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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

Os sinais vitais indicam condições clínicas, possibilitam prevenção de maiores agravos e contribuem 
para intervenção imediata em maiores complicações. Dentre os principais sinais utilizados para o 
cuidado, a Pressão Arterial Sistêmica (PAS) tem grande relevância. 

Sobre a pressão arterial sistêmica, é correto afirmar que 

A) o débito cardíaco tem relação inversamente proporcional com a PAS. 
B) o débito cardíaco tem relação diretamente proporcional com a PAS e com a resistência vascular 

periférica. 
C) o débito cardíaco tem relação diretamente proporcional com a pressão arterial sistólica e inversa com 

a diastólica. 
D) o débito cardíaco e a resistência vascular periférica têm relação inversamente proporcional com a 

pressão arterial sistêmica. 
E) a resistência vascular periférica tem relação diretamente proporcional com a PAS e mantém relação 

inversa com o débito cardíaco. 

Questão 17 (Peso 0,50)  

Pessoas em situações clínicas graves, que tenham repercussões hemodinâmicas, fazem uso de 
inúmeras medicações para regular as funções relativas ao sistema cardíaco. Essas medicações podem 
aumentar a contratilidade miocárdica, diminuir ou aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, 
bem como aumentar a resistência vascular periférica.  

A noradrenalina, quando prescrita pelo médico para melhorar a pressão arterial, é administrada baseada 
na relação micrograma/Peso da pessoa/tempo. Considerando que a ampola desse medicamento tenha 
concentração de 2mg/2ml-ampola de 10ml e que a prescrição para uma pessoa de 70kg solicite 
instalação de solução padrão desse medicamento com diluição de uma ampola em soro glicosado 5% de 
250ml, as quantidades totais administradas de noradrenalina e de glicose são, em miligramas, se 
dobrada a quantidade de soro, respectivamente, 

A) 5 e 20 
B) 10 e 15 
C) 20 e 25 
D) 10 e 12,5 
E) 20 e 12,5 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

“O tema humanização está aliado a práticas de cuidados, como aquelas direcionadas à criança e à 
mulher, comprometidas com os direitos dos usuários, com o protagonismo dos sujeitos, com a 
importância da qualidade da relação entre profissionais da saúde e usuário, com os aspectos 
comunicacionais. [...] A humanização na saúde vem assim ganhando cores, nuances, variações de tom, 
amplificações de sentido que fazem com que ela vá se constituindo hoje como tema-eixo da maior 
importância para se (re)pensar o campo da saúde” (DESLANDES, 2011). (Trecho do posfácio). 

Sobre a humanização dos cuidados em saúde, é correto afirmar que 

A) a relação entre profissional de saúde e o usuário, é algo construído ao longo do tempo, sendo 
prescindível nos cuidados agudos. 

B) a ideia de protagonismo do sujeito é inerente ao profissional de saúde, sendo de maior destaque 
aquele que presta cuidado direto à beira do leito, por exemplo. 

C) a inserção e o pioneirismo do acolhimento com classificação de risco nos serviços de saúde 
projetaram o cuidado em saúde brasileiro para o mundo, sobretudo para os países da América-Latina.  

D) o processo de humanização, no Brasil, inicia-se logo quando foram aprovados as principais normas e 
leis federais para o Sistema Único de Saúde: a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da 
Saúde. 

E) o trecho “[...] ganhando cores, nuances, variações de tom, amplificações de sentido [...]”, permite 
inferir que a humanização na saúde é um movimento de ordem social, visando o encontro de 
momentos harmônicos na complexidade do processo cuidado-sujeitos-cuidadores-serviços.   

Questão 19 (Peso 0,50)  

O cateterismo vesical constitui um dos procedimentos invasivos mais praticados nos serviços de saúde e 
até mesmo em cuidados domiciliares, no entanto tem a infecção urinária como o evento adverso de 
maior prevalência.  

Sobre a técnica para introdução da sonda vesical, é correto afirmar que 

A) a instilação de água destilada no balão é independente do sexo. 
B) a instilação de mais ar no balão de sondas de alívio com tamanhos maiores é recomendada.  
C) o uso de sondas, por tempo longo, sem instilação de solução de ar no balão, permite reduzir as 

infecções. 
D) o uso de sondas vesicais de alívio, com instilação de solução fisiológica no balão, permite reduzir as 

infecções. 
E) a instilação de mais solução fisiológica ou ar no balão da sonda vesical de demora só pode ser feita 

para mulheres. 

Questão 20 (Peso 0,50)  

“Estudos nacionais revelam altos índices de incidência e prevalência de Úlcera por pressão (UPP) que 
variam de 20 a 60%, o que a torna um problema para os serviços de saúde. Segundo as organizações 
internacionais National pressure ulcer advisory panel (NPUAP) e European pressure ulcer advisory panel 
(EPUAP), a UPP é “uma lesão localizada na pele e ou tecido subjacente, normalmente sobre uma 
proeminência óssea, em resultado da pressão ou da combinação entre esta e forças de cisalhamento” 
(BEZERRA et al., 2014, p. 1). 

Considerando os cuidados na prevenção de úlceras por pressão, uma das formas de reduzir as forças 
de cisalhamento é 

A) elevar a cabeceira do leito acima de 45 graus. 
B) manter a cabeceira do leito até no máximo 30 graus. 
C) manter a pessoa na condição de acamada em posição ventral. 
D) elevar a cabeceira do leito acima de 30 graus a cada seis horas. 
E) realizar movimentos de mudança programada de decúbito a cada seis horas. 
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Questão 21 (Peso 1,00)  

Os dispositivos invasivos também possuem grande potencial de contaminação em pessoas que estão 
em uso, por curto ou longo período, de cateter central, introdutor de marca-passo, cateter para 
hemodiálise, cateter venoso periférico, cateter arterial, entre outros. Para prevenir as infecções 
provenientes desses dispositivos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda a 
troca periódica. 

Com relação aos cateteres venosos periféricos, considerando a sua composição e não havendo 
indicação para troca antes do tempo, aqueles feitos de teflon e de poliuretano são trocados, 
respectivamente, 

A) em 48 horas e 36 horas. 
B) em 48 horas e 72 horas. 
C) em 72 horas e 48 horas. 
D) em 72 horas e 96 horas. 
E) no mesmo período de tempo. 

Questão 22 (Peso 0,75)  

As teorias da Administração podem ser aplicadas às inúmeras áreas de gerenciamento de serviços, 
dentre elas a Enfermagem. Alguns autores estudaram o uso dessas teorias nessa área, percebendo que 
em todo o trabalho que envolve o gerenciamento de serviços de enfermagem é possível verificar 
relações entre as pessoas, políticas de gestão, ingerências oportunas e contato das unidades dentro e 
fora do ambiente hospitalar.  

Neste sentido, sobre essas teorias e suas influências na Enfermagem e nos serviços de saúde, é correto 
afirmar que 

A) a Teoria da Escola Clássica não se adequa às atividades de Enfermagem, por não dar ênfase nas 
tarefas. 

B) a Escola das Relações Humanísticas criada por John Ford, é adequada para toda a área de saúde, 
uma vez que trata das relações humanas. 

C) Elton Mayo e John Maslow foram os fundadores da Escola Clássica da Administração e da Escola 
das Relações Humanas, respectivamente. 

D) a aplicação das Teorias da Administração é de fato muito comum na área de saúde, sobretudo em 
Planejamento e na Administração Científica, as quais são áreas que se baseiam no econômico e no 
empirismo. 

E) o uso da Teoria Comportamental ou Behaviorista é bem-vindo para a área de saúde, mormente, nas 
subáreas de planejamento e gerenciamento de serviços, as quais são comumente lideradas por 
enfermeiros, médicos e administradores. 

Questão 23 (Peso 1,00)  

Na condição de idoso, morador de asilo, com idade acima de 60 anos e ainda não vacinado 
previamente, o Ministério da Saúde recomenda algumas vacinas, dentre elas a pneumococo 23-valente 
(Pn23).  

Sobre essa vacina, é correto afirmar que é 

A) indicada para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população somente parda. 
B) indicada para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população prioritária da 

raça negra. 
C) constituída de uma suspensão de antígenos polissacarídicos purifcados, não conjugados, com 23 

sorotipos de pneumococo.  
D) indicada para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população, exclusivamente, 

indígena, negra e parda. 
E) constituída de uma suspensão de antígenos polissacarídicos purifcados, não conjugados, com 23 

cromossomos de RNA-viral de sorotipos de pneumococo. 
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Questão 24 (Peso 0,75)  

 “A despeito dos enormes avanços obtidos no combate à AIDS, muito ainda precisa ser alcançado. As 
evidências atuais mostram avanços consistentes na prevenção e no tratamento da infecção pelo HIV, 
assim como maior entendimento dos mecanismos de doença e das complicações associadas a este 
problema”.  

Disponível em: <http://www.aidsinbahia.com.br>. Acesso em: 29 nov. 2016. 

A tabela 1 contém o levantamento dos casos de AIDS na Bahia no período entre 2010 e 2014 

Tabela 01_Casos de AIDS em números absolutos, na Bahia, segundo faixa etária e ano. 

Faixa etária/ano 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
< 5 anos 31 24 28 27 12 122 
5-12 anos 15 24 7 10 3 59 
13-19 anos 32 26 37 43 19 157 
20-24 anos 132 114 148 158 59 611 
30-34 anos 332 378 364 343 119 1.536 
35-39 anos 290 305 305 302 117 1.319 
40-49 anos 438 479 447 504 168 2.036 
50-59 anos 209 190 206 206 92 903 
60 anos e mais 55 66 85 94 28 328 
Ignorado 2 1 0 3 0 6 
Total 1.536 1.607 1.627 1.690 617 7.077 

Fonte: DATASUS (2016) (adaptado). 

Considerando a tabela 1 e os aspectos epidemiológicos da AIDS no país, é correto afirmar que 

A) os casos de AIDS no país aumentaram ao longo do período 2010 - 2013, com maior número em 
2013. 

B) o que chama a atenção nessa tabela, além do número elevado de casos ser maior no ano de 2013, é 
o número de casos em crianças menores de cinco anos. 

C) o número de casos de AIDS vem aumentando, exceto em 2014, o que sugere sobrenotificação de 
casos de AIDS neste ano. 

D) a sobrenotificação em 2013, mesmo sendo o ano de menor número de casos, está bem evidenciada 
e de fácil percepção quando comparado com os demais anos da tabela. 

E) o cálculo dos índices de incidência, considerando os casos notificados, são superiores que os de 
prevalência; sendo maiores em 2013 e menores 2014. 

Questão 25 (Peso 0,75)  

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, curável, que afeta prioritariamente os 
pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, levando 
mais de um milhão de pessoas a óbito. O surgimento da AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose 
resistente aos medicamentos agravam ainda mais esse cenário. 
No Brasil, a tuberculose é sério problema de saúde pública com profundas raízes sociais. A cada ano, 
são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da 
doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de 
tuberculose no mundo.  

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/tuberculose>. Acesso em: 06 dez. 
2016. 

Sobre a TB, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ações de cura e tratamento da TB têm baixo impacto no controle. 
(   ) A TB tem forte relação com a pobreza e é sensível às ações de prevenção. 
(   ) Por conta da alta resistência bacteriana, a TB tornou-se um agravo não reversível. 

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

A) F V F 
B) F F V  
C) V F F 
D) V F V 
E) V V F 
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Questão 26 (Peso 1,00)  

O Brasil é um dos países que oferecem o maior número de vacinas à população. Em 2014, o programa 
nacional de imunização disponibilizou mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas entre 44 
imunobiológicos, incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas. Contou com aproximadamente 34 mil salas 
de vacinação e 42 centros de referência em imunobiológicos especiais, que atendem indivíduos 
portadores de condições clínicas especiais e utilizam variadas estratégias de vacinação, incluindo 
vacinação de rotina, campanhas, bloqueios vacinais e ações extramuros (BRASIL, 2014, p. 15, 
adaptado). 

As vacinas para o público infantil são de vários tipos e protegem contra inúmeros patógenos, quando 
promovem imunização de fato. No entanto, há situações no processo de trabalho que não respeitam as 
normas de conservação, a temperatura ideal, a técnica e as vias de administração, os intervalos de 
tempo entre doses, dentre outros; podendo, assim, ocasionar inutilidade da vacina.  

Considerando o texto acima e os cuidados com a vacinação em crianças, é correto afirmar que 

A) na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +12ºC, sendo ideal 
+8ºC. 

B) em locais com baixa demanda de vacinação, pode-se utilizar refrigerador tipo ‘frigobar’, para 
conservação de imunobiológicos. 

C) após a administração de uma vacina em criança, a ocorrência de febre acima de 38,5ºC constitui 
contraindicação à dose subsequente. 

D) na composição de algumas vacinas, os adjuvantes são substâncias que aumentam a resposta imune 
dos produtos que contêm micro-organismos inativados ou seus componentes. 

E) nos locais com grande demanda de população, devem ser utilizadas duas salas com comunicação 
direta, sendo uma para triagem e administração dos imunobiológicos e outra para orientação ao 
usuário. 

 

Questão 27 (Peso 0,75)  

A abordagem terapêutica da hipertensão arterial sistêmica (HAS) deve ser, periodicamente, reavaliada 
para definir se alguma mudança é necessária para manter os níveis pressóricos próximos das metas 
desejáveis. O tratamento é iniciado com monoterapia e depois, com o passar do tempo e dependendo da 
resposta do paciente à terapêutica, quase sempre é necessária a adoção de terapias combinadas.  

Sobre o tratamento farmacológico da hipertensão arterial, é correto afirmar que 

A) alfa-bloqueadores, como Atenolol, têm indicação favorável para Hiperplasia benigna próstata. 
B) diuréticos tiazídicos, como furosemida, têm indicação favorável para idosos com HAS sistólica. 
C) antagonistas do cálcio, como Enalapril, têm indicação favorável para Idosos (> 65 anos), angina de 

peito e HAS sistólica. 
D) inibidores da ECA, como Captopril, têm indicação favorável para insuficiência cardíaca, pós-infarto e 

nefropatia diabética tipo 1.  
E) beta-bloqueadores, como Hidroclorotiazida, têm indicação favorável para Infarto prévio, angina de 

peito e insuficiência cardíaca congestiva (ICC). 

 

Questão 28 (Peso 1,00)  

O aumento da incidência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) entre crianças e adolescentes vem sendo 
observado em várias regiões do mundo.  Ainda não são conhecidos os motivos responsáveis pela 
eclosão da doença nessa faixa etária. O critério diagnóstico de DM, segundo a Associação 
Americana de Diabetes (ADA, 2015), é 

A) Glicemia plasmática no teste de tolerância oral à glicose no tempo de 4 h ≥ 200 mg/dl. 
B) Glicose plasmática aleatória ≥ 300 mg/dl com sintomas típicos de hiperglicemia (poliúria e 

polidipsia). 
C) Hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5% (teste realizado em um laboratório devidamente certificado). 
D) Hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 7,5% (teste realizado em um laboratório devidamente certificado). 
E) Glicemia de jejum < 126 mg/dl  (definida como ausência de ingestão calórica durante período 

mínimo de 12 h). 
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Questão 29 (Peso 0,75)  

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada por um bacilo denominado Mycobacterium 
leprae. Não é hereditária e sua evolução depende de características do sistema imunológico da pessoa 
que foi infectada. O bacilo tem capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto, poucos 
adoecem. A doença atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas.  

Sobre os aspectos epidemiológicos da Hanseníase, é correto afirmar que 

A) a disseminação pelo Brasil se justifica pela impossibilidade de cura. 
B) os casos que retornam após a cura podem ser considerados casos novos. 
C) o prontuário de uma pessoa com hanseníase não deve ser o mesmo para os demais atendimentos. 
D) os casos novos são aqueles relacionados a indivíduos que nunca receberam qualquer tratamento 

para a doença. 
E) a taxa de casos novos é a mesma que taxa de prevalência quando se avalia os indicadores da 

hanseníase 

Questão 30 (Peso 0,75)  

Sobre as vias de administração de medicamentos, é correto afirma que 

A) a via retal é útil apenas para administração de fármacos destinados a um efeito local. 
B) os medicamentos administrados pela via oral podem tanto exercer efeitos locais quanto sistêmicos. 
C) os medicamentos administrados pela via cutânea são aplicados topicamente na pele, com o objetivo 

de exercer apenas efeito local. 
D) na administração intravenosa de fármacos, soluções aquosas ou oleosas, suspensões ou emulsões 

do tipo óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) podem ser injetadas diretamente na corrente 
sanguínea através das veias. 

E) os fármacos de baixa solubilidade aquosa, como a penicilina G benzatina, podem ser administrados 
por via intramuscular, na forma de suspensão aquosa, com o objetivo de obter início de ação mais 
rápido, porém, de duração mais curta. 

 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Diversos estudos em pacientes ambulatoriais mostram o impacto do mau controle glicêmico nas 
complicações crônicas e agudas do diabetes tipo 1 ou tipo 2. No entanto, a busca pelo controle glicêmico 
mais intensivo implicou aumento de episódios de hipoglicemia, como ocorre em até 90% dos diabéticos 
considerados bem controlados.  

Sobre o tratamento da hipoglicemia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(    ) O uso de glicose endovenosa é contraindicado em pós-operatório com jejum. 
(    ) Caso o paciente apresente alteração do nível de consciência e glicemia < 70 mg/dL, deverá 

receber terapêutica endovenosa com solução de glicose a 50%. 
(    ) O uso de Glucagon 1 mg por via intramuscular é o tratamento indicado para o aumento da 

glicemia em pacientes com alteração do nível de consciência, mesmo havendo disponibilidade 
de acesso venoso. 

(    ) O tratamento para pacientes sem alteração do nível de consciência deve ser feito com glicose 
por via oral, quando esta via não for contraindicada, preferencialmente, na forma líquida por 
ser de mais rápida absorção, tanto em formas industriais como caseiras. 

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

A) F V F 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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Questão 32 (Peso 0,75)  

Sra. A.D.S, 53 anos, casada, foi admitida na unidade de internação com relato de falta de ar e dor no 
peito aos pequenos esforços. Durante a admissão, a enfermeira questiona a senhora A.D.S sobre a dor, 
a localização da dor e a intensidade da dor em uma escala de 0 a 10.   

Considerando o breve caso apresentado, é correto afirmar que a etapa do processo de enfermagem que 
a enfermeira estava desenvolvendo é 

A) implementação. 
B) histórico de enfermagem. 
C) avaliação de enfermagem. 
D) diagnóstico de enfermagem. 
E) planejamento de enfermagem. 
 
Questão 33 (Peso 0,75)  

De acordo com a resolução COFEN nº. 358/2009, “a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem” (COFEN, 2009, p.1).  

Considerando os "Diagnósticos de Enfermagem", é possível afirmar que, nesta etapa,  

A) são coletadas as informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana. 
B) são realizadas as intervenções determinadas no planejamento de enfermagem. 
C) são esclarecidos os resultados esperados e determinadas as intervenções/ações de enfermagem. 
D) é realizada uma investigação abrangente da pessoa, família ou coletividade a fim de decidir se os 

resultados esperados foram alcançados.  
E) é realizado o processo de interpretação, análise e agrupamento dos dados coletados no histórico de 

enfermagem e constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 
alcançar os resultados esperados. 

 
Questão 34 (Peso 0,75)  

Considerando os dados objetivos respiratórios, uma pessoa com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) 

A) apresenta respiração rápida e superficial e taquicardia. 
B) apresenta respiração rápida e superficial e atrofia muscular. 
C) utiliza a musculatura acessória e apresenta fase expiratória prolongada. 
D) apresenta respiração rápida e superficial e distensão da veia jugular. 
E) utiliza a musculatura acessória e apresenta distensão da veia jugular. 
 
Questão 35 (Peso 0,75)  
 
O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Sobre os direitos do profissional de 
enfermagem, de acordo com a resolução COFEN nº 311/2007, análise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, 

imprudência ou negligência. 
(   ) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 

legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
(   ) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e 

o número do registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 

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

A) F V V 
B) F V F 
C) V F V 
D) V V F 
E) F F V 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

“A vacina adsorvida diferia, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b 
(conjugada) apresenta-se sob a forma líquida em frascos multidose. É composta pela combinação de 
toxoides purifcados de diferia e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis (células 
inteiras), antígeno de superfície da hepatite B (recombinante) e oligossacarídeos conjugados de 
Haemophilus influenzae b (conjugada). Tem como adjuvante o fosfato de alumínio e como 
conservante o tiomersal. É indicada para a vacinação de crianças menores de 5 anos de idade como 
dose do esquema básico.  Uma reação que pode acontecer é o Episódio hipotônico-hiporresponsivo 
(EHH), nas primeiras 48 horas, após a administração da vacina” (BRASIL, 2014, p. 78). 

São sinais ou sintomas de EHH: 

A) hipotonia cerebral e febre. 
B) palidez e hipotonia cerebral. 
C) hipotonia muscular e cianose. 
D) rebaixamento do nível de consciência e edema. 
E) queda na saturação de oxigênio e hipotonia cerebral.  

Questão 37 (Peso 1,00)  

O universo das vacinas permite ter grande impressão pelo número de procedimentos e de pessoas 
vacinadas em todo país. Divulga-se muito que o Brasil possui o maior programa público de vacinação; 
sendo ameaçado, no entanto, por redução de recursos que assola o sistema de saúde. Nos dias atuais, 
alguns estados e municípios têm relatado demora em receber alguns imunobiológicos, o que traz 
problemas no fornecimento para os usuários.  
Como ponto positivo, o esquema de vacinação atende a todas as idades e garante continuidade das 
doses em qualquer unidade básica do Sistema Único de Saúde. Os manuais divulgados pelo Ministério 
da Saúde garantem mais segurança para os aplicadores e para os usuários, além de apresentar doses, 
indicações, contraindicações, cuidados no armazenamento, reforços, eventos adversos, dentre outros. 

Excluindo as particularidades, são vacinas que devem ser aplicadas como reforço a cada 10 anos: 

A) DTP, Tetra e Hib. 
B) Hepatite A e Hib. 
C) Hepatite B e DTP. 
D) Febre amarela e DTP-Hib. 
E) Antitetânica e Febre amarela. 

Questão 38 (Peso 1,00)  

A insuficiência renal é a incapacidade dos rins para excretar o material residual, concentrar a urina e 
conservar os eletrólitos. A causa mais comum de Insuficiência Renal Aguda (IRA) na criança é a 
insuficiência renal transitória resultante da desidratação grave ou de outras causas de perfusão 
deficiente.  

Sobre a IRA, é correto afirmar que 

A) os primeiros sinais da IRA reversível referem-se à anúria. 
B) a insuficiência cardíaca descompensada é uma causa que pode levar à deficiência da perfusão renal, 

ocasionando uma IRA de etiologia renal.  
C) a perfusão deficiente é tratada com a restauração do volume hídrico e com a correção das 

anormalidades fisiológicas e bioquímicas resultantes da disfunção renal.  
D) a azotemia é o acúmulo de produtos nitrogenados no sangue, sendo uma condição mais avançada 

que produz sintomas tóxicos e coloca em risco a vida.  
E) o enfermeiro(a), dentre os distúrbios eletrolíticos causado pela IRA, deve atentar, principalmente, para 

hipernatremia, que pode ocasionar alterações na frequência e ritmo cardíaco.  
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Questão 39 (Peso 1,00)  

A insuficiência respiratória (IR) é conceituada como sendo a incapacidade do sistema respiratório em 
manter trocas gasosas adequadas e, assim, atender às demandas de oxigênio e/ou eliminar o dióxido de 
carbono (CO2). A IR é mais comum na criança, especialmente nas menores de 1 ano, devido a algumas 
particularidades anatômicas e fisiológicas. 

Sobre a insuficiência respiratória no paciente pediátrico, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A taquipneia, alteração do humor e bradicardia, são as manifestações clínicas mais precoces 
e menos evidentes. 

(   ) A oximetria de pulso para monitoramento da saturação de oxigênio deve ser instalada, 
imediatamente, em quadro de apneia. 

(   ) A evolução da IR pode levar à parada cardiorrespiratória, diante desse quadro o enfermeiro 
(a) deve checar o pulso braquial em lactentes. 

(   ) Avaliação da frequência respiratória em lactentes e crianças mais novas deve ser feita pelo 
movimento do abdome, pois o esforço respiratório é mais dependente da musculatura 
diafragmática do que da caixa torácica. O diafragma tem um menor número de fibras 
musculares tipo I e é mais sujeito a fadiga. 

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 V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 40 (Peso 1,00)  

Sobre o brinquedo terapêutico, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma sessão de preparo da criança para o que lhe irá acontecer no 
hospital, mediante a utilização de uma brincadeira que imita situações hospitalares. 

(   ) A criança deve ser informada sobre o tempo que durará a brincadeira e nunca avisá-la de 
que, após terminar os brinquedos, eles serão recolhidos para não causar constrangimento. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma técnica psicológica reservada para uso por terapeutas 
treinadas e qualificadas, como um método interpretativo em crianças com distúrbios 
emocionais. 

(   ) As crianças de dois a sete anos são as mais vulneráveis as efeito tanto da hospitalização 
como das experiências dolorosas, pois nesta etapa está em desenvolvimento a estrutura 
psicoemocional e cognitiva da criança, o que dificulta sua compreensão da realidade. 

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

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

Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre o processo de cuidar da criança hospitalizada, é correto afirmar que 

A) o cuidado centrado na criança e na família visa impor aos membros da família a realização de 
atividades durante o internamento.  

B) o cuidado centrado na criança e família provoca sentimentos negativos nas equipes de saúde e 
relatos de maior satisfação dos pais e das crianças.  

C) a visita deve ser estabelecida por horários com a presença de um familiar, pai ou mãe, para que 
possa existir uma organização na unidade e um controle na ansiedade familiar. 

D) as características das abordagens da assistência de enfermagem à criança hospitalizada centrada na 
patologia têm como foco envolver a família na hospitalização e a tomada de decisões.  

E) a família pode tornar-se co-participante do cuidado à criança hospitalizada, o que envolve ser ouvida 
em suas necessidades, ser atendida em suas demandas, participar do planejamento do cuidado, das 
tomadas de decisão e ser respeitada em sua autonomia.  
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Questão 42 (Peso 1,00)  

Uma pessoa que se submete a uma artroplastia total de quadril tem de estar sob cuidados intensos 
da equipe de saúde, sobretudo, quando da administração de medicamentos pela enfermagem. 
Alguns medicamentos atuam na prevenção de complicações decorrentes do ato cirúrgico; sendo, às 
vezes, suspensos dias antes e iniciados horas depois dessa cirurgia. Um desses medicamentos é a 
Rivaroxabana. 

Considerando que o enfermeiro tem de ter conhecimento dos medicamentos prescritos pelo médico, 
no cuidado de pessoas em perioperatório de grandes cirurgias, é correto afirmar que a Rivaroxabana  

A) tem efeito analgésico. 
B) interage com o cetoconazol. 
C) é um agregante plaquetário. 
D) é um potente pré-anestésico. 
E) tem a mesma função que o midazolam. 

Questão 43 (Peso 1,00)  

A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo e no nosso país. No Brasil 
nascem cerca de 3.500 crianças, por ano, com doença falciforme. Na Bahia, a cada 650 crianças 
que nascem, uma nasce com doença falciforme. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

Sobre a Doença Falciforme, é correto afirmar que 

A) a sobrevida de pessoas com doença falciforme é normal e as complicações sérias são raras.  
B) os pacientes com doença falciforme apresentam episódios de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

apenas após os 18 anos de idade.  
C) a doença é genética, curável, com alta morbimortalidade e predominância na população negra. 
D) a característica clínica principal da doença falciforme é a dor, entretanto, geralmente, não prejudica as 

atividades da vida diária e nem afeta, psicologicamente, as crianças e suas famílias. 
E) as crianças com doença falciforme correm um grande risco de falha acadêmica e apresentam uma 

péssima taxa de formação escolar. Como em qualquer criança com doença crônica, a manutenção de 
uma boa saúde deve incluir avaliação psicológica e social.  

 

Questão 44 (Peso 1,00)  

As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) são uma causa comum de morbidade na faixa etária 
pediátrica. (MCCRACKEN, 2000) 

Sobre a pneumonia na infância, é correto afirmar que 

A) a pneumonia é a terceira causa de morte de crianças menores de cinco anos de idade no mundo.  
B) o impacto que a pneumonia exerce sobre a mortalidade infantil é preocupante, especialmente em 

países desenvolvidos.  
C) os índices de desnutrição infantil no Brasil e no mundo têm diminuído, não sendo registradas mortes 

por pneumonia em crianças atribuídas à desnutrição.  
D) a renda familiar inferior a um salário mínimo está associada ao dobro de internação por todas as 

causas em crianças e aumenta em três vezes o risco de internação por pneumonia.  
E) a pneumonia, inflamação do parênquima dos pulmões, é causa significativa de morbidade e 

mortalidade na infância em todo o mundo, competindo com o sarampo como causa de morte nos 
países em desenvolvimento. 
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Questão 45 (Peso 1,00)  

O quadro epidemiológico da Fibrose Cística tem sofrido mudanças marcantes nas últimas décadas 
(LUDWING, 2008). 

Sobre aspectos relacionados à Fibrose Cística, é correto afirmar que 

A) é uma doença evolutiva curável, cujos sintomas costumam aparecer na infância.  
B) é considerada a enfermidade congênita letal mais frequente na população negra.  
C) crianças diagnosticadas com Fibrose Cística não apresentarão problemas na fase escolar e, 

certamente, se tornarão adolescentes e adultos com independência física, emocional e financeira.  
D) a média de sobrevida dos pacientes é elevada tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, sendo a doença pulmonar progressiva a causa mais comum de morte por Fibrose 
Cística.  

E) uma grande dificuldade na luta contra a fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, está 
situada nas condições socioeconômicas dos pacientes e seus familiares, uma vez que o tratamento 
envolve a administração de medicamentos caros, e aspectos relacionados a transporte, alimentação 
e infraestrutura.  

Questão 46 (Peso 1,00)  

De acordo com a Norma Regulamentadora, relativa à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde, (NR 32), todos os profissionais atuantes neste segmento devem ser vacinados, 
gratuitamente, segundo as recomendações vigentes e determinadas pelo Ministério da Saúde.   

Em conformidade com a NR 32, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador. 
(   ) A vacinação deve obedecer às recomendações da Secretária Municipal de Saúde. 
(   ) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores 

estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. 
(   ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 

imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite C e os estabelecidos no PCMSO. 

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

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

Questão 47 (Peso 1,00)  

No Brasil, em inúmeras unidades de emergência, onde a superlotação é algo rotineiro, é comum ver o 
desrespeito ao limite de distância entre os leitos, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Isso permite 
que ocorra, com maior facilidade, transmissão de microorganismos entre as pessoas, o que pode elevar 
as taxas de internação, o tempo de permanência e até mesmo as taxas de mortalidade hospitalar. As 
infecções hospitalares são preocupantes e estão relacionadas não somente à redução na proximidade 
de leitos; mas, principalmente, por conta de alguns profissionais de saúde cuidarem dos usuários sem 
previamente lavar as mãos. Consagrada a infecção, dependendo do potencial de transmissão e 
patogenicidade, há casos em que é necessário adotar precauções mais direcionadas e com maior 
segurança para todos. 

Considere uma situação em que há uma pessoa internada na unidade de emergência com herpes 
zoster, as melhores precauções para esse caso são: 

A) precaução padrão e uso de máscara simples pelo profissional de saúde. 
B) precaução padrão, manter a pessoa em quarto privativo e fazer uso de máscara N95. 
C) precaução padrão e uso de máscara do tipo N95 para os comunicantes e o portador do vírus. 
D) uso de avental, duas máscaras simples e óculos, nos primeiros cinco dias, pelos profissionais de 

saúde. 
E) uso de avental, duas máscaras simples e óculos, nos primeiros cinco dias, pelos profissionais de 

saúde, pelos visitantes e demais contactantes. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

Para fins de aplicação da NR 32, relativa à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, 
é correto afirmar que 

A) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e 
depois do uso das mesmas. 

B) os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas devem conter lavatório em seu exterior. 

C) todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta 
de trabalho adequada, que deve ser adquirida pelo próprio empregado.   

D) os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à disposição 
em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato 
fornecimento ou reposição. 

E) todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo 
para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira 
provida de sistema de abertura com contato manual. 

Questão 49 (Peso 1,00)  

As análises da situação de saúde da população brasileira identificam avanços importantes traduzidos na 
redução significativa de alguns problemas, redução menos significativas ou mesmo estabilidade ou ainda 
problemas que apresentam tendência ao crescimento (FIOCRUZ,2012). 

No que se refere à tendência do perfil epidemiológico da população infantil no Brasil, é correto afirmar 
que 

A) as causas externas, acidentes e violências, são, atualmente, os maiores problemas de Saúde 
Pública. Contudo, a população infanto-juvenil é pouco susceptível às causas externas. 

B) a taxa bruta de mortalidade continuará crescendo e a taxa de mortalidade infantil deverá seguir uma 
trajetória de estabilização, favorecida pelos programas de distribuição de renda e pelo aumento da 
escolaridade. 

C) as doenças infecciosas estão apresentando um quadro positivo de redução, dado o avanço das 
políticas de saneamento, de melhorias habitacionais, o fortalecimento da atenção primária à saúde e 
o desenvolvimento de inovações biotecnológicas. 

D) a obesidade apresenta reduzida prevalência entre as crianças, considerando o grupo das doenças 
crônicas não transmissíveis e os problemas-chave com efeitos danosos à saúde da população e à 
crescente demanda por serviços de saúde.   

E) há uma disparidade nos quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em 
relação ao meio rural. Entretanto, as diferenças entre campo e cidade reduziram, ao longo do tempo, 
no conjunto do país, revelando uma das características mais simétricas do processo de 
desenvolvimento econômico e social em curso nos últimos anos. 

Questão 50 (Peso 1,00)  

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento marcada por muitas mudanças corporais próprias do 
processo de amadurecimento do ser humano e são necessárias ações para o adequado 
acompanhamento dessa população. Os profissionais da equipe NASF, que podem contar com 
fisioterapeutas e outros profissionais em sua composição, realizam o planejamento, monitoramento, 
avaliação e tratamento voltados para a saúde do adolescente, considerando três princípios: ética, 
privacidade e o sigilo. Neste contexto, é correto afirmar que 

A) a quebra do sigilo das informações confidenciadas ocorre sempre que houver risco de vida ou 
relevante para o adolescente e/ou terceiros, sendo que ele deve ser informado sobre o que ocorrerá. 

B) o adolescente nunca deve ser atendido sozinho, sendo sempre necessária a presença dos pais ou 
responsáveis, conforme preconizado. 

C) a ética deve estar pautada pelo princípio da autonomia e respeito, em detrimento da liberdade, 
prescritos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) a emissão de um juízo de valor é importante no atendimento oferecido para que as ações planejadas 
possam se aproximar da realidade dos adolescentes. 

E) os pais são chamados, após cada atendimento ao adolescente, para que as informações possam ser 
repassadas na sua ausência e assim não causar constrangimentos. 

 


