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210 – Saúde da Família – Enfermagem  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - É necessária uma mudança na cultura dos serviços de saúde para que os profissionais possam estimular e apoiar uma 

atitude mais ativa dos usuários desses serviços na perspectiva da sua segurança. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) Os pacientes, familiares e acompanhantes devem ser considerados pelos profissionais de saúde como parceiros nos 
esforços para prevenção de falhas e danos. 

b) Os familiares e acompanhantes devem ser responsáveis pela prestação das informações sobre os eventos adversos que 
porventura possam ter ocorrido. 

c) O objetivo dessa mudança de cultura é aumentar as notificações de eventos adversos nos serviços de saúde. 
d) A participação ativa no controle dos riscos à saúde na instituição hospitalar aumenta a satisfação do paciente, familiares 

acompanhantes bem como a satisfação dos profissionais da saúde. 
e) Os pacientes, familiares e acompanhantes devem participar da análise dos eventos adversos. 

 
12 - A Resolução COFEN nº 554/2017 estabelece os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos 

profissionais de enfermagem nos meios de comunicação de massa: na mídia impressa, em peças publicitárias, em 
mobiliário urbano e nas mídias sociais. Um comportamento adequado de acordo com essa Resolução é: 

 

a) oferecer consultoria a pacientes e familiares por mídia social, como substituição da consulta de enfermagem presencial. 
b) permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias sem rigor científico. 
►c) recorrer aos órgãos competentes, quando exposto e/ou citado indevidamente em meios de comunicação de massa. 
d) divulgar imagens da face ou do corpo de pacientes, referentes às intervenções relativas ao “antes e depois” de 

procedimentos. 
e) apresentar resultados de pesquisa ou estudos de caso em trabalhos e eventos científicos que exponham o paciente. 

 
13 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem reconhece como direito o profissional anunciar a prestação de 

serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais. Levando em consideração os 
critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de 
comunicação de massa, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os anúncios de enfermagem deverão conter a área de especialidade, descrevendo suas competências e habilidades. 
b) Poderão ser veiculados anúncios de enfermagem impressos, que evidenciem representações visuais e informações que 

especifiquem os resultados esperados do cuidado. 
c) Poderão ser veiculados anúncios de ENFERMAGEM que contenham o método ou técnica empregada pelo profissional 

especialista. 
►d) Os anúncios de enfermagem deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: nome do profissional, número da 

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e a categoria profissional. 
e) Poderão ser veiculados anúncios de enfermagem impressos, em vídeo ou áudio, que evidenciem a experiência do 

profissional. 
 
14 - A Resolução COFEN nº 564/2017 aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e define, no artigo 

52, que é dever manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos 
casos previstos na legislação ou por determinação judicial. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O sigilo refere-se aos fatos de desconhecimento público e de pessoas não falecidas. 
2. O sigilo deverá permanecer mesmo em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em 

atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência. 
3. É obrigatória a comunicação aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, de 

casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar 
consentimento. 

4. Em casos de violência doméstica e familiar contra mulher adulta e capaz, deverá ser realizada a comunicação 
externa aos órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, em caso de risco à 
comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15 - A Equipe de Saúde da Família (eSF) é considerada estratégia para a expansão, qualificação e consolidação da Atenção 
Básica (AB), por favorecer a reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e 
impactar a situação de saúde das pessoas e coletividades. Em conjunto com a eSF, o Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) é uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades. Levando em consideração os 
dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) o NASF é a retaguarda especializada para as eSF, atuando administrativamente no planejamento da assistência. 
►b) O apoio matricial desenvolvido pelo NASF representa uma estratégia de organização do trabalho em saúde, que integra 

equipes com perfil generalista, com núcleos de conhecimento diferentes dos núcleos dos profissionais das equipes de AB. 
c) O apoio matricial desenvolvido pelo NASF é necessário em situações que extrapolam a competência dos profissionais 

generalistas que compõem a eSF. 
d) O NASF não faz parte da Atenção Básica, pois se constitui como um serviço de apoio matricial para a realização de 

atividades com as eSF. 
e) O NASF atua diretamente no matriciamento de casos clínicos que requeiram especialistas, e pouco se ocupa das ações 

sobre os riscos e vulnerabilidades ou do processo de trabalho coletivo. 
 
16 - No gerenciamento da equipe de enfermagem, é comum que haja conflitos na definição das escalas de trabalho e de 

folgas. A enfermeira ‘A’ menciona que os momentos de definição das escalas são negativos, pois significam uma 
batalha de interesses incompatíveis e que destroem relações; já a enfermeira ‘B’ considera que, mesmo diante das 
dificuldades, é possível identificar aspectos positivos, tais como a necessidade de negociação da equipe e a 
mobilização de parcerias, para que os interesses individuais sejam supridos. Com base nessas informações, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) O gerenciamento positivo de situações conflituosas requer que as emoções ‘falem’ mais alto do que a razão. 
b) As influências de poder impedem que se tenham situações positivas diante dos conflitos, pois quem possui mais autoridade 

toma decisões. 
c) O gerenciamento de conflito dispende energia e dificulta a comunicação, o que impede a percepção de situações positivas 

diante dele. 
►d) A valorização dos efeitos positivos do conflito requer a mobilização de energia e recursos de ambos os envolvidos na 

busca de soluções alternativas. 
e) A presença de um líder na negociação e mediação do conflito pode impactar no uso de poder sobre a decisão e impedir a 

busca de soluções alternativas. 
 
17 - O princípio da integralidade abrange desde a formulação de políticas no nível macro da União, dos Estados e 

Municípios até a produção de ações de cuidado de saúde e de enfermagem, tanto na prática cotidiana dos serviços 
como na dos indivíduos específicos – os profissionais de saúde (Peduzzi, Leonello, Ciampone, 2016). Com base na 
afirmação sobre o trabalho em equipe nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta. 

 

►a) O trabalho em equipe representa um dos pilares para a assistência integral e equânime na saúde. 
b) O ponto central para a integralidade do cuidado é a interação dos profissionais que compõem a equipe de saúde com a 

comunidade. 
c) A interação da equipe representa o meio para o atendimento das necessidades de saúde da comunidade, pois atende a 

dimensão psicológica da saúde. 
d) A ação interdisciplinar do trabalho em equipe é resultado da ação individual de cada profissional a cada indivíduo. 
e) A efetivação do trabalho em equipe para a integralidade do cuidado ocorre quando há integração entre profissionais da 

mesma equipe e de outras especialidades. 
 
18 - A falta de recursos humanos e a consequente sobrecarga de trabalho da enfermagem é um problema recorrente nas 

instituições de saúde, que acarreta riscos à segurança do paciente. Sobre o dimensionamento de pessoal de 
enfermagem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A operacionalização do processo de dimensionamento de pessoal de enfermagem requer a aplicação de um 
método capaz de sistematizar o inter-relacionamento e a mensuração das variáveis que interferem na carga de 
trabalho da equipe. 

(   ) Para o planejamento e avaliação do quantitativo de pessoal de enfermagem, são empregados a experiência e o 
conhecimento intuitivo dos enfermeiros, acrescidos do cálculo de pessoal em férias e folgas. 

(   ) O processo de dimensionamento de pessoal de enfermagem é considerado um instrumento gerencial para a 
assistência de qualidade, pois visa produzir resultados compatíveis com as necessidades dos pacientes e da 
instituição. 

(   ) O processo de dimensionamento de pessoal de enfermagem tem por finalidade prever a quantidade de 
funcionários necessários para a abertura de um serviço de saúde. Para os serviços em funcionamento, são 
utilizados outros métodos de provimento de pessoal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – V. 
►e) V – F – V – F. 
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19 - Garantir a segurança do paciente é um papel fundamental da enfermagem e do trabalho em equipe. Quanto ao histórico 
de enfermagem na avaliação do domicílio de um usuário em risco de convulsão, deve-se avaliar: 

 

a) a história de saúde do usuário e de sua família. 
►b) o ambiente e os móveis, como camas (grades laterais e cabeceira) e obstáculos. 
c) o comportamento do paciente que gerou a convulsão. 
d) o tipo de contenção utilizada durante a convulsão. 
e) a expectativa do paciente e o apoio da família. 

 
20 - A qualidade do cuidado é definida pelo Instituto de Medicina (IOM) como o grau com que os serviços de saúde, voltados 

para cuidar de pacientes individuais ou de populações, aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são 
consistentes com o conhecimento profissional. Entre seus atributos, destacam-se a segurança e a centralidade no 
paciente. A respeito do assunto, assinale a alternativa que conceitua corretamente o cuidado centrado no paciente. 

 

►a) Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais e que assegura que os valores do 
paciente orientem todas as decisões clínicas. 

b) Cuidado baseado no conhecimento científico, evitando seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão. 
c) Cuidado baseado na redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos para quem recebe o cuidado. 
d) Cuidado respeitoso e responsivo às preferências e que a informação de cada paciente oriente todas as decisões clínicas. 
e) Cuidado respeitoso baseado nos valores do paciente e responsivo às necessidades que orientem as preferências. 

 
21 - O acompanhamento da gestante de risco habitual nas unidades de saúde requer abordagem multiprofissional, com a 

definição de atribuições a cada profissional na organização do processo de trabalho. De acordo com o Decreto 
nº 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem, é atividade privativa do enfermeiro: 

 

a) orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e hepatite B). 
b) prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal. 
c) solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal. 
►d) realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do médico. 
e) identificar as gestantes com risco e encaminhá-las para consulta médica. 

 
22 - O aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica para o enfrentamento da dengue visa à detecção precoce de 

epidemias e dos casos de evolução grave, com vistas a reduzir a letalidade. Com base na organização dos serviços da 
rede de atenção à saúde, assinale a alternativa correta. 

 

a) A Atenção Primária é incipiente frente à alta letalidade das epidemias, o que requer que o atendimento seja centrado na 
atenção hospitalar. 

b) Os procedimentos de classificação dos casos devem ser realizados na rede hospitalar, seguindo protocolos previamente 
estabelecidos, e a Atenção Primária deve ser notificada sobre os casos identificados. 

►c) A otimização do papel das unidades básicas e intermediárias de saúde evita o congestionamento das unidades terciárias 
nas epidemias. 

d) A hierarquização e planejamento da rede devem ser preocupação dos municípios quando se identifica uma epidemia, a 
fim de definir fluxos de atendimento. 

e) A otimização do papel das unidades básicas em unidades especializadas funciona como retaguarda nas situações de 
epidemia. 

 
23 - O cumprimento do papel e responsabilidades da vigilância sanitária requer instrumentos e prerrogativas, a fim de que 

o interesse público se sobreponha aos interesses privados. Essas prerrogativas são os chamados poderes da 
Administração Pública, entre eles o poder de polícia. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) O poder de polícia permite à Administração Pública estabelecer normas para a conduta do particular, impondo restrições 
e formas específicas para a prática de determinados atos. 

b) O poder de polícia possibilita apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à 
disciplina administrativa. 

►c) O poder de polícia limita e controla o exercício de alguns direitos individuais, assegurados em lei, em benefício do bem-
estar da coletividade. 

d) O poder de polícia permite explicitar as razões fáticas e jurídicas que levaram o profissional de saúde a praticar o ato. 
e) O poder de polícia facilita ao administrador público fazer uma escolha na prática do ato administrativo. 

 
24 - Os direitos das crianças e adolescentes são resguardados em Lei, que os reconhece como titulares de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa, bem como o respeito com a mais absoluta prioridade, colocando-os a salvo de 
qualquer forma de discriminação ou opressão. M.J., 16 anos, compareceu à consulta de enfermagem com queixa de 
dismenorreia há quatro semanas e informou que manteve relações sexuais desprotegidas com o namorado de 18 anos. 
Com muito medo, comenta que sua família é religiosa e não permitiria uma gravidez na adolescência, e por isso o 
namoro é mantido em sigilo. Levando em consideração os dados apresentados, a enfermeira: 

 

►a) deve solicitar exames confirmatórios de gravidez e manter sigilo à família. 
b) deve solicitar a presença da família na consulta de enfermagem. 
c) pode manter o sigilo, mas não fazer a solicitação de exames e acolhimento da adolescente. 
d) deve comunicar o fato oficialmente à família. 
e) deve orientar a adolescente sobre os riscos de uma gestação na adolescência. 

 
  



8/12 

 

25 - A iniciativa mundial do Setembro Amarelo visa à prevenção de suicídio, tema que ainda enfrenta grandes dificuldades 
na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, em virtude dos preconceitos e falta de informação que pode 
suscitar. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A proximidade e a territorialidade com o paciente e com a comunidade conferem à Atenção Primária o poder de 
propiciar uma nova abordagem e uma nova compreensão sobre o suicídio. 

(   ) A Atenção Primária deve definir o fluxo, encaminhamentos e planos terapêuticos mais eficientes e eficazes aos 
casos de tentativa de suicídio. 

(   ) É imprescindível que existam programas educativos para formação de profissionais de cuidados da saúde 
primária para a rápida identificação, avaliação e manejo de situações de baixo risco ao suicídio. 

(   ) A sequência de atendimento do usuário na Atenção Primária é avaliação, tratamento, acompanhamento e 
encaminhamento dos casos de novas tentativas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – V – V. 
d) F – V – F – F. 
►e) V – F – V – F. 

 
 
26 - A pré-hipertensão arterial associa-se a maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial e anormalidades 

cardíacas. O valor da pressão arterial (PA) que caracteriza uma pré-hipertensão é: 
 

a) 100/60 mmHg. 
b) 120/80 mmHg. 
►c) 125/89 mmHg. 
d) 142/90 mmHg. 
e) 155/95 mmHg. 

 

 
27 - A prevalência de hipertensão arterial varia de acordo com a população estudada e o método de avaliação. De acordo 

com as Diretrizes Brasileiras para hipertensão arterial para atendimento pediátrico primário, a recomendação para a 
medição da pressão arterial em crianças é: 

 

a) uma vez ao ano, após um ano de idade. 
b) uma vez ao ano, após dois anos de idade. 
c) quando houver queixa, até 6 anos de idade, e depois de rotina. 
►d) em toda avaliação clínica, após os três anos de idade. 
e) em toda avaliação clínica, após os dez anos de idade. 

 

 
28 - Quando houver a necessidade de acolher institucionalmente crianças ou adolescentes, deve ser observado o 

princípio da: 
 

a) discriminação. 
►b) provisoriedade. 
c) internação asilar. 
d) internação compulsória. 
e) recolhimento compulsório. 

 

 
29 - Uma forma especialmente interessante de educação permanente é a oferecida pelas equipes do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), que se constitui em retaguarda especializada para as equipes de saúde da família. Essa 
forma de educação permanente denomina-se: 

 

a) regulação. 
b) tutoria. 
c) metodologia ativa. 
d) educação emancipatória. 
►e) apoio matricial. 

 

 
30 - No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. Em 2016, foi aprovada a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa. A finalidade primordial dessa política é a: 
 

►a) autonomia e a independência dos indivíduos idosos. 
b) recuperação da doença e a redução dos agravos. 
c) criação de cursos para formação de cuidadores de idosos. 
d) diminuição do processo de envelhecimento das pessoas. 
e) ampliação das instituições de longa permanência para idosos. 
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31 - Estudos epidemiológicos demonstram uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a 
doença cardiovascular, fazendo com que a estratégia clínica de prevenção cardiovascular requeira o conhecimento do 
estado diabético. A característica mais frequente no diabetes do tipo 1 é: 

 

a) início insidioso. 
b) hipercalemia. 
►c) hiperglicemia acentuada. 
d) excesso de peso. 
e) risco de cetoacidose. 

 
32 - O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do diabetes mellitus. O exame utilizado para avaliar o 

controle glicêmico em médio e em longo prazo, pois reflete os níveis glicêmicos dos últimos dois/três meses, é: 
 

a) glicemia em jejum. 
b) glicemia pré-prandial. 
c) glicemia pós-prandial. 
d) creatinina. 
►e) hemoglobina glicada. 

 
33 - As informações coletadas e processadas nos sistemas de informação devem ser usadas para avaliação do 

desempenho do Programa Nacional de Imunizações. O indicador que usa o número de primeiras doses da vacina 
subtraindo do número de últimas doses multiplicado por 100 e dividido pelo número de primeiras doses denomina-se: 

 

a) taxa de homogeneidade. 
►b) taxa de abandono. 
c) taxa de cobertura vacinal. 
d) taxa de efetividade. 
e) taxa de vacinação. 

 
34 - A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento em diferentes regiões 

anatômicas e vias de administração. As vacinas dos calendários de vacinação que podem ser administradas 
simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta imunológica são: 

 

a) febre amarela, tríplice viral, tetra viral e contra varicela. 
b) contra varicela, tetra viral e pentavalente. 
c) tetra viral, febre amarela e rotavírus. 
►d) vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis e febre amarela. 
e) tríplice viral, varicela e meningocócica. 

 
35 - A falha de vacinação pode ser definida com base em critérios clínicos ou imunológicos que correlacionam ou 

substituem os marcadores de proteção de uma doença imunoprevenível. A falha da vacina devido a insuficiente 
resposta imune para um ou mais componentes antigênicos está relacionada: 
 

►a) ao hospedeiro. 
b) ao programa de imunização. 
c) à utilização ou administração. 
d) à vacina. 
e) à aplicação. 

 
36 - A vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) 

faz parte do calendário básico de vacina. A vacina pode apresentar eventos adversos após vacinação. A notificação e 
a investigação deve ser feita no caso de: 

 

a) vômito. 
b) febre. 
►c) abscesso. 
d) choro persistente. 
e) vermelhidão local. 

 
37 - São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. O 

aleitamento materno NÃO deve ser recomendado no caso de: 
 

►a) galactosemia. 
b) síndrome de Down. 
c) malformações orofaciais. 
d) gemelaridade. 
e) refluxo gastroesofágico. 

 
38 - Durante o período de amamentação, pode ocorrer trauma mamilar, traduzido por eritema, edema, fissuras, bolhas, 

“marcas” brancas, amarelas ou escuras, hematomas ou equimoses. Nesse caso, deve-se indicar como cuidado: 
 

a) uso de protetores de mamilo. 
b) uso de pomada protetora. 
c) higienização do mamilo com sabão. 
►d) amamentação em livre demanda. 
e) suspensão da amamentação temporariamente.  
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39 - Na abordagem da obesidade, ferramentas como o genograma podem demonstrar: 
 

a) empatia entre os membros da família. 
b) o significado da obesidade para a família. 
c) papéis comumente adotados por familiares. 
d) os motivadores para a perda de peso. 
►e) existência de padrão de aparecimento da obesidade. 

 

 
40 - Para inserção da sonda de alimentação de pequeno calibre, qual medida deve ser usada para definir a altura da sonda 

a ser introduzida? 
 

a) Do lóbulo da orelha até a altura do piloro. 
►b) Da ponta do nariz ao lóbulo da orelha até a base do processo xifoide. 
c) Medir 60 cm na sonda e introduzir até essa marca, em adultos. 
d) Medir da cardia até o piloro. 
e) Do trágus do paciente à cicatriz umbilical. 

 

 
41 - Quando você entra na sala de observação, o paciente está em crise convulsiva. O que você deve fazer primeiramente? 
 

a) Chamar o médico. 
b) Verificar frequência cardíaca. 
►c) Levantar a grade da cama. 
d) Aplicar a escala de Glasgow. 
e) Puncionar acesso venoso. 

 

 
42 - Ao avaliar o paciente, a respiração dele está anormalmente superficial por duas ou três respirações, seguida por um 

período irregular de apneia. O padrão respiratório observado nesse paciente é denominado: 
 

a) apneia. 
b) respiração de Cheyne-Stokes. 
c) hiperpneia. 
d) respiração de Kusmaul. 
►e) respiração de Biot. 

 

 
43 - Foi prescrita uma medicação para você administrar ao paciente. A dose prescrita foi de 250 mg, mas o comprimido 

disponível é de 0,5 g. Que quantidade de comprimidos o paciente deve receber? 
 

a) 3. 
b) 2. 
c) 1. 
►d) 0,5. 

e) ¼. 
 

 
44 - Ao realizar a técnica de reanimação cardiopulmonar em adultos, com máscara sem compressões torácicas, quantas 

respirações por minutos devem ser feitas? 
 

a) 8 a 10. 
►b) 10 a 12. 
c) 15 a 18. 
d) 20 a 24. 
e) 25 a 30. 

 

 
45 - Às gestantes e lactentes são garantidos direitos trabalhistas e sociais com vistas a fortalecer o desenvolvimento 

infantil e o vínculo mãe, criança e família. Com relação ao assunto, considere os seguintes itens: 
 

1. Atendimento psicossocial gratuito se desejar, precisar ou decidir entregar a criança em adoção. 
2. Não ser demitida enquanto estiver grávida e até seis meses após o parto, a não ser por “justa causa”. 
3. Licença-maternidade de 180 dias para gestantes com carteira de trabalho assinada. 
4. Até seis meses de vida do bebê, ser dispensada do trabalho todos os dias, por dois períodos de meia hora ou um 

período de uma hora, para amamentar. 
 

São direitos das gestantes e lactentes: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 

e) 2, 3 e 4 apenas. 
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46 - As interações entre contraceptivos hormonais orais e outras drogas podem ser de dois tipos. Os anticoncepcionais 
orais podem alterar a eficácia dos contraceptivos orais, resultando em sangramentos intermenstruais e/ou gravidez. 
Ou ainda os contraceptivos podem alterar os efeitos de um fármaco. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os medicamentos que podem ser utilizados sem alteração da eficácia dos contraceptivos orais são a griseofulvina, os 
antibióticos, o fenobarbital, a fenitoína e a carbamazepina. 

b) Os medicamentos que aumentam a eficácia dos contraceptivos orais são a rifampicina, a primidona, a carbamazepina, a 
etosuximida e os antirretrovirais disponíveis para o controle da infecção pelo HIV. 

►c) Os medicamentos que diminuem a eficácia dos contraceptivos orais são a rifampicina, a griseofulvina, alguns antibióticos 
em geral, o fenobarbital, a fenitoína, a primidona, a carbamazepina, a etosuximida e os antirretrovirais para o controle da 
infecção pelo HIV. 

d) Os medicamentos que podem ser utilizados sem alteração concomitante ao uso dos anticoncepcionais são os 
anticonvulsivantes, os antidepressivos, a teofilina, os anticoagulantes e certos benzodiazepínicos. 

e) Os medicamentos que têm os seus efeitos potencializados pelos contraceptivos são os anticonvulsivantes, os 
antidepressivos, a teofilina, os anticoagulantes e os antirretrovirais disponíveis para o controle da infecção pelo HIV. 

 
47 - A gravidez e o parto são eventos estressantes para a mulher e sua família, pois atuam, muitas vezes, como fatores 

desencadeantes de sofrimento mental, especialmente se vierem acompanhados de acontecimentos adversos. Assim, 
faz-se importante a identificação dos sofrimentos mentais do puerpério que podem ser apresentados pelas usuárias. 
A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. As formas de sofrimento mental puerperal devem ser diagnosticadas e assistidas precocemente, a fim de auxiliar 
numa relação mãe-bebê satisfatória no âmbito familiar, social, físico e psicológico. 

2. Tristeza puerperal ou baby blues é uma situação transitória caracterizada por alteração do humor, de leve a 
moderada intensidade, frequentemente rápida, que envolve sensação de tristeza, irritabilidade, ansiedade, 
diminuição da concentração, insônia, choro fácil e crises de choro. 

3. O quadro clínico da depressão pós-parto é bastante heterogêneo, sendo que sintomas de ansiedade são mais 
comuns nessa ocasião do que em outros períodos da vida. 

4. Psicose puerperal ou transtorno psicótico puerperal é um distúrbio de humor psicótico, com apresentação de 
perturbações mentais graves e tem início abrupto nas duas ou três semanas após o parto com uma prevalência 
de 0,1% a 0,2%. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
48 - Os métodos para estimativa da idade gestacional (IG) dependem da data da última menstruação (DUM), que 

corresponde ao primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual referido pela mulher. No entanto, nem todas as 
mulheres conhecem a data da última menstruação (DUM). Nesse caso, se o período foi no início, meio ou fim do mês, 
considere como data da última menstruação os dias: 

 

a) 1, 10 e 20, respectivamente, e calcule a IG. 
b) 1, 10 e 25, respectivamente, e calcule a IG. 
c) 5, 15 e 20, respectivamente, e calcule a IG. 
►d) 5, 15 e 25, respectivamente, e calcule a IG.  
e) 5, 20 e 30, respectivamente, e calcule a IG. 

 
49 - A sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo a possibilidade de transmissão 

vertical. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo considerada como verdadeiro evento marcador 
da qualidade de assistência à saúde materno-fetal em razão da efetiva redução do risco de transmissão 
transplacentária, de sua relativa simplicidade diagnóstica e do fácil manejo clínico/terapêutico. 

(   ) A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante: quanto mais tardia a infecção materna, maior é o 
risco de comprometimento fetal. Na sífilis primária e secundária, o risco de infecção fetal varia de 70% a 100%, 
enquanto nas fases latentes tardia e terciária chega a 30%. 

(   ) A realização do VDRL no início do terceiro trimestre permite que o tratamento materno seja instituído e finalizado 
até 30 dias antes do parto, intervalo mínimo necessário para que o recém-nascido seja considerado tratado 
intraútero. Quando o teste é feito durante a internação para o parto, além de interromper a evolução da infecção e 
suas sequelas irreversíveis, ele possibilita o tratamento precoce da criança. 

(   ) A penicilina é a droga de escolha para o tratamento da sífilis, sendo uma medicação de baixo custo, fácil acesso 
e ótima eficácia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) V – V – V – F. 
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50 - Em meio a uma realidade global de índices elevados de doenças transmissíveis por via sexual, torna-se imprescindível 
a abordagem da prevenção das DST/HIV/Aids, que é dada pelo uso combinado de dois métodos anticoncepcionais, 
tendo como finalidade promover, ao mesmo tempo, a prevenção da gravidez e a prevenção da infecção pelo HIV/Aids 
e por outras DST (Brasil, 2010). O método anticoncepcional conhecido como dupla proteção: 

 

►a) faz o uso combinado de um método de barreira como o preservativo masculino ou feminino com algum outro método 
anticoncepcional hormonal. 

b) associa um método de barreira como o preservativo masculino ou feminino com algum outro método anticoncepcional 
natural. 

c) faz o uso combinado de um método de barreira como o espermaticida com algum outro método anticoncepcional natural. 
d) associa um método de barreira como o diafragma com algum outro método anticoncepcional hormonal. 
e) faz o uso combinado de um método de barreira como o diafragma com algum outro método anticoncepcional natural. 


