
Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019 
Enfermeiro - Código 001 

 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA. 1

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1) 

Dr. Paulo me disse que ____________ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a 
medicação. Já não aguento ____________ remédio, __________ eu não gosto de legumes e frutas. 
Além do que, a proximidade do __________ me preocupa bastante. 

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana 
B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana 
C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana 
D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana 
E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana 

Questão 02 (Peso 1) 

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago. 

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada 

A) anáfora 
B) catacrese 
C) metonímia 
D) pleonasmo 
E) eufemismo 

Questão 03 (Peso 1) 

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes 
nas redes sociais. 

As palavras destacadas no trecho acima são 

A) sinônimas 
B) antônimas 
C) parônimas 
D) homônimas 
E) polissêmicas 

Questão 04 (Peso 2) 

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

(1) Porque (   ) Você não veio à consulta __________? 
(2) Porquê (   ) ________ você não veio para a consulta? 
(3) Por que (   ) Não fomos _______ estávamos cansados. 
(4) Por quê (   ) Quero saber _________ ela ficou internada. 

  (   ) Eis o __________ do acidente: um buraco na pista. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 4 
B) 2 3 4 2 1 
C) 2 4 4 3 1 
D) 3 1 3 4 2 
E) 4 3 1 3 2 

Questão 05 (Peso 2) 

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é 

A) Como é que você se sente? 
B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida. 
C) Não arrisco-me novamente nessa estrada. 
D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica. 
E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com V os verdadeiros e 
com F os falsos. 

(   ) Maria, onde você comprou esse remédio? 
(   ) À noite, às vezes, Maria sente muita dor. 
(   ) Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina. 
(   ) Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F V 
B) F F V V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F F F 

Questão 07 (Peso 2) 

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é 

A) Só haverá consulta após às nove horas. 
B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa. 
C) Todas às vezes que como fritura passo mal. 
D) Os atendimentos serão de segunda à quinta. 
E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta. 

Questão 08 (Peso 3) 

Considerando que o pronome relativo “que” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. (   ) Sujeito 
(2) O remédio que está em cima da mesa é meu. (   ) Objeto direto 
(3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. (   ) Objeto indireto 
(4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. (   ) Adjunto adverbial 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 4 3 2 1 
B) 3 2 1 4 
C) 3 1 4 2 
D) 2 1 4 3 
E) 1 3 2 4 

Questão 09 (Peso 3) 

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas ____________ conflito. ______________ o dia 
que a conheci. Até hoje não _____________ a cena. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) implicava / Me lembro / esqueço 
B) implicava / Me lembro / me esqueço 
C) implicava / Lembro-me / esqueço 
D) implicava em / Me lembro / me esqueço 
E) implicava em / Lembro-me / me esqueço 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Elas se abraçaram. 
(2) Voz passiva (   ) Ela sentou-se, e chorou muito. 
(3) Voz reflexiva (   ) Eu tomei o remédio na hora certa. 

  (   ) O remédio foi tomado na hora certa por mim. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 2 3 1 2 
C) 2 2 3 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 3 1 2 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1) 

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema 
de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo 
à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que 

A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos 
contemplados pela “Constituição Cidadã”. 

B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade 
prioritária de uniformizar o sistema de saúde. 

C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o 
acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde. 

D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades 
assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde. 

E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, 
considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS. 

Questão 12 (Peso 1) 

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições 
para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, 
em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os 
princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 
1990). 

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser 
garantido em todos os níveis de assistência. 

(   ) A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

(   ) A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para 
os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios. 

(   ) O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o 
estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 13 (Peso 1) 

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e 
contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas 
especificidades e demandas (BRASIL, 2018). 
Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e 

estaduais de saúde. 
(   ) A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera 

informações a cada trimestre. 
(   ) O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade 

prestadora de serviço, no âmbito do SUS. 
(   ) A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de 

validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 14 (Peso 1) 

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve 
estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, 
devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e 
instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). 

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas 
de produção de saúde. 

(   ) A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o 
trabalho da equipe multiprofissional. 

(   ) A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação 
popular junto às instâncias gestoras do SUS. 

(   ) A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo 
a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F F V V 
C) V F V F 
D) V V F F 
E) V F F V 

Questão 15 (Peso 1) 

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as 
práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais 
orientações expressam o método da “tríplice inclusão”, ao buscar o envolvimento dos diferentes 
agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012). 

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é 

A) cogestão e visita aberta. 
B) projeto terapêutico singular e acolhimento. 
C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada. 
D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco. 
E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor. 

Questão 16 (Peso 2) 

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela 
Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar 
instituições privadas com fins lucrativos. 

(   ) As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo as diretrizes previstas para o SUS. 

(   ) A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer 
mediante contrato de direito público ou convênio. 

(   ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria 
e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 
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Questão 17 (Peso 2) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu 
conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
(BRASIL, 1990). 

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que 

A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da 
direção única. 

B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes são atribuídos. 

C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, 
tendo em vista a especificidade de suas demandas. 

D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas 
e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde. 

E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de 
complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema. 

Questão 18 (Peso 2) 

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e 
trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990). 

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de saúde. 

(   ) A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio 
das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”. 

(   ) Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, 
parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. 

(   ) Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma 
automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 2) 

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem 
objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005). 

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não 
faça parte diretamente do processo. 

(   ) A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a 
descentralização e a prestação de políticas públicas. 

(   ) Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a 
prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”. 

(   ) A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, 
qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F F V 
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Questão 20 (Peso 2) 

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, 
podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas 
gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro 
de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007). 

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito 
de limites constitucionais e legais. 

B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam 
vinculados em relação a todos eles. 

C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um 
consórcio público entre entes federativos. 

D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no 
protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados. 

E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não 
necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Questão 21 (Peso 3) 

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam 
a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes 
que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados 
pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). 

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 
453/2012, é correto afirmar que 

A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde 
que seja respeitado o princípio da paridade. 

B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, 
extraordinariamente, quando for necessário. 

C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo 
dos temas a serem tratados nesta instância do SUS. 

D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder 
executivo correspondente em cada esfera de governo. 

E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS. 

Questão 22 (Peso 3) 

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados 
pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos 
relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011). 

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das 
necessidades dos Municípios. 

(   ) O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível 
federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede. 

(   ) O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser 
observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos. 

(   ) O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o 
planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 23 (Peso 3) 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização 
de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, 
sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011). 

Sobre a RENAME, é correto afirmar que 

A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado. 

B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde 
a cada cinco anos. 

C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, 
independente da RENAME. 

D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a 
RENAME em âmbito nacional. 

E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter 
produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Questão 24 (Peso 3) 

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, 
acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os 
Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
cada esfera de governo” (BRASIL, 2013). 

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro 
em ata. 

B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos 
Estados e do Governo Federal. 

C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na 
composição dos Conselhos de Saúde. 

D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os 
aspectos econômicos e financeiros da gestão. 

E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde. 

Questão 25 (Peso 3) 

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância 
no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, consequentemente, nos níveis de 
saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel 
vital nesse cenário (OMS, 2011). 

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, 
tendo em vista a redução das iniquidades. 

(   ) O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira 
integrada e em parceria com outras partes interessadas. 

(   ) É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior 
responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais. 

(   ) Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao 
setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F V F 
D) V V F F 
E) V F F V 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1) 

“________________________________ é uma temática sempre atual e que representa a organização 
do trabalho da equipe de enfermagem e exige constante atualização, pautada num componente próprio 
de conhecimentos técnico-científicos, construída e reproduzida por um conjunto de práticas sociais, 
éticas e políticas” (FONTES, 2016, p. 9). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) A educação popular em saúde 
B) A teoria de enfermagem da NANDA 
C) O conhecimento científico teórico-sistemático 
D) O modelo tecnoassistencial em saúde coletiva 
E) A sistematização da assistência de enfermagem 

Questão 27 (Peso 1) 

Os órgãos de inspeção e de auditoria, frequentemente, visitam os serviços de saúde como atividade 
rotineira. Nestas visitas, encontram situações de inconformidades evitáveis e muito comuns, tais como: 
insumos vencidos, materiais esterilizados fora do prazo de validade, insumos esterilizados de forma 
incorreta, dentre outros. 

Sobre a prática de reprocessamento de produtos para saúde de uso único, é correto afirmar que 

A) as sondas vesicais de demora devem ser esterilizadas em estufas por serem termossensíveis. 
B) produtos com pequenos lúmens – cateteres, drenos e cânulas finas – não podem ser 

reprocessados. 
C) o reprocessamento não pode ser realizado por terceiros, visto que a segurança é maior quando feito 

na própria instituição. 
D) todo artigo semicrítico com vencimento acima de cinco anos deve ser submetido ao óxido de etileno 

ou a autoclave por serem os métodos mais seguros. 
E) os cateteres centrais tipo duplo lúmen devem ser submetidos ao vapor por meio de autoclave por 

até 30 minutos a uma temperatura de 121 graus Celsius. 

Questão 28 (Peso 1) 

Com passar dos anos, as estratégias de prevenção à epidemia de HIV/AIDS vêm sendo aprimoradas. 
No início, ações de prevenção concentravam-se em alguns grupos populacionais e foram sendo 
ressignificadas sob outras modalidades e perspectivas. Na atualidade, em síntese, está em 
implementação a estratégia mais recente: prevenção combinada do HIV. 

Considerando que o enfermeiro deve fundamentar sua prática no cuidado e na prevenção de HIV/AIDS, 
ele deve intervir, por meio da estratégia de prevenção combinada, ___________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) hierarquizando a abordagem biomédica, uma vez que ela é a que mais reduz a disseminação da 
doença. 

B) orientando acerca do uso de profilaxia pré-exposição (uso por até 28 dias), que é uma das 
estratégias estruturais. 

C) na quebra de preconceitos, discriminações e intolerâncias, com definição de grupos de risco na 
perspectiva estritamente epidemiológica. 

D) nas orientações gerais sobre métodos de barreira – camisinha, por exemplo -, ampliando para 
vacinação contra hepatite B e HPV, cuja intervenção é comportamental. 

E) na promoção de ações para enfrentar fatores e condições socioculturais, que influenciam 
diretamente a vulnerabilidade e se constitui numa das intervenções comportamentais. 

Questão 29 (Peso 1) 

Sobre as contrações uterinas sentidas por uma parturiente, é correto afirmar que 

A) não influenciam a frequência cardíaca fetal. 
B) aumentam de intensidade, mas diminuem a frequência. 
C) podem causar vasoconstrição dos vasos sanguíneos do cordão umbilical. 
D) ao final de uma contração, o segmento uterino inferior (o fundo) estimula a ativação das contrações 

durante o trabalho de parto. 
E) a dominância fúndica é um sinal a ser observado pelo enfermeiro, uma vez que é estimulada pela 

musculatura pélvica, o que pode resultar em dificuldade de passagem fetal. 
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Questão 30 (Peso 1) 

O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da hiperglicemia. Existem quatro tipos de exames 
que podem ser utilizados no diagnóstico do DM: glicemia casual, glicemia de jejum, teste de tolerância 
à glicose com sobrecarga de 75 g em duas horas (TTG), e, em alguns casos, hemoglobina glicada 
(BRASIL, 2013, p. 31). 

Considerando que o protocolo da Policlínica estabelece a rotina de orientações de enfermagem após 
consulta com endocrinologista, para o exame hemoglobina glicada, o paciente deve _______________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) estar, obrigatoriamente, em jejum de oito horas 
B) se alimentar normalmente, dispensando o jejum 
C) estar em jejum, se for portador de Diabetes tipo I 
D) fazer uso da insulina até o último horário do dia anterior ao exame, se for portador de Diabetes tipo 

II 
E) ingerir alimentos sem carboidratos, podendo se alimentar com frutas não doces e/ou cítricas, até 

duas horas antes do exame 

Questão 31 (Peso 2) 

O infectologista da Policlínica confirmou diagnóstico de infecção primária de corrente sanguínea, 
relacionada ao cateter central utilizado pelo Sr. J.B.A. para fazer hemodiálise, após ser submetido à 
passagem do cateter há 15 dias. Trata-se de um senhor de 60 anos, hipertenso controlado por 
medicação, diabético, com doença renal crônica há três anos, que ficou internado nos últimos 30 dias 
em uma unidade hospitalar, e, no momento, é acompanhando ambulatorialmente e faz hemodiálise 
três vezes por semana. Ademais, ele aguarda passagem de fístula arteriovenosa, bem como ser 
beneficiado por um transplante de rim. 

Considerando os aspectos relacionados à prevenção desse tipo de infecção, é correto afirmar que 

A) é uma infecção comunitária, cabendo ao enfermeiro orientar lavagem das mãos sempre. 
B) as medidas preventivas envolvem os cuidados na inserção e na manutenção, por estar estritamente 

relacionada ao cateter. 
C) as medidas para cuidado com fístula e qualquer outra ferida são fundamentais para evitar infecção 

de sítio cirúrgico no cateter. 
D) a troca do cateter deve ser a cada 20 dias e o curativo diário com uso de solução alcoólica, 

lembrando sempre de lavar as mãos antes e após uso de luvas de procedimento. 
E) a infeção foi causada por vários focos, o que exige maiores cuidados com as causas de origem 

respiratória e, sobretudo, urinária; sendo a sonda vesical retirada o mais rápido possível. 

Questão 32 (Peso 2) 

Um cuidado de enfermagem importante no acompanhamento ao pré-natal é ter grande atenção aos 
batimentos cardiofetais, um indicador de ameaça fetal e de anormalidades com o feto. 

Considerando que o enfermeiro esteja realizando a consulta de pré-natal em uma gestante com idade 
gestacional 36 semanas, e avalie a localização dos batimentos cardiofetais, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Se o feto estiver em posição cefálica, os batimentos serão auscultados abaixo do umbigo. 
(   ) Os batimentos cardiofetais estarão localizados próximo à linha média da gestante nas posições 

occipitoanteriores fetais. 
(   ) Não é possível localizar os batimentos cardiofetais no flanco da gestante, por conta da possível 

posição occipitoposterior ser característica de fim gestacional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F 
B) F F V 
C) V V V 
D) V F V 
E) V V F 
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Questão 33 (Peso 2) 

“A prevenção, por meio do exame frequente dos pés de pessoas com Diabetes realizado pelo médico 
ou pela enfermeira da Atenção Básica, é de vital importância para a redução das complicações. Há 
evidências sobre a importância do rastreamento em todas as pessoas com diabetes a fim de identificar 
aquelas com maior risco para ulceração nos pés, que podem se beneficiar das intervenções profiláticas, 
incluindo o estímulo ao autocuidado” (SINGH; ARMSTRONS; LIPSKY, 2005 apud BRASIL, 2013, p. 
93). 

Considerando que as úlceras no pé da pessoa com diabetes podem ter um componente isquêmico, 
neuropático ou misto, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Pé isquêmico (   ) Manifesta-se silenciosamente ou com quadros 
sintomáticos dramáticos. 

(2) Neuropatia diabética (   ) À inspeção observa-se rubor postural do pé e palidez à 
elevação do membro inferior. 

 (   ) Ao exame físico, o pé apresenta-se frio, com ausência 
dos pulsos tibial posterior e pedioso dorsal. 

 (   ) História de claudicação intermitente, isto é, dor em 
repouso que piora com exercício ou elevação do 
membro superior. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 1 
B) 1 2 1 1 
C) 2 2 1 1 
D) 2 1 1 1 
E) 2 1 1 2 

Questão 34 (Peso 2) 

Durante a visita domiciliar realizada pelo enfermeiro em uma comunidade indígena, ele verifica 
existência de componente familiar em tratamento irregular para sarampo, além de registrar as 
condições precárias de uma idosa, 75 anos, acamada e com lesões ulceradas em várias proeminências 
ósseas. Ademais, não há rede de esgoto e tampouco água encanada. Familiares relatam que a água 
para beber é retirada de um poço feito pelos próprios moradores. 

Sobre a atuação do Enfermeiro nesse caso, é correto afirmar que ele deve 

A) atuar sobre os determinantes econômicos, prioritariamente. 
B) providenciar vacina tríplice viral para complementar o tratamento irregular de quem está com 

sarampo. 
C) orientar cuidados gerais e higiênicos para toda a família, realizar os curativos da lesão e vacinar 

todos contra a varicela zoster. 
D) orientar mudança de decúbito para ser feita com idosa acamada e orientar familiares a usarem 

máscara N95 ao estar em contato com quem está com sarampo. 
E) orientar como deixar a água do poço disponível para ser consumida, ensinar a família as medidas 

para evitar piora das úlceras e o surgimento de novas lesões, e verificar se a idosa está vacinada 
contra pneumococo 23. 

Questão 35 (Peso 2) 

Sra. J.V.C., 35 anos, em consulta com enfermeiro do ambulatório de DST/IST, relata que está em uso 
irregular de preservativo e possui múltiplos parceiros. O enfermeiro, ao fazer abordagem sindrômica 
para IST, identifica que ela está com corrimento uretral e confirma, por meio de exame laboratorial 
disponível, presença de diplococos gram-negativos intracelulares. 

Diante desse caso, considerando o fluxograma para manejo de corrimento uretral do Ministério da 
Saúde, o enfermeiro deve 

A) solicitar exame de biologia molecular. 
B) investigar o tipo de corrimento. Se mucopurulento, descartar clamídia. 
C) tratar para gonorreia, conforme protocolo para prescrição de medicamentos por Enfermeiro. 
D) tratar para clamídia, se houver protocolo de enfermagem que permite prescrever medicamento. 
E) tratar para clamídia com doxiciclina 100 mg, 1 comprimido, via oral, ao dia, por 7 dias, se houver 

protocolo de enfermagem que permite prescrever medicamento. 
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Questão 36 (Peso 3) 

“O curativo do dreno deve ser realizado separado da incisão cirúrgica (se houver) e o primeiro a ser 
realizado será sempre o do local menos contaminado, devendo ser mantido limpo e seco. Isto significa 
que o número de trocas está diretamente relacionado com a quantidade de drenagem” (BRASIL, 2013, 
p. 80). Além disso, para casos de incisão cirúrgica limpa e seca, o curativo deve ser mantido ocluído 
por _____ horas, e os casos de sistemas de drenagem aberta (por exemplo, no tipo Penrose ou tubular) 
devem ficar ocluídos com bolsa estéril ou gaze estéril por _____ horas. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) 8 / 24 
B) 12 / 24 
C) 48 / 72 
D) 24 / 72 
E) 72 / 96 

Questão 37 (Peso 3) 

“Uma organização voltada para acreditação em saúde - Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations - identificou cinco processos do sistema de medicação, quais sejam seleção 
e obtenção do medicamento, prescrição, dispensação, preparo e administração de medicamentos e 
monitoramento do paciente em relação aos efeitos do medicamento, no entanto, o número e o tipo de 
processos podem variar de um serviço de saúde para outro. O que chama a atenção é com relação à 
frequência dos erros em cada um dos processos de medicação, um estudo apontou que 39% dos erros 
ocorreram no processo de prescrição de medicamentos, 12% na transcrição, 11% no processo de 
dispensação e 38% no de preparo e administração de medicamentos” (CARMAGNANI, 2017, p. 324). 

Para além dos “cinco certos” e com relação aos cuidados na administração de medicamentos, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os antibióticos devem ser duplamente checados por serem medicamentos de alta vigilância. 
(   ) Não se deve administrar medicamentos termolábeis se a temperatura estiver em 8 graus Celsius.
(   ) Em casos de prescrição médica contento KCl, o medicamento deve ser administrado via acesso 

central e dispensa diluição. 
(   ) Para fins de verificar interações medicamentosas, o enfermeiro deve levar em consideração o pH 

e a concentração da droga. 
(   ) Deve-se utilizar frasco de vidro e equipo em poliuretano para os medicamentos incompatíveis 

com o PVC, tais como: amiodarona e nitroglicerina. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F F V V 
B) F F F V F 
C) F V V F V 
D) V V F V F 
E) V F V F V 

Questão 38 (Peso 3) 

Segundo Ministério da Saúde, “todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver 
registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada 
e registrada. [...] A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços” (BRASIL, 2013, p. 30). 

“Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de __________________ […]. 
O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre 
os membros _______________ maiores que __________ mmHg para as pressões sistólica/diastólica, 
respectivamente” (SBC, 2010 apud BRASIL, 2013, p. 33). 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) maior valor / superiores / 20x10 
B) valor médio / inferiores / 40x20 
C) menor valor / inferiores / 50x30 
D) média sistólica / superiores / 30x10 
E) média diastólica / superiores / 30x15 
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Questão 39 (Peso 3) 

De modo geral, alguns cuidados são fundamentais para o tipo de queimadura, sobretudo, nos casos 
de lesões graves e nas potencializadas por agentes elétrico e químico. 

Sobre os cuidados às pessoas vítimas de queimaduras químicas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O tipo de agente causador tem pouca relevância, uma vez que são lesões de primeiro grau e 
reversíveis. 

(   ) As roupas não podem ser removidas em casos de queimaduras com ácidos, porque a lesão é do 
tipo progressiva. 

(   ) Ainda está recomendado remover o excesso com escova ou panos em caso de queimadura por 
substância em pó. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V 
B) F V V 
C) F V F 
D) V V F 
E) V F F 

Questão 40 (Peso 3) 

A gravidez pode ser determinada pela cessação da menstruação, aumento do útero e o resultado 
positivo de um teste de gravidez. Essas e muitas outras manifestações da gravidez são classificadas 
em três grupos: presuntivo, provável e positivo (NETTINA et al, 2012, p. 1201). 

Sobre os cuidados de enfermagem na observação dos sinais e sintomas prováveis de gravidez, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Sinal de Hegar (   ) Coloração azulada ou arroxeada do colo e da parede 
vaginal. 

(2) Sinal de Goodell (   ) Amolecimento do colo, que pode ocorrer precocemente em 
até quatro semanas. 

(3) Sinal de Chadwick (   ) O segmento uterino inferior amolece de seis a oito semanas 
após o início do último período menstrual. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 2 1 3 
C) 2 3 1 
D) 3 2 1 
E) 3 1 2 


