
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
 

                
 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– As drogas vasoativas são medicamentos vasopressores 

e vasodilatadores usados para  aumentar  o  débito  
cardíaco ou pressão sanguínea. Sobre tais drogas, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A Dopamina é uma droga vasoativa e sua adminis-

tração deve ser somente intramuscular. Deve ha-
ver cuidado para que não haja extravasamento tis-

sular, o que pode acarretar em intensa vasocons-
trição local, com necrose tecidual. 

 

02) A Noradrenalina atua melhorando a resistência 

vascular periférica, podendo diminuir o débito car-
díaco. A administração deve ser preferivelmente 

por veia central e a pressão arterial deve ser moni-
torizada a cada quinze minutos, principalmente du-

rante o ajuste da dose. 
 

04) O Nitroprussiato de Sódio é um vasodilatador arte-
rial e venoso, de rápida ação, curta duração, indi-

cação em emergências hipertensivas. 
 

08) A escolha de tais drogas está fundamentada no ob-
jetivo imediato do uso e possíveis efeitos colate-

rais, em geral são de início e término de efeito rá-
pidos. 

 

                
 

 

 

22– Escala de Coma de Glasgow (ECG) é uma escala neuro-

lógica confiável que permite a avaliação rápida, contí-
nua e objetiva do nível de consciência dos pacientes que 
sofreram lesão cerebral. Quanto aos seus aspectos, as-

sinale o que for correto. 
 

01) A escala avalia três aspectos da função neurológi-
ca: abertura ocular, resposta verbal e resposta mo-

tora a vários estímulos. 
 

02) A escala avalia a integridade da circulação cerebral, 
resposta verbal e resposta motora. 

 

04) Quanto aos valores, a pontuação máxima é 16 e a 

mínima é 3. 
 

08) Nos casos de traumatismo severo, a pontuação ob-
tida está entre 3 e 8. 
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23– Sobre a infecção hospitalar, assinale o que for correto. 

 
01) No Brasil, a legislação que regulamenta o controle 

de infecções é orientada pela Portaria no 
2.616/1998 do Ministério da Saúde, que trata da 

implementação nas instituições prestadoras de as-
sistência à saúde, do Programa de Controle de In-
fecção Hospitalar. 

 

02) O conteúdo da Portaria no 2.616/1998 contempla 
questões conceituais sobre infecções hospitalares, 
estabelece critérios para diagnóstico, bem como as 

atribuições dos profissionais membros que com-
põem a Comissão de Controle de Infecções Hospi-

talares (CCIH). 
 

04) A Portaria no 2.616/1998 que regulamenta o con-
trole de infecções define Infecção Hospitalar (IH) 

como aquela adquirida após a admissão do pacien-
te, podendo se manifestar durante a internação do 

paciente. 
 

08) Conforme a Portaria no 2.616/1998, a infecção po-
de ter origem endógena, interligada à doença de 

base e ou a agravos do paciente e a exógena rela-
cionada aos procedimentos invasivos e cirúrgicos e 

estas informações podem tornar-se um indicador 
de qualidades de assistência prestada. 

 

                
 

 

 

24– Assinale o que for correto sobre o exame físico do tórax. 

 
01) Ruídos adventícios são os sons anormais do cora-

ção e murmúrios vesiculares são sons normais do 

coração. 
 

02) Em condições normais, são identificados no tórax 
quatro categorias de sons: claro pulmonar, subma-

ciço, maciço, timpânico. 
 

04) A percussão do tórax de indivíduos idosos produz 
som menos intenso que no adulto jovem, devido à 

menor elasticidade torácica. 
 

08) Durante a percussão do tórax, podemos encontrar 
sons de sibilo, cornagem, crepitação, subcreptação, 

roncos e atrito pleural. 
 

                
 

 

 

25– A traqueostomia é um procedimento cirúrgico geralmen-

te realizado em pacientes críticos nas Unidades de Te-

rapia Intensiva (UTIs). Quanto aos cuidados de enfer-

magem ao paciente traqueostomizado, assinale o que 

for correto. 
 

01) Avaliar rigorosamente a permeabilidade das vias 
aéreas e dinâmica torácica, auscultar os sons respi-
ratórios bilaterais. 

 

02) Aspirar conforme necessário utilizando técnica as-

séptica para prevenir infecções e administrar dro-
gas broncodilatadoras e mucolíticas conforme pres-

crição médica. 
 

04) Manter a fixação adequada e evitar tracionar a câ-
nula, realizar a mudança de fixação e curativo con-

forme protocolo da instituição, realizar a limpeza 
do estoma e da cânula por meio da aspiração en-

dotraqueal. 
 

08) Pacientes que recebem cânulas metálicas perma-
nentes devem ser orientados quanto ao cuidado 

domiciliar, com os objetivos de promover a cicatri-
zação do estoma, prevenir infecção, manter a via 

aérea permeável e oferecer conforto ao paciente. 
 

                
 

26– Relativo à Sistematização da Assistência de Enferma-

gem (SAE), assinale o que for correto. 
 

01) A resolução que dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do 

processo de enfermagem em ambientes públicos 
ou privados é a COFEN no 358/2009. 

 

02) O processo de enfermagem organiza-se em quatro 

etapas interrelacionadas, interdependentes e recor-
rentes: coleta de dados de enfermagem (histórico 

de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, pla-
nejamento de enfermagem e avaliação de enfer-
magem. 

 

04) A determinação dos resultados que se espera al-
cançar e das ações ou intervenções de enferma-
gem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um da-
do momento do processo saúde e doença, é o     

diagnóstico de enfermagem. 
 

08) Dentro do processo de enfermagem, as Taxonomi-
as NANDA, NIC e NOC, respectivamente, auxiliam 

na elaboração e classificação dos diagnósticos, in-
tervenções e resultados de enfermagem. 

 
                

 
 

27– O Cateter Venoso Central (CVC) proporciona acesso à 

circulação sistêmica e permite a administração de medi-

camentos ações e soluções endovenosas em pacientes 
com limitação de acesso venoso periférico. Quanto a es-

te procedimento invasivo, assinale o que for correto. 
 

01) Por meio do cateter venoso central é possível reali-
zar a monitorização da pressão venosa central e 

coleta de amostras de sangue. 
 

02) Antes de iniciar o cateterismo venoso central, de-
vem-se adotar as precauções universais, ressal-

tando-se a importância da lavagem das mãos e da 
adoção das precauções de barreira completa. 

 

04) São contraindicações de colocação do cateter: coa-

gulopatia, plaquetopenia e trombose da veia em 
questão. 

 

08) Em crianças, a veia subclávia é a via de escolha 
para colocação do cateter venoso central. Nos 

adultos, as veias jugulares internas e as femorais 
são as mais cateterizadas. 

 
                

 
 

28– Sobre os cuidados de enfermagem ao paciente acometi-

do por crises convulsivas, assinale o que for correto. 
 

01) É importante avaliar e registrar as circunstâncias 

que antecederam à convulsão, rigidez de nuca, ta-
manho das pupilas presença ou ausência de ativi-

dade motora involuntária, incontinências uriná-
ria/fecal e tempo de convulsão. 

 

02) Proporcionar ambiente com privacidade ao paciente 

e se possível posicioná-lo no chão, prevenir lesões 
protegendo a cabeça, afrouxar roupas, abrir a boca 

do paciente para verificar presença de corpos es-
tranhos. 

 

04) Após a convulsão, posicionar o paciente em decúbi-

to lateral com a cabeça flexionada para frente para 
prevenir aspirações e garantir que as vias aéreas 

estejam permeáveis. 
 

08) Os pacientes acometidos de crises convulsivas 
sempre necessitam da administração de oxigênio e 

suas secreções aspiradas devem ser constante-
mente aspiradas. 

 

                
 

 



 
 

29– A Resolução RDC no 36, de 25 de julho de 2013, institui 

ações para a segurança do paciente em serviços de   
saúde e outras providências. Segundo a Resolução, a di-

reção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de 
Segurança do Paciente (NSP). Sobre o NSP, assinale o 

que for correto. 
 

01) O NSP deve delegar às Comissões de Controle de 

Infecções Hospitalares (CCIH) a responsabilidade 
de monitorar os incidentes e eventos adversos, 

bem como as infecções. 
 

02) A constituição do NSP compreende somente um 
profissional de saúde que seja comprovadamente 

capacitado em conceitos de garantia da qualidade e 
segurança do paciente, e em ferramentas de ge-

renciamento de riscos em serviços de saúde. 
 

04) A direção do serviço de saúde deve constituir o 
NSP e nomear a sua composição, conferindo aos 

membros autoridade, responsabilidade e poder pa-
ra executar as ações do Plano de Segurança do Pa-

ciente em Serviços de Saúde. 
 

08) Uma das competências do NSP é promover meca-
nismos para identificar e avaliar a existência de 

não conformidades nos processos e procedimentos 
realizados e na utilização de equipamentos, medi-
camentos e insumos propondo ações preventivas e 

corretivas. 
 

                
 

 

 

30– Cateterismo vesical é a introdução de um cateter estéril 

na bexiga, através da uretra para drenar urina. Quanto 

aos seus aspectos, assinale o que for correto. 
 

01) O Parecer Normativo aprovado pela Resolução CO-
FEN no 450/2013 determina que o cateterismo ve-

sical é atividade privativa do enfermeiro, no âmbito 
da equipe de enfermagem. 

 

02) O sistema utilizado no cateterismo urinário deve 

ser aberto, estéril e possibilitar fluxo urinário contí-
nuo. Desconexões não poderão ocorrer, e, caso se-

ja necessário à realização de irrigação, deverá ser 
utilizada, preferencialmente, cateteres de duas   
vias. 

 

04) A substituição do cateter deve ocorrer nas seguin-
tes condições: violação do sistema e contaminação 
do mesmo, presença de grande quantidade de re-

síduos e incrustações na ponta do cateter, mau 
funcionamento do cateter, vigência de febre sem 

outra causa reconhecida. 
 

08) A manipulação inadequada do sistema de drena-
gem de urina é responsável pela disseminação de 

patógenos. Dessa forma, entre um paciente e outro 
é obrigatório higiene das mãos ou uso do álcool gel 

e a troca das luvas. A bolsa coletora deve ser esva-
ziada regularmente para que o fluxo se mantenha 

contínuo e não haja risco de refluxo.  A extremida-
de do dispositivo de saída de urina não deve tocar 
outras superfícies, como o recipiente de coleta ou o 

piso. 
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31– É essencial uma abordagem sistemática para avaliação 

de um paciente em uma emergência, principalmente em 
uma emergência cardiorrespiratória. Conhecer os algo-

ritmos de uma reanimação cardiorrespiratória é funda-
mental para a atendimento em uma situação de emer-

gência. Com relação a algumas etapas do algoritmo de 
ressuscitação cardiorrespiratória em adultos, assinale o 
que for correto. 

 

01) Verifique se o paciente está bem. Na ausência de 

respiração ou gasping, examine se o tórax está se 
movimentando. 

 

02) Se há ausência de via área avançada, realize 30 

compressões e 2 ventilações. 
 

04) Aplique compressões torácicas contínuas a uma 
frequência de 100 a 120 por minuto. 

 

08) As verificações de ritmo e os choques são avaliados 

após 5 ciclos de compressões e ventilações, ou 2 
minutos se tiver algum profissional cronometrando. 

 
                

 
 

32– O objetivo principal do Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH), é identificar rapidamente as situações que envol-

vem as vítimas. Deve ser rápido, organizado e eficiente, 
permitindo a tomada de decisões quanto ao atendimen-

to. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
 

01) Controle da cena, abordagem primária. 
 

02) Abordagem secundária. 
 

04) Ofertar suporte de oxigênio imediatamente ao 
atendimento. 

 

08) Sinais vitais e escala de coma. 

 
                

 
 

 

33– O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta 

positiva e necessária para as instituições de saúde. O 

atendimento é realizado de acordo com a complexidade 
e não por ordem de chegada. Algumas instituições hos-
pitalares utilizam protocolos com identificação de cores, 

sinalizando níveis de gravidade por cor e tempo de 
atendimento.  Assinale o que for correto sobre a implan-

tação de protocolos de classificação e gravidade em 
Unidades de Urgência e Emergência. 

 

01) Pacientes aceitam esperar horas por atendimento 

emergencial. 
 

02) Melhora o fluxo de atendimento dos pacientes mais 
graves. 

 

04) Diminuição de mortalidade de pacientes. 
 

08) Garante o atendimento imediato do usuário com 

grau de risco elevado. 
 

                
 

 

34– O acesso venoso periférico é realizado para administrar 

medicamentos endovenosos de forma contínua ou in-
termitente, serve para coleta de sangue para exames e 

administração de hemocomponentes. Assinale o que for 
correto sobre as principais complicações do acesso ve-

noso periférico. 
 

01) Flebite. 
 

02) Alto custo de materiais para punção venosa. 
 

04) Infiltração subcutânea. 
 

08) Hematomas. 
 

                
 

 

 



 
 

35– A Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de serviços 

organizados e pactuados em um formato regionalizado 
com diversos estabelecimentos de saúde que estão arti-

culados. O acolhimento com classificação de risco e re-
solutividade, da organização da Rede de Urgência e 

Emergência tem a finalidade de articular e integrar to-
dos os equipamentos de saúde com o objetivo de am-
pliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 

usuários em situação de urgência/emergência nos servi-
ços de saúde, de forma ágil e oportuna. Com relação às 

unidades que integram a Rede Atenção às Urgências e 
Emergências, assinale o que for correto. 

 
01) Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 
 

02) Portas hospitalares de atenção às Urgências e 

Emergências. 
 

04) Serviço de Atendimento Médico de Urgência. 
 

08) Equipe Saúde da Família. 
 

                
 

 

 

36– As doenças cardiovasculares apresentam alto índice de 

mortalidade, milhares de brasileiros morrem por ano em 

decorrência de infarto agudo do miocárdio, parada car-
diorrespiratória, insuficiência coronariana. Quanto aos 

cuidados de enfermagem a pacientes com doenças car-
diovasculares hospitalizados em situações de emergên-

cia, assinale o que for correto. 
 

01) Deixar o desfibrilador montado para uma possível 
cardioversão elétrica. 

 

02) Estimular a exercício físico e a deambulação do pa-
ciente. 

 

04) Instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso. 
 

08) Providenciar em um eletrocardiograma com 12 de-
rivações. 

 
                
 

 

 

37– A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)é 

uma ferramenta que serve para organizar o trabalho do 
enfermeiro com base em um método sistematizado, ge-
ra a padronização de ações, organiza a continuidade de 

cuidados e contribui para a comunicação entre profissi-
onais. Com relação à classificação das etapas do pro-

cesso de Enfermagem, assinale o que for correto. 
 

01) Histórico de enfermagem ou coleta de dados, diag-

nóstico de enfermagem. 
 

02) Planejamento, intervenção e avaliação de enfer-

magem. 
 

04) Classificação Internacional de Funcionalidade, In-
capacidade e Saúde. 

 

08) Classificação Internacional de Doenças. 
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38– A administração de medicamentos é utilizado para tra-

tar, curar, prevenir, aliviar sintomas ou auxiliar em    
diagnóstico. Sobre a administração de medicamentos, 

assinale o que for correto. 
 

01) Colocar vários medicamentos na bandeja sem rotu-
lar. 

 

02) Preparar um medicamento de cada vez e de cada 

paciente separadamente. 
 

04) Verificar a prescrição médica e sua clareza quanto 
à identificação do paciente, medicamento, dose, 

via, horário, diluição, velocidade de infusão. 
 

08) Administrar a medicação somente se o paciente es-
tiver consciente. 

 

                
 

 

 

39– O profissional de enfermagem exerce suas atividades 

com competência para a promoção do ser humano na 
sua integralidade, de acordo com os princípios da ética 
e da bioética. Considerando o previsto no Código de Éti-

ca dos Profissionais de Enfermagem, assinale o que for 
correto sobre as proibições em publicidade. 

 
01) Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por co-

lega, utilizando-se de concorrência desleal. 
 

02) Inserir imagens ou informações que possam identi-
ficar pessoas e instituições sem sua prévia autori-

zação. 
 

04) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a 
assistência prestada. 

 

08) Divulgar informações inverídicas sobre o assunto 

de sua área profissional. 
 

                
 

 

 

40– Para a Organização Mundial da Saúde, a segurança do 

paciente corresponde à redução ao mínimo aceitável do 

risco de dano desnecessário associado ao cuidado de 
saúde. Com relação ao que favorece a segurança do pa-

ciente, assinale o que for correto. 
 

01) Usar o número do leito, quarto ou apartamento, 

nome do médico ou diagnóstico como referência 
para identificar o paciente. 

 

02) Não envolver os pacientes e o acompanhantes nas 

ações de segurança ao paciente. 
 

04) Identificar corretamente o paciente antes de cada 
procedimento, intervenção ou cuidado. 

 

08) Avaliar os pacientes com risco de queda e úlcera 

por pressão, estabelecendo medidas preventivas. 
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