentos e a área física institucional.
c) Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência
legal.
d) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e
documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
e) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências
acerca da assistência de Enfermagem.
Questão 31
Ao realizar a percussão abdominal podemos identificar diferenciados sons. Em hemitórax esquerdo, entre as
linhas hemiclaviculares e axilar média, entre 6º e 10º espaços intercostais, corresponde ao fundo gástrico; nesse
espaço encontramos som timpânico.
Esse espaço recebe a seguinte denominação:
a) Torres Homem.
b) Jobert.
c) Cullen.
d) Traube.
e) Mc Burney.

Questão 32
Paciente M.F.S, 52 anos, sofreu um acidente vascular encefálico e encontra-se hospitalizado há 15 dias. Devido
ao seu quadro clínico, não consegue alimentar-se por via oral, sendo necessário nutrição enteral. A nutrição
enteral consiste em:
a)
b)
c)
d)

Posicionamento de sonda nasogástrica com o objetivo de descompressão dos gases do trato intestinal.
Conjunto de terapêutica para lavagem e drenagem gástrica.
Conjunto de terapêuticas exclusivamente nutricionais para a manutenção intestinal adequada do paciente.
Administração de nutrientes por meio de sonda nasogástrica introduzida apenas pelo nariz, com
posicionamento final no duodeno ou no jejuno.
e) Administração de alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, industrializados ou
não, para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas
necessidades nutricionais.

Questão 33
No exame físico do tórax são desempenhadas diversas atividades, dentre elas a ausculta cardíaca, que utiliza a
anatomia para identificação e localização de pontos para auxílio de estruturas do organismo.
Observe a figura abaixo e responda: o círculo escuro corresponde a qual área ou foco?

a)
b)
c)
d)
e)

Área ou Foco Mitral.
Área ou Foco Tricúspide.
Área ou Foco Aórtico.
Área ou Foco de Erb.
Área ou Foco Pulmonar.

Questão 34
De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução COFEN nº 564/2017, é dever
do profissional de Enfermagem:
a) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
b) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuário quando houver risco a sua
integridade física e moral, comunicando ao COREN e assegurando continuidade de assistência de
enfermagem.
c) Prestar assistência de Enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do
nascer, morrer e luto.
d) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e
legais.
e) Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios
que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem.
Questão 35
Para uma paciente com broncoespasmo foram prescrito 60 mg de aminofilina diluída em 500 mL de Soro
Glicosado a 5%. Porém, na farmácia satélite da unidade, a aminofilina disponível é de 24 mg/mL, em ampola
de 10 mL.
Assim, para atender à prescrição médica, deve-se aspirar, em mL:
a)
b)
c)
d)
e)

1,5.
2,0.
2,5.
3,5.
5,0.

Questão 36
O processo de enfermagem descreve como os enfermeiros organizam o atendimento de indivíduos, famílias,
grupos e comunidades. Hoje, o processo de enfermagem é descrito como um processo dinâmico. Segundo as
definições e classificações do Diagnóstico de Enfermagem “NANDA”, a sistematização é dividida em partes.
Assinale a alternativa correta quanto ao número e sequência dessas partes:
a)
b)
c)
d)
e)

Histórico de enfermagem, anamnese, planejamento, plano assistencial, plano de cuidados e evolução.
Histórico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.
Coleta de dados, diagnóstico, plano de cuidados, avaliação e evolução.
Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.
Planejar, agir, checar e avaliar.

Questão 37
O código de ética dos profissionais de enfermagem reúne normas e princípios, direitos e deveres, pertinentes à
conduta ética do profissional que deverá ser assumida por todos; leva em consideração, prioritariamente a
necessidade e o direito de assistência de enfermagem à população, os interesses do profissional e da sua
organização.
Assim, de acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, é direito do profissional de enfermagem:
a) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
b) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua
integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de
Enfermagem.
c) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais
normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
d) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em
organizações da categoria.
e) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
Questão 38
Existem determinadas técnicas para palpação abdominal. A bimanual e profunda tem por objetivo identificar
visceromegalias ou sinais de dor. Ao palpar o fígado na colecistite aguda, quando, na inspiração profunda, o
examinador toca o fundo da vesícula, o paciente reage com uma contratura de defesa e rebote de sensibilidade
dolorosa, denominada sinal de
a)
b)
c)
d)
e)

Cullen.
Blumberg.
Murphy.
Giordano.
Lapinsk.

Questão 39
Com relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), analise as afirmativas abaixo:
1. A SAE organiza o trabalho profissional, tornando possível a operacionalização do Processo de
Enfermagem.
2. O Processo de Enfermagem deve ser realizado em todos os ambientes, públicos ou privados, em que
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
3. Cabe privativamente ao Enfermeiro o Diagnóstico de Enfermagem, a prescrição e a execução das ações
ou intervenções de enfermagem a serem realizadas.
4. Ao Enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a
alcançar os resultados de enfermagem esperados.
5. O técnico ou o auxiliar de enfermagem participa da elaboração e execução do processo de enfermagem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:
a) 1, 2 e 4.
b) 1, 2 e 5.
c) 1, 4 e 5.
d) 2, 3 e 4.
e) 3, 4 e 5.
Questão 40
A oxigenoterapia compreende a administração de oxigênio por meio de cateter nasal, cânula nasal, nebulização,
inalação, entre outros.
Sobre isso, analise as seguintes afirmativas:
I. A oxigenoterapia não é indicada para auxiliar nas manobras cardiorrespiratórias.
II. Para evitar riscos de explosão, é necessário promover a manutenção periódica de aparelhos elétricos que
podem produzir faíscas; e não fumar em locais em que o oxigênio é utilizado na terapêutica.
III. Para o cateter nasal, colocar o paciente na posição de Litotomia.
IV. Recomenda-se a umidificação na oxigenoterapia prolongada.
Está correto o que se afirma em
a) I apenas.
b) I e III apenas.
c) I e IV apenas.
d) II e IV apenas.
e) IV apenas.
Questão 41
As vias mais comuns para a administração de medicamentos são a intradérmica, subcutânea, intramuscular e a
endovenosa. A quantidade de líquido a ser injetado por via intramuscular varia de acordo com os locais.
Assim, as regiões para aplicação intramuscular são:
a)
b)
c)
d)
e)

Deltoide, fossa ante cubital, face posterior da perna e dorsoglútea.
Deltoide, fossa ante cubital, face posterior da perna e coxa.
Deltoide, dorsoglútea, fossa ante cubital e póstero-lateral da coxa.
Ventroglútea, deltoide, face póstero-lateral do antebraço e coxa.
Dorsoglútea, deltoide, ventroglútea e face lateral da coxa.

Questão 42
Na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o enfermeiro deve estar atento durante todo o
processo, em especial durante a fase de coleta de dados. Na fase da entrevista, o enfermeiro consegue
identificar sinais que irão ajudá-lo a determinar o quadro clínico do paciente, bem como a levantar os possíveis
diagnósticos de enfermagem para oferecer uma assistência de qualidade e integral ao paciente. Nas doenças
respiratórias, o enfermeiro deve observar atentamente o comportamento do paciente, uma vez que há "sinais
clássicos" apresentados por estes quando em sofrimento respiratório.
Diante do exposto, assinale a alternativa que indica os "sinais clássicos" apresentados por pacientes em situação
de sofrimento respiratório:
a) Expressão ansiosa, lábios franzidos, posição dorsal, uma vez que relaxa os músculos abdominais,
intercostais e do pescoço, dilatação das asas nasais e uso da musculatura acessória para facilitar a
respiração.
b) Expressão ansiosa, lábios franzidos, posição trípode, uma vez que relaxa os músculos abdominais,
intercostais e do pescoço, dilatação das asas nasais e uso da musculatura acessória para facilitar a
respiração.
c) Expressão tranquila, lábios ressecados, posição ortostática, uma vez que relaxa os músculos abdominais,
intercostais e do pescoço, dilatação dos vasos da face e uso da musculatura acessória para facilitar a
respiração.

d) Expressão ansiosa, lábios franzidos, posição ventral, uma vez que relaxa os músculos abdominais,
intercostais e do pescoço, dilatação das asas nasais e uso da musculatura acessória para facilitar a
respiração.
e) Expressão tranquila, lábios ressecados, posição lateral, uma vez que relaxa os músculos abdominais,
intercostais e do pescoço, dilatação dos vasos da face e uso da musculatura acessória para facilitar a
respiração.
Questão 43
No Exame físico do estado geral, avaliam-se os tipos de faces do paciente/cliente. Algumas patologias
apresentam características que alteram a face dos indivíduos, apresentando sinais característicos importantes a
serem observados pelo Examinador.
Observe as figuras abaixo e informe o nome do tipo de faces:

A sequência correta é:
a) Paciente 1 = Mixedematosa,
b) Paciente 1 = Leonina,
c) Paciente 1 = Parkisoniana,
d) Paciente 1 = Hipocrática,
e) Paciente 1 = Leonina,

Paciente 2 = Cushingoide,
Paciente 2 = Mixedematosa,
Paciente 2 = Lua Cheia,
Paciente 2 = Cushingoide,
Paciente 2 = Cushingoide,

Paciente 3 = Hipocrática.
Paciente 3 = Basedowiana.
Paciente 3 = Mixedematosa.
Paciente 3 = Hipocrática.
Paciente 3 = Hipocrática.

Questão 44
Paciente masculino, 50 anos, submetido à mastectomia unilateral, sob anestesia geral, curativo oclusivo limpo e
seco, com presença de dreno de sucção fechado, à direita, com secreção sanguinolenta em pequena quantidade.
Sobre o dreno, é correto afirmar:
a) O cuidado com o dreno é de responsabilidade médica, pois está inserido em local profundo da incisão.
b) Os drenos de sucção não oferecem risco de infecção, mesmo que a permanência seja prolongada, por ser
um sistema fechado.
c) A eficácia e a evolução da drenagem se dão apenas pelo aspecto da secreção drenada.
d) O dreno de sucção é um sistema de drenagem ativa fechada, através de uma pressão negativa de baixo
vácuo, que favorece a saída de sangue e líquido que eventualmente possam se acumular no local da
cirurgia, evitando o desenvolvimento de infecções.
e) O dreno de sucção é um sistema de drenagem interna pela ação capilar e de gravidade.

Questão 45
Portadores de estoma possuem características comuns que os unem em um grupo especial, com necessidades e
reações próprias implícitas à sua identidade e subjetividade. Assim, a resposta à problemática causada pela
abertura do estoma guarda relação com as condições pessoais de cada um, bem como com as variações
externas, como qualidade do suporte familiar, financeiro e assistencial recebidos em todas as fases do
tratamento cirúrgico gerador de estoma. O enfermeiro é essencial no cuidado ao paciente para analisar as
complicações relacionados ao seu estoma.
Qual das alternativas abaixo é considerada uma complicação?
a) O estoma deve ser vermelho e com um brilho fisiologicamente característico.
b) Dermatite de contato.
c) Fezes semilíquidas no colon transverso.
d) Fezes líquidas em Colon ascendente.
e) Fezes formadas a firmes em colón descendente.

Questão 46
O cateter venoso central totalmente implantado (CVCTI) vem sendo utilizado desde 1983, tornando-se
essencial no tratamento de pacientes com câncer. Possibilita a infusão de quimioterápicos, hemoderivados e
nutrição parenteral, além de coleta de sangue para exames laboratoriais. Tal dispositivo constitui-se de cateter
(feito de silicone ou poliuretano) e port (câmera de titânio coberta por um septo de silicone puncionável), sendo
implantado cirurgicamente. O acesso ao dispositivo é feito por meio de punção na pele sobre o port com agulha
não cortante (agulha Huber) e os cuidados incluem lavagem com solução fisiológica e heparinização, realizadas
mensalmente.
Assim, quais das alternativas abaixo condiz com uma vantagem na inserção desse tipo de cateter?
a) É necessário realizar curativos diários mesmo aplicando o filme transparente.
b) Dispensa heparinizações frequentes (semanais).
c) Dispensa o uso de agulhas, reduzindo dor e desconforto do paciente.
d) Limita totalmente as atividades físicas.
e) Fácil retirada do cateter na beira do leito.

Questão 47
A pressão intracraniana (PIC) é determinada pelo equilíbrio entre os três componentes do volume intracraniano:
parênquima cerebral, líquido cerebroespinal e sangue. Considerando os conhecimentos de cuidados de
enfermagem com o paciente grave, analise as afirmativas abaixo:
I. O volume intracraniano varia de 1400 a 1700 ml e, pelos fluidos estarem localizados em uma estrutura
fechada, rígida e não elástica, geram uma pressão que pode variar de 10 a 15 mmHg em adultos.
II. A hipertensão intracraniana (HIC) ocorre quando há aumento de um ou mais volumes intracranianos e a
conduta terapêutica é realizada quando a PIC for maior do que 30 mmHg.
III. O ciclo da HIC é composto por: hipóxia tecidual, aumento de PCO2 e diminuição do pH, vasodilatação e
edema cerebral. Esse ciclo eleva ainda mais a PIC, resultando em isquemia, herniações cerebrais e morte
encefálica.
IV. Com o aumento da PIC, ocorre elevação da pressão de perfusão cerebral (PPC) e do fluxo sanguíneo
cerebral (FSC), gerando aumento do PCO2 e do pH, vasoconstrição e edema cerebral.
Está correto o que se afirma em
a) I e III apenas.
b) II e IV apenas.
c) I e IV apenas.
d) II e III apenas.
e) II apenas.

Questão 48
Um paciente com infarto agudo do miocárdio, também portador de DPOC, foi internado em UTI, com história
de pneumonia, apresentando hipertermia (38 ºC), taquipneico e com sinais de insuficiência respiratória.
Considerando esse caso, avalie os procedimentos listados a seguir.
I. A remoção de secreção das vias aéreas é importante, pois secreções retidas interferem com a troca gasosa.
II. A frequência cardíaca do paciente com pneumonia diminui devido à sobrecarga imposta pelo trabalho
ventilatório e pela hipertermia.
III. A umidificação e fluidificação da árvore brônquica ajudam a liquefazer as secreções e aliviam a irritação
traqueobrônquica.
IV. Se o paciente com pneumonia não conseguir tossir para eliminar secreções, ele deve ser encorajado a
repousar, até que se sinta em condições de mudar de decúbito e tossir.
V. A oxigenoterapia em baixo fluxo é fundamental para o paciente com DPOC, pois aumenta o nível de
PO2.
São cuidados de enfermagem adequados ao caso apresentado apenas os descritos em:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Questão 49
O balanço hídrico (BH) representa a monitoração detalhada do estado hídrico do paciente e, com essa
ferramenta, é possível avaliar desequilíbrio real ou potencial de líquidos corporais.
Os índices que devem ser registrados como perda e ganho de líquido no organismo são, respectivamente
a)
b)
c)
d)
e)

diarreia e vômito.
fezes e urina.
hemotransfusão e hidratação oral.
urina e hidratação venosa.
diarreia.

Questão 50
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a metodologia que o Enfermeiro dispõe para aplicar
seus conhecimentos técnicos, científicos e humanos na prática profissional. A etapa do processo de enfermagem
que consiste no julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas
de saúde/processos vitais reais ou potenciais e que constitui a base para a seleção das intervenções, para alcance
dos resultados pelos quais o enfermeiro é responsável, é denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

Planejamento de Enfermagem.
Diagnósticos de Enfermagem.
Histórico de Enfermagem.
Objetivo de Enfermagem.
Metas de Enfermagem.

