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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 e 3 questões discursivas. 

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 nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. As questões discursivas deverão ser resolvidas no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na Folha de Versão Definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 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 boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no item 
4.4.5 do Edital. 

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, exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, conforme estabelecido no item 7.12, nem antes 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.15, ou ainda não permanecer na sala conforme 
estabelecido no item 7.16 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

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

10. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 7.15 
e 7.17.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

11. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, a transcrição das respostas para 
o Cartão-Resposta e transcrição na Folha de Versão definitiva. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões de Questões da prova, o Cartão-Resposta e a Folha de Versão Definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 HORAS 
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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 - Entre o fim do Império e Primeira República, o Brasil vivia mudanças sociais importantes, que se refletiram sobre as 

políticas de saúde da época e a assistência médica da população. Levando em consideração as políticas de saúde no 
Brasil nessa época, é correto afirmar: 

 

a) Devido à falta de saneamento básico, tanto os estratos econômicos mais baixos quanto os mais altos da época sofriam 
com doenças decorrentes de parasitas intestinais. 

b) A medicina oficial da época possuía grande alcance para lidar com os problemas sanitários existentes. 
c) Apesar de existir número suficiente de médicos para a população da época, a população ainda recorria a outros agentes 

de cura sem formação acadêmica, denominados pelos médicos de charlatões. 
►d) Com a extinção da Fisicatura-mor, os municípios ficaram responsáveis pela assistência à saúde, sendo que suas ações, 

em grande parte, se resumiam à vacinação antivariólica. 
e) Ao final do período imperial, as atividades de saúde passaram a ser centralizadas na capital do Império, o que permitiu 

melhor assistência à saúde da população de todo o país. 
 
 
02 - Sobre a forma de assistência à saúde da população na Era Vargas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A política de saúde do governo Vargas tinha como base a medicina previdenciária, deixando em segundo plano as políticas 
de saúde pública adotadas até aquele momento. 

b) Com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), os recursos arrecadados tinham como prioridade o 
aumento dos serviços médicos no país. 

►c) O governo Vargas adotou um modelo contencionista na previdência, permitindo investir os recursos arrecadados com ela 
na industrialização do país e para acumulação financeira do Estado. 

d) O financiamento dos IAPs era tripartite, com contribuições das empresas, empregados e União, sendo que esta última era 
a que contribuía de forma mais regular, enquanto a primeira acumulou dívidas com as instituições previdenciárias. 

e) Apesar de os IAPs terem financiamento tripartite – empregados, empresas e União –, a gestão deles tinha autonomia 
quanto ao governo federal. 

 
 
03 - Sobre os princípios e diretrizes norteadores do funcionamento do Sistema Único de Saúde, estabelecidos pela Lei 

Orgânica da Saúde, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Universalidade é a expressão de que todos têm o mesmo direito de obter as ações e os serviços de que 
necessitam, independentemente de complexidade, custo e natureza dos serviços envolvidos. 

2. Igualdade na assistência à saúde reitera que não pode existir discriminação no acesso aos serviços de saúde, ou 
seja, não é aceitável que somente alguns grupos tenham acesso a determinados serviços e outros não. 

3. Integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

4. Equidade se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem 
mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
04 - Um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a descentralização político-administrativa, que 

redefine responsabilidades entre os entes de cada esfera de governo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) A existência de grande número de municípios de pequeno ou médio porte tem sido um dos fatores responsáveis pela 
efetivação da descentralização, devido às condições desses municípios para desenvolver todas as responsabilidades 
sobre as políticas públicas que lhes são atribuídas. 

►b) A descentralização do SUS esbarra em dificuldades institucionais de financiamento, e o próprio avanço do processo 
evidencia problemas estruturais do sistema de saúde. 

c) A descentralização como um meio para atingir determinados objetivos do SUS foi o único princípio organizativo a colidir 
com algumas ideias fortalecidas na década de 1990 contrárias à ampliação do papel do Estado na área da saúde. 

d) As normas operacionais, enquanto instrumentos de regulação federal dos estados e municípios, têm sido um dos entraves 
para a participação de grande parte dos municípios de pequeno porte no país por não permitirem um debate que envolva 
as três esferas do governo em suas edições. 

e) As características do sistema descentralizado são homogêneas no território nacional, apesar das diferentes capacidades 
financeiras, administrativas e operacionais para a prestação da atenção à saúde. 
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05 - A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento aglutinador da área da saúde que também tinha como objetivo a luta 
pela redemocratização do país. Levando em consideração essa reforma, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Era composta pela vertente constituída pelo movimento estudantil e pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e foi 
responsável pela difusão da teoria da medicina social. 

b) Tinha como vertente os movimentos de Médicos Residentes e de Renovação Médica, que lutaram por melhorias nas 
relações de trabalho dentro dos dois partidos existentes na época. 

c) Uma de suas vertentes era formada por profissionais das áreas de docência e pesquisa, e foi a vertente responsável por 
garantir o apoio de deputados para a criação de leis voltadas para a área de medicina social. 

d) Os integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde constituíram uma vertente importante para a consolidação 
da Reforma Sanitária Brasileira por todo o país. 

e) A vertente dos apoiadores do sanitarismo desenvolvimentista teve maior expressão nas capitais, com pouca inserção no 
interior do país. 

 
 
06 - A medicalização da sociedade é um fenômeno das sociedades capitalistas, possuindo função específica e abrangendo 

tanto a prática médica quanto a prática de todos os profissionais de saúde. É correto afirmar que a medicalização: 
 

a) permite analisar as diversas classes da sociedade pelo olhar médico, garantindo a apreensão da organização da vida 
social na esfera da produção e não na esfera do consumo, atenuando os antagonismos existentes dentro daquela 
sociedade. 

b) está intrinsicamente ligada com o uso de medicamentos e com a indústria médico-farmacêutica, que, após a Segunda 
Guerra Mundial, tornou-se grande geradora de lucros através da venda de medicamentos industrializados. 

►c) é um fenômeno que estende o campo de normatividade da medicina, interferindo na organização das populações e 
reorganização dos elementos da vida social, com o intuito de garantir a manutenção da força de trabalho para sua 
exploração. 

d) é decorrente da formação dos profissionais de saúde, que busca garantir o acesso apenas ao conhecimento considerado 
tradicional, desconsiderando as chamadas práticas integrativas de saúde. 

e) é responsável pela noção de “direito à saúde” que tem diminuído a participação da prática médica na dinâmica das relações 
de classe, devido à garantia de acesso aos bens da área da saúde por toda a população. 

 
 
07 - Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As nações com sistemas de saúde centrados na APS obtêm melhores resultados na evolução dos indicadores de 
saúde e lidam melhor com os custos desse sistema. 

2. Apesar de existirem diferentes concepções da APS, há um conjunto de evidências internacionais que sugerem 
que os sistemas de saúde orientados pela APS alcançam melhores níveis de saúde com um maior nível de 
equidade. 

3. Em áreas com maior proporção de médicos de APS por população observam-se taxas menores de baixo peso ao 
nascer e significativa redução da mortalidade infantil. 

4. São exemplos de efeitos da APS e seus atributos: a redução de internações hospitalares por condições evitáveis 
em crianças, a equidade no acesso a serviços públicos de saúde infantil; a redução de consultas não urgentes a 
emergências; redução do baixo peso ao nascer e da mortalidade infantil. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
08 - Um dos principais empecilhos ao desenvolvimento da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde tem 

sido o insuficiente enfrentamento das temáticas da mudança do processo de trabalho. Levando em consideração as 
formas de gestão da atenção na saúde em diferentes modelos de atenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) A Clínica é um modelo de atenção que trouxe diversos benefícios para a assistência em saúde, porém, devido às suas 
limitações intrínsecas, é necessário superá-la para ser possível a superação do paradigma biomédico. 

b) A Clínica Ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas não só a combater 
as doenças, mas também a transformar os serviços em que estão inseridas. 

c) A reavaliação é o momento do Projeto Terapêutico Singular no qual as propostas produzidas pela equipe, por mais que 
sejam resultados do conhecimento e do vínculo com o usuário, precisam ser pactuadas levando em conta suas 
singularidades. 

d) O vínculo entre usuários e profissionais de saúde, ao retirar a neutralidade na relação entre ambos, torna-se um dos 
limitadores na construção de um caso para o Projeto Terapêutico Singular. 

►e) Para o Projeto Terapêutico Singular o ideal é que sejam escolhidos usuários ou famílias em situações mais graves ou 
difíceis, na opinião de qualquer membro da equipe. 
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09 - O modelo proposto por Leavell e Clark em meados do século XX para a prevenção de doenças parte da perspectiva da 
história natural da doença para a intervenção de saúde. Sobre esse modelo, é correto afirmar: 

 

a) A História Natural da Doença é dividida em diversos níveis de aplicação de medidas preventivas, desde antes de a pessoa 
ficar doente até o diagnóstico da doença. 

►b) A promoção da saúde se confunde com a proteção específica e corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam 
melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos. 

c) A prevenção secundária opera com indivíduos sadios potencialmente em risco até o estabelecimento de um diagnóstico, 
para que se passe, então, para a fase da promoção da saúde. 

d) Uma das limitações da prevenção primária é não orientar os indivíduos sobre o cuidado do ambiente, para que este não 
favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos. 

e) Indivíduos que não conseguem estabelecer um diagnóstico exato sobre a doença necessitam da fase da prevenção 
terciária, na qual são feitas ações gerais que são eficientes para diversas enfermidades. 

 
10 - Levando em consideração a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta. 
 

►a) Com relação à descentralização do SUS, a Norma Operacional Básica de 1996 definiu uma redistribuição mais equitativa 
de recursos, por meio do Piso da Atenção Básica fixo e variável. 

b) Os Contratos Organizativos da Ação Pública de Saúde, de 2011, entre estados e municípios, foram responsáveis por 
extinguir a lista de equipamentos (RENASES) disponibilizados para a população. 

c) O Conselho Nacional de Saúde tem cada vez mais participado de decisões importantes sobre o SUS, principalmente 
quanto ao funcionamento das fundações estatais de direito privado. 

d) Apesar do distanciamento dos gestores dos conselhos de saúde, agravando seu esvaziamento político, o fortalecimento 
das Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite mantêm equitativa a participação social. 

e) Os Pactos pela Saúde surgem com uma nova concepção de regionalização, buscando resgatar seu conteúdo técnico do 
território e da participação local dos profissionais de saúde na elaboração de políticas públicas. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Ao realizar o exame pré-natal de rotina, a enfermeira registra e avalia os parâmetros de normalidade de acordo com a 

idade gestacional, devendo estar alerta para detectar anormalidades. Levando em consideração os dados 
apresentados, corresponde a um sinal de anormalidade na gestação: 

 

►a) frequência cardíaca fetal mínima de 100 batimentos por minuto. 
b) edema de tornozelos, sem hipertensão ou ganho súbito de peso. 
c) aumento mínimo de 15 batimentos em relação à medida inicial no teste de estímulo sonoro simplificado. 
d) palpação obstétrica evidenciando situação de apresentação fetal transversa. 
e) ganho médio entre 7,0 e 11,5 kg de peso total na gestação para gestantes com sobrepeso inicial. 

 
12 - A avaliação multidimensional do idoso contribui para a qualidade do cuidado em saúde e identificação da síndrome da 

fragilidade nessa população. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O conceito de fragilidade do idoso considera proposições de base fisiopatológica. 
2. A tríade sarcopenia, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica caracterizam a síndrome de declínio 

de energia. 
3. Existe consenso para a classificação da fragilidade do idoso. 
4. Prevenção de quedas em idosos é ação de prevenção secundária da síndrome da fragilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
13 - O exame físico do recém-nascido fornece informações de saúde e oportuniza a identificação de sinais de normalidade 

e anormalidade. Em relação aos sinais detectados no exame do recém-nascido nas primeiras 24 horas de vida, é 
correto afirmar: 
 

a) Batimento de asas de nariz, na ausência de choro, é sinal de normalidade. 
b) Sopros cardíacos, especialmente no primeiro dia de vida, indicam possível doença cardíaca importante. 
c) Ausência de ruídos hidroaéreos indica sinal de alerta para anormalidade. 
►d) Aparência azulada dos testículos, quando observados através do escroto, é sinal de torção. 
e) Secreção vaginal mucoide, com raias de sangue, indica anormalidade. 

 
14 - Bebês pós-maduros, também denominados pós-data, podem apresentar sofrimento fetal, aspiração de mecônio, 

policitemia e hipoglicemia neonatal. Essas intercorrências são comumente resultantes de: 
 

►a) insuficiência placentária. 
b) emergência obstétrica. 
c) trauma no parto. 
d) indução inoportuna do parto. 
e) complicações cardíacas. 
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15 - Considerando a imunossenescência e menor reserva funcional entre idosos, as doenças infecciosas representam risco 
de adoecimento, hospitalização e mortalidade. Frente ao perfil epidemiológico dessas doenças e sua prevenção por 
meio da vacinação, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Não existem evidências de que idosos respondam de modo insatisfatório à vacinação. 
2. A única contraindicação formal da vacina pneumocócica é história de reação anafilática à vacina ou reação a 

algum de seus componentes. 
3. A vacina contra a hepatite A é indicada apenas para idosos com sorologia positiva para a doença. 
4. A vacinação contra a influenza deve ser adiada na presença de doença febril aguda. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
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. 

 
16 - O delirium é o transtorno psiquiátrico mais comum em idosos hospitalizados, comumente confundido com depressão, 

psicose ou demência. Essa emergência geriátrica pode ser a única manifestação clínica de outros agravos à saúde, 
devendo ser identificada sua causa primária. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Distúrbios metabólicos podem ser causa de delirium. 
2. O delirium pode decorrer de infarto agudo do miocárdio. 
3. Medicações, em especial polifarmácia, podem desencadear delirium. 
4. Em casos graves, o delirium pode levar à morte. 

 

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. 

 
17 - O câncer de próstata é a neoplasia maligna não cutânea de maior incidência entre homens com idade superior a 

50 anos. Ao prestar assistência a idoso com história de câncer de próstata, o enfermeiro deve estar atento a sinais e 
sintomas de doença metastática. O sistema mais comumente afetado com metástase nessa condição é o: 

 

a) respiratório. 
b) endócrino. 
►c) esquelético. 
d) reprodutor. 
e) urinário. 

 
18 - A síndrome do “homem vermelho” é uma reação adversa anafilactoide potencialmente fatal que pode ocorrer 

imediatamente ou alguns dias após o uso de qual antibiótico? 
 

a) Ribavirina. 
b) Ácido acetilsalicílico.  
c) Fenitoína. 
d) Metotrexato. 
►e) Vancomicina. 

 
19 - Profissionais de saúde estão sujeitos a riscos ocupacionais e, portanto, ações institucionais devem visar à segurança 

do trabalhador por meio de normas estabelecidas, conhecidas e observadas pelo corpo funcional. A respeito dos 
riscos e ações preventivas, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Trabalho em turnos está associado a distúrbios do ritmo circadiano e pode elevar o risco de lapsos de 
desempenho. 

2. Após perfuração da pele de trabalhador com agulha contaminada com sangue de paciente HIV e HBV positivo, o 
risco é, proporcionalmente, maior para adquirir hepatite B do que HIV quando o trabalhador não for imunizado. 

3. Luvas nitrílicas são indicadas para proteção contra produtos químicos, como hipoclorito de sódio e glutaraldeído. 
4. Máscaras de alta filtração (PFF2(S)/N95) estão indicadas para uso quando houver contato com pacientes 

portadores de influenza e meningite bacteriana. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
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20 - Antimicrobianos representam importante recurso profilático e terapêutico à saúde humana; seu oportuno e cuidadoso 
uso contribui para a redução da mortalidade e prevenção da resistência microbiana, que é considerada um problema 
de saúde pública mundial. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A primeira dose para profilaxia de infecção em cirurgia limpa deve ser administrada duas horas antes da incisão 
cirúrgica. 

2. Auditoria prospectiva do uso de antimicrobianos para um grupo selecionado de antimicrobianos contribui para a 
prevenção da resistência microbiana. 

3. A síndrome do bebê cinzento é uma reação adversa ao uso de cloranfenicol. 
4. Pacientes em uso de vancomicina devem ser monitorados pelo risco de nefrotoxicidade do fármaco. 

 

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. 

 
21 - O sarampo é uma doença viral, altamente contagiosa e com meta de erradicação global por constituir importante causa 

de mortalidade infantil. Porém, a publicação em 1998 de relatório com incorreta interpretação de evidências 
epidemiológicas levantou a hipótese de a vacina estar associada ao desenvolvimento de distúrbios/síndromes de 
saúde. Corresponde a um distúrbio/uma síndrome falsamente associado(a) à vacinação: 

 

►a) o autismo. 
b) a doença viscerotrópica. 
c) o hirsutismo. 
d) a síndrome de Stevens-Johnson. 
e) a síndrome de Guillain-Barré. 

 
22 - Na ocorrência de acidente com material perfurante, há recomendação para profilaxia pós-exposição. O prazo máximo 

para que a imunoglobulina anti-hepatite B seja administrada, visando à profilaxia para hepatite B após exposição 
ocupacional é de: 

 

a) 1 dia. 
b) 3 dias. 
c) 5 dias. 
►d) 7 dias. 
e) 10 dias. 

 
23 - A profilaxia pós-exposição ao HIV deve ser iniciada o mais precocemente possível e no limite de tempo máximo de: 
 

a) 96 horas. 
►b) 72 horas. 
c) 48 horas. 
d) 24 horas. 
e) 12 horas. 

 
24 - Lactantes expostas ao HIV devem ser orientadas a interromper a amamentação: 
 

a) após resultado do teste positivo para HIV. 
b) durante o período de janela imunológica. 
►c) imediatamente após a exposição. 
d) até 24 horas após o início da profilaxia pós-exposição. 
e) de acordo com o tempo entre a exposição e o atendimento médico. 

 
25 - A doença física impacta não somente o funcionamento orgânico, mas pode interferir na saúde mental frente ao medo 

da dor e da morte, entre outros estresses psicológicos. Cabe ao profissional de saúde reconhecer as implicações 
mentais do adoecimento e, sempre que necessário, solicitar o apoio especializado para o manejo de cada situação. 
Em saúde mental as atitudes de proximidade interpessoal, contato visual, respeito aos sentimentos e atitude de 
interesse sem julgamentos correspondem a: 

 

a) interação. 
b) humanização. 
c) acolhimento. 
d) empatia. 
►e) escuta ativa. 
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26 - A dor deve ser avaliada objetivamente, embora constitua uma experiência subjetiva, individual e imprevisível. Em 
relação ao manejo da dor com opioides, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Analgésicos devem ser prescritos a intervalos dependentes da queixa de dor. 
2. Hiperalgesia, tolerância e overdose de opioides são causas frequentes de manejo inadequado da dor moderada e 

forte. 
3. A dependência de opioides ocorre esporadicamente. 
4. A síndrome de abstinência de opioides é autolimitada e tem baixa letalidade na ausência de problemas clínicos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
27 - A respeito das atribuições privativas do enfermeiro, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes com risco de vida é atividade privativa do enfermeiro. 
2. A consulta de enfermagem é atividade que configura o enfermeiro como trabalhador autônomo. 
3. Em internação domiciliar, o enfermeiro pode instalar equipamentos e aparelhos necessários à assistência. 
4. Em casos de emergência, o enfermeiro pode delegar atribuições dele privativas a outro profissional não 

enfermeiro. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
28 - A penalidade prevista para a infração em relação à proibição de “Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da 

pessoa, família e comunidade”, prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é: 
 

a) advertência verbal. 
b) advertência escrita. 
►c) multa. 
d) censura. 
e) suspensão do exercício profissional. 

 
29 - Ao registrar informação falsa, o profissional de enfermagem incorre em crime de: 
 

a) estelionato. 
b) peculato.  
c) prevaricação. 
d) falso testemunho. 
►e) falsidade ideológica. 

 
30 - Considerando o dever de conhecer, cumprir e fazer cumprir os preceitos ético-legais da profissão, é correto afirmar 

que a atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem foi publicada juntamente com a Resolução 
COFEN nº: 

 

a) 537/2017. 
►b) 564/2017. 
c) 567/2018. 
d) 569/2018. 
e) 606/2019. 
 

31 - Na avaliação de admissão de homem com 82 anos, deficiente visual e diabético, com história de prótese de quadril há 
10 dias e reinternação por inapetência, o paciente relata sentir-se triste por estar dependente da esposa e da filha para 
as atividades de vida diária, o que tem influenciado o seu apetite. Também relata que não é mais o responsável pelas 
decisões no domicílio, mas que sente a necessidade de retomar sua rotina. Nesse caso, o diagnóstico de enfermagem 
que deve nortear as ações educativas é: 

  

a) disposição para letramento em saúde prejudicada. 
b) comportamento de saúde propenso a risco. 
►c) risco de baixa estima situacional. 
d) manutenção ineficaz da saúde. 
e) proteção ineficaz. 
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32 - O tecido subcutâneo é sensível a soluções irritantes, de grande volume e aquelas administradas sem rotação intralocal. 
A espessura da camada de tecido subcutâneo determina o tamanho da haste da agulha e/ou o ângulo de inserção. Em 
pacientes adultos de tamanho normal, quando o ângulo de aplicação for de 90º, o tamanho da agulha deve ser de: 

 

a) 3 mm. 
b) 6 mm. 
c) 9 mm. 
►d) 12 mm. 
e) 15 mm. 

 
33 - Ao aplicar a Escala de Glasgow, o enfermeiro obtém as seguintes respostas: olhos abertos com resposta espontânea, 

resposta verbal confusa e resposta motora ineficaz. Assinale a alternativa que corresponde à soma dos pontos nas 
três categorias avaliadas: 

 

a) 2. 
b) 5. 
c) 7. 
►d) 9. 
e) 12. 

 
34 - Alterações da temperatura corporal fora do intervalo aceito cientificamente resultam da combinação de fatores como 

produção ou perda excessiva ou mínima de calor corporal. Considerando os diversos fatores que afetam os sinais 
vitais em idosos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Hipertermia e termoplegia estão associadas à diminuição da atividade das glândulas sudoríparas. 
2. A temperatura do idoso está na extremidade superior da temperatura normal de adultos. 
3. Alterações sutis da temperatura em idosos podem se manifestar como anorexia, queda e declínio funcional geral. 
4. A hipertermia maligna é deflagrada pela termorregulação prejudicada. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
35 - M.C.I., 34 anos, sexo feminino, em tratamento quimioterápico por câncer em estágio terminal, é admitida para cirurgia 

para extração de tumor em mama esquerda. A paciente refere medo de morrer, de sentir dor e de incerteza sobre a 
cirurgia e seu corpo. O enfermeiro estabelece um plano de cuidados, tendo como diagnóstico de enfermagem 
prioritário “ansiedade relacionada à morte”. No que diz respeito às intervenções planejadas e aos objetivos a serem 
alcançados nesse contexto, considere as seguintes ações: 

 

1. Diminuir a ansiedade da paciente por meio da escuta ativa. 
2. Discutir os resultados da cirurgia da paciente na imagem corporal. 
3. Dialogar com a paciente sobre experiências de dor e sofrimento. 
4. Auxiliar a paciente na compreensão das rotinas perioperatórias. 

 

É/São objetivo(s) do enfermeiro: 
 

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

 
36 - Transtornos emocionais pós-parto podem afetar diretamente a mãe, o concepto e demais membros da família, e 

impactar a saúde física. Ao realizar o acompanhamento puerperal é importante que o enfermeiro esteja atento a sinais 
e sintomas associados a transtornos emocionais e diferenciá-los de transtornos mentais. A respeito da depressão 
pós-parto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Alucinações, delírios e sentimentos de irrealidade indicam depressão pós-parto. 
2. A tristeza pós-parto é um fenômeno de curta duração e que pode evoluir para depressão pós-parto. 
3. Mulheres sem apoio adequado estão em risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto. 
4. Cansaço, irritação e sentimento de impotência para cuidar de si e do bebê são sinais de alerta de depressão 

pós- parto. 
 

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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37 - A causa mais comum do sangramento uterino disfuncional, considerado anormal ou irregular, é: 
 

a) infecciosa. 
b) tumoral. 
c) gestacional. 
d) endometrial. 
►e) hormonal. 

 
38 - A respeito de métodos contraceptivos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os métodos de barreira proporcionam proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. 
2. O dispositivo intrauterino de cobre não é apropriado para lactantes. 
3. O preservativo feminino pode ser inserido até oito horas antes da relação sexual. 
4. O uso de diafragma durante a menstruação aumenta o risco da rara síndrome do choque tóxico. 

 

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. 

 
39 - Ao realizar a coleta de sangue arterial em pacientes críticos, o enfermeiro deverá avaliar a circulação arterial na mão 

do paciente. Nesses casos, deve-se aplicar o teste de: 
 

a) Rinne. 
b) Weber. 
c) Tensilon. 
d) Marshall. 
►e) Allen. 

 
40 - Ao avaliar o paciente adulto, em atendimento pós trauma, após 30 minutos do início da infusão de sangue total, o 

profissional de enfermagem observa os seguintes sinais vitais: temperatura de 37,5 ºC, frequência cardíaca de 100 
batimentos por minuto, pressão arterial de 100/60 mmHg, respiração de 20 respirações por minuto acompanhada de 
calafrios e dor lombar. A suspeita clínica nesse caso é de: 

 

►a) reação hemolítica intravascular. 
b) reação anafilática. 
c) reação alérgica. 
d) reação febril não hemolítica. 
e) sobrecarga circulatória. 

 
41 - O intervalo de tempo mínimo, estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, para monitoramento do estado de 

consciência, dos sinais vitais e das condições da pele e da circulação sanguínea nos locais sob contenção é de: 
 

►a) hora em hora. 
b) duas em duas horas. 
c) quatro em quarto horas. 
d) seis em seis horas. 
e) oito em oito horas. 

 
42 - No Brasil, é obrigatório o fornecimento de uma Declaração de Óbito Fetal, a ser feita no mesmo impresso utilizado para 

o atestado de óbito, sempre que o óbito fetal ocorrer na idade gestacional igual ou superior a: 
 

a) 16 semanas. 
►b) 20 semanas. 
c) 24 semanas. 
d) 30 semanas. 
e) 32 semanas. 

 
43 - A cetoacidose diabética constitui um distúrbio metabólico observado em portadores de diabetes tipo 1 e representa 

uma condição de urgência. O manejo clínico visa corrigir a desidratação, a perda de eletrólitos e a acidose, além da 
hiperglicemia com infusão intravenosa contínua de insulina. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Níveis anormais de potássio podem incorrer em arritmia cardíaca. 
2. O edema cerebral deve ser detectado precocemente por meio do acompanhamento do estado metabólico. 
3. Na infusão intravenosa de insulina, os primeiros 50 mL da solução devem ser descartados. 
4. Poliúria, polidipsia e fadiga acentuada são manifestações clínicas da cetoacidose diabética. 

 

Assinale a alternativa correta.  
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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44 - Considerando a anafilaxia uma condição potencialmente fatal, após a aplicação de uma dose inicial de epinefrina e o 
atendimento médico de urgência demorar mais de 10 minutos, uma ação adicional é: 

 

►a) a repetição da dose. 
b) a administração de oxigênio suplementar. 
c) o posicionamento da vítima em decúbito lateral. 
d) a administração de glicose na forma líquida. 
e) o encaminhamento ao hospital. 

 
45 - A respeito do regulamento técnico da atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica, 

considere as seguintes ações: 
 

1. Realizar ações de educação à saúde do paciente. 
2. Formular manuais técnicos de educação a pacientes e familiares. 
3. Ministrar quimioterápicos antineoplásicos. 
4. Participar da elaboração de protocolos institucionais. 

 

É/São ação(ões) privativa(s) do enfermeiro nesse tipo de quimioterapia: 
 

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

 
46 - Ao atender ao chamado de um paciente em uso, há duas horas, de uma unidade de concentrado de hemácias, o 

enfermeiro verifica os seguintes sinais e sintomas: calafrios, dor abdominal, náuseas e prurido. Considerando a 
suspeita de reação transfusional, a primeira conduta clínica a ser adotada é: 

 

a) comunicar ao médico. 
b) solicitar ajuda. 
►c) interromper a transfusão. 
d) verificar os sinais vitais. 
e) instituir outro acesso venoso. 

 
47 - A respeito da hipertensão arterial, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para um adulto com circunferência de braço de 40 cm, a largura do manguito deverá ser de 13 cm e a largura da 
bolsa deverá ser de 30 cm. 

2. A bexiga cheia pode alterar a pressão arterial. 
3. Ao desinflar o manguito, se os batimentos persistirem até o nível zero, deve-se determinar a pressão arterial 

diastólica no abafamento dos sons. 
4. Na primeira consulta, a pressão arterial deve ser verificada nos dois braços, utilizando-se a maior pressão obtida 

como referência. 
 

Assinale a alternativa correta.  
 

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

 
48 - Ao realizar a avaliação de um paciente, o enfermeiro obtém índice de massa corporal (IMC) igual a 26 kg/m2, classifica 

sua condição em relação ao peso e faz as orientações e encaminhamentos cabíveis. A condição desse paciente 
corresponde a: 

 

►a) sobrepeso. 
b) obesidade I. 
c) obesidade II. 
d) obesidade III. 
e) obesidade IV. 

 
49 - A utilização da rede venosa é habitual em hospitais para a infusão de medicação, coleta de amostras de sangue e 

infusão de contraste durante exames complementares. O procedimento que exige precauções máximas de barreira 
corresponde à: 

 

►a) instalação de cateter central de inserção periférica. 
b) administração de quimioterápico. 
c) inserção de dispositivos arteriais. 
d) coleta de amostras de sangue por cateter. 
e) infusão de medicação radioativa. 
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RASCUNHO

50 - Um paciente adulto, sem alteração do nível de consciência, se recusa a receber um medicamento. A respeito do 
assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A recusa é um direito do paciente, e revogável a qualquer momento. 
2. O paciente, ou representante legal, deve formalizar a recusa. 
3. Tanto o nome do medicamento quanto o horário da recusa devem ser registrados. 
4. O medicamento recusado não deve mais ser oferecido ao paciente. 
 

Assinale a alternativa correta.  
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) 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. 

 
 
 

 

 

Paciente M.A.C, 13 anos de idade, sexo feminino, em 1º dia pós-operatório de fratura de úmero direito, em bom estado geral, 
acompanhada pela mãe. Neste contexto, o auxiliar de enfermagem T.R. foi remanejado para o setor no qual a criança estava 
internada para cobrir a ausência de outro profissional, assumindo a medicação dos pacientes. Ao chegar à unidade, a 
medicação da paciente M.A.C. estava preparada em seringa, sem identificação, sendo informada a dose e a droga pelo 
profissional que a havia preparado. O auxiliar etiquetou a seringa com a droga preparada de acordo com as informações 
verbais recebidas. Ao administrar a medicação para a paciente M.A.C. (cefazolina intravenoso, às 10h), o auxiliar percebeu 
que ela começou a apresentar sonolência e apatia. Imediatamente, ele lembrou de ter visto caixas de cefazolina e cetamina 
sobre a bancada de preparo de medicação e interrompeu a administração supondo a possibilidade de troca da cefazolina 
pela cetamina. Ao verificar as prescrições, o auxiliar constatou que neste mesmo dia e horário estava prescrito cetamina 
para um paciente de outro leito, no mesmo setor. Ele comunicou o fato à enfermeira e a paciente foi avaliada pelo médico; 
constatou-se que não houve outras complicações, além do episódio de sonolência. O ocorrido foi notificado como evento 
adverso. 
 

 
a) Considerando o caso acima, classifique o dano causado à paciente M.A.C e justifique essa classificação. 

 

 

 

 
 

b) Descreva ao menos seis fatores contribuintes à ocorrência do evento adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Questão Discursiva 01 

Limite máximo 

Limite máximo 
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Paciente S.V., 48 anos, um filho, internada na unidade de oncologia em pré-operatório de histerectomia simples com 
diagnóstico médico de câncer cervical pré-invasivo (carcinoma in situ). Após entrevista e exame físico, os seguintes 
diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos: 
- Ansiedade relacionada ao diagnóstico de câncer e à cirurgia. 
- Conhecimento deficiente relacionado com os aspectos perioperatórios da histerectomia e do autocuidado. 
 

Considerando os diagnósticos e respectivas metas de enfermagem, descreva ao menos cinco cuidados/intervenções de 
enfermagem para este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paciente G.O.V., 18 anos, com diagnóstico médico de leucemia mieloide aguda, está no 3º dia pós-transplante de 
células-tronco hematopoiéticas. Ao exame físico, apresenta mucosas hipocoradas e íntegras, bom estado geral, ausência 
de queixas e os seguintes sinais vitais: 
- Pressão arterial: 110x85 mmHg 
- Frequência respiratória: 28 rpm 
- Frequência cardíaca: 85 bpm 
- Temperatura: 36,7 ºC 
 

a) Considerando o caso acima, cite o principal diagnóstico de enfermagem. 

 

 
 

b) Considerando o principal diagnóstico de enfermagem para este caso, cite a meta de enfermagem e descreva pelo menos seis 
cuidados/intervenções de enfermagem para atingi-la. 
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