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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 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. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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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 - É INCORRETO afirmar que a vigilância em saúde: 
 

a) tem caráter contínuo, permanente e sistemático. 
b) utiliza dados diretamente relacionados à prática de saúde pública. 
►c) faz levantamentos ocasionais sobre os agravos crônicos e permanentes para agravos agudos. 
d) tem foco dirigido para resultados específicos, estabelecendo objetivos e metas. 
e) tem sentido utilitário e pragmático das atividades, para estabelecer o controle de doenças e agravos. 

 
12 - A vigilância epidemiológica é um importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização 

dos serviços de saúde, bem como para a normatização das atividades técnicas correlatas. Sobre a vigilância 
epidemiológica, é correto afirmar: 

 

a) As mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa um aumento das taxas de mortalidade por 
doenças infecciosas e parasitárias, e um declínio das mortes por causas externas e doenças crônico-degenerativas, têm 
demandado a incorporação de novas doenças e agravos transmissíveis às atividades da vigilância epidemiológica.  

b) As competências do sistema de saúde (municipal, estadual e federal) abarcam os espectros das funções de vigilância 
epidemiológica, com graus de especificidade iguais. 

c) As ações executivas de vigilância epidemiológica são inerentes à esfera federal, pois seu exercício exige conhecimento 
analítico da situação de saúde nacional. 

►d) Para a vigilância dos fatores comportamentais de risco e proteção para as doenças e agravos não transmissíveis, o 
Ministério da Saúde usa informações geradas por inquéritos nacionais. 

e) O planejamento das ações de intervenção governamental é de responsabilidade do nível federal. 
 
 
13 - Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica, a partir da 

qual, na maioria das vezes, desencadeia-se o processo informação-decisão-ação. Sobre o processo de notificação, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O caráter compulsório da notificação implica responsabilidades formais para todo cidadão, bem como para os 
profissionais da área da saúde. 

2. A notificação deve ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para 
a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. 

3. O Sinan é o principal instrumento de coleta dos dados de notificação compulsória. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
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14 - Considerando o valor da vigilância epidemiológica para o planejamento, organização e operacionalização de ações de 
saúde, é correto afirmar: 

 

a) O ambiente hospitalar é uma fonte para a notificação de doenças graves, enquanto as unidades básicas de saúde notificam 
os casos mais simples. 

b) As doenças de notificação compulsória nem sempre constituem risco à saúde da população, mas são necessárias ações 
de controle e de conhecimento da ocorrência dessas doenças para fins de pesquisa e acordos internacionais. 

►c) As atividades realizadas pelos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) estão vinculadas às unidades de saúde 
componentes da Rede de Hospitais de Referência. 

d) Compete à Secretaria Estadual de Saúde elaborar as normas técnicas referentes ao desenvolvimento das atividades dos 
NHE integrantes dos hospitais de referência para a vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, em consonância com 
as prioridades do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS). 

e) Compete aos hospitais a elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das doenças e agravos de notificação 
compulsória no ambiente hospitalar. 

 
15 - Sobre a dengue, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A capacidade de adaptação do mosquito vetor ao ambiente urbano permite uma rápida difusão espacial e um explosivo 
crescimento nas áreas urbanas. 

b) A dengue é uma das arboviroses mais importante nas regiões tropicais, onde a temperatura e a umidade favorecem a 
proliferação de seu vetor. 

►c) As taxas de letalidade por febre hemorrágica da dengue vêm se mantendo elevadas; por questões relacionadas à 
reinfecção pelo mesmo sorotipo do vírus que causou a infecção anterior. 

d) O trânsito de pessoas e cargas entre países cada vez maior e mais rápido, devido à globalização das relações econômicas 
influenciam o quadro epidemiológico da dengue. 

e) Na ausência de uma vacina preventiva eficaz, de tratamento etiológico e quimioprofilaxia efetivos para dengue, o único 
elo vulnerável para reduzir a transmissão da dengue é o mosquito Aedes aegypti. 

 
16 - Sobre o controle e tratamento da tuberculose (TB), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A estratégia de tratamento supervisionado (DOTS) recomenda que, em municípios responsáveis pela maior parte 
dos casos notificados anualmente, o tratamento deve ser por internação hospitalar. 

2. PNCT estende as ações a todos os serviços do SUS, incluindo a Atenção Primária de Saúde, o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família, para garantir a ampliação do acesso ao 
diagnóstico e tratamento da TB. 

3. O surgimento da epidemia de Aids e de focos de tuberculose multirresistente em zonas com controle deficiente 
da doença complica o problema em escala mundial. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
17 - Sobre a hanseníase, é correto afirmar: 
 

a) É uma doença crônica granulomatosa, de baixa infectividade e alta patogenicidade. 
►b) O acesso a informações, diagnóstico e o tratamento com poliquimioterapia (PQT) são elementos-chave na estratégia para 

o controle da doença. 
c) O domicílio deixou de ser um importante espaço de transmissão da doença, sendo que a transmissão está mais 

relacionada às aglomerações urbanas. 
d) A centralização das ações de controle da hanseníase é a estratégia mais apropriada para a ampliação dos acessos ao 

diagnóstico e tratamento precoce, mas é útil nas ações para reduzir incapacidades causadas pela doença. 
e) A inserção da hanseníase nos programas de capacitação permanente de profissionais da atenção primária para suspeição, 

diagnóstico e tratamento é mais eficaz em municípios com baixa endemicidade da doença. 
 
18 - Sobre o HIV/Aids, seu controle e tratamento, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Atualmente, verifica-se uma tendência de heterossexualização, feminização, envelhecimento e pauperização na 
prevalência dos casos. 

2. O tratamento dos pacientes portadores de HIV é realizado com antirretrovirais e as orientações para o seu uso 
são baseadas em discussões técnicas com especialistas da área, sendo definidas pelo Programa Nacional de DST 
e Aids, de acordo com protocolo de cada Estado. 

3. As políticas públicas de saúde dirigidas ao tema DST/Aids avaliam as características e pertinência da epidemia da 
Aids e outras patologias correlatas (as DST, as hepatites, a tuberculose, gravidez indesejada) entre segmentos 
populacionais definidos segundo suas características de vulnerabilidade e risco para a epidemia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
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19 - Sobre as hepatites virais, seu controle e tratamento, é correto afirmar: 
 

a) Sempre apresentam sintomas, têm grande importância pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de 
complicações das formas agudas e evolução para formas crônicas, podendo levar à cirrose e ao câncer de fígado. 

b) As hepatites A e D apresentam alta prevalência nos países em desenvolvimento, onde as condições sanitárias e 
socioeconômicas são precárias. 

c) O Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNPCHV) tem a missão de reduzir a incidência 
das hepatites virais dos tipos A, B e C, por serem consideradas a mais graves, melhorar a qualidade de vida dos portadores 
dessas doenças, promovendo ações de prevenção, vigilância, controle e assistência no território nacional. 

d) A notificação de casos suspeitos das hepatites virais tornou possível que o número de notificações reflita a real incidência 
da infecção. 

►e) A hepatite delta concentra-se na Amazônica Ocidental, que apresenta uma das maiores incidências do mundo desse 
agente, cujo vírus é responsável por surtos epidêmicos íctero-hemorrágicos e também pela alta prevalência de 
hepatopatias crônicas e hepatocarcinoma entre portadores. 

 
 
20 - O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 e representa um grande avanço nas ações de prevenção 

de doenças. A vacinação é uma das principais responsabilidades do profissional enfermeiro junto à Saúde da Família. 
Sobre imunização, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Tanto as vacinas virais quanto as vacinas bacterianas, atenuadas ou inativadas, são eficazes e estimulam a produção de 
células de memória (antígenos T-dependente). 

b) As vacinas virais, em comparação às bacterianas, têm uma grande vantagem, pois, em situações de atraso no 
cumprimento do calendário vacinal, não há necessidade de recomeçar o esquema vacinal. 

c) É importante que o antígeno vacinal seja aplicado o mais precocemente possível, antes que a pessoa entre em contato 
com o agente infeccioso, pois a vacina aplicada estimulará a produção de anticorpos inespecíficos e a produção de células 
de memória. 

d) Na reexposição a um agente infeccioso cujo indivíduo já foi vacinado, a resposta será mais rápida e menos potente, mesmo 
assim, é possível prevenir a doença. 

e) A imunidade causada por processo infeccioso decorrente tanto do adoecimento (por exemplo sarampo), quanto do 
processo de vacinação é do tipo ativa-natural. 

 
 
21 - Em relação à vacinação de gestantes e lactantes, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem dos antígenos vivos 
atenuados para o feto, o que pode causar alguma alteração, como malformação, aborto ou trabalho de parto 
prematuro. 

2. Em situações específicas de profilaxia, indica-se a imunização ativa, que prevê o recebimento de soros ou 
imunoglobulinas específicos, como a imunoglobulina específica contra varicela ou hepatite B ou imunoglobulina 
hiperimune. 

3. A vacina contra febre amarela não está indicada para mulheres que estejam amamentando, devendo ser adiada 
até a criança completar seis meses de idade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
22 - Sobre o gerenciamento dos resíduos, é correto afirmar: 
 

►a) Os resíduos do Grupo A1 contêm na sua formulação microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas 
com prazo de validade expirado, vazios ou com sobras de vacinas, agulhas e seringas utilizadas. 

b) Resíduos do Grupo D são caracterizados por não apresentarem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 
ambiente, não havendo produção desses resíduos na sala de vacinação. 

c) O manejo dos resíduos produzidos na sala de vacinação segue as fases de segregação, acondicionamento, identificação, 
transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e 
disposição final, que são de responsabilidade da equipe de limpeza da unidade de saúde. 

d) Deve-se acondicionar em caixas coletoras de material perfurocortante os resíduos perfurantes com risco de acidente 
(seringas e agulhas usadas), sendo que os frascos vazios de imunobiológicos podem ser esterilizados e reaproveitados. 

e) Os resíduos provenientes de campanhas e de vacinação extramuros, enquadrados na classificação do Grupo A1, devem 
ser submetidos ao tratamento nos locais de geração, acondicionados em caixas coletoras de materiais perfurocortantes. 
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23 - A Rede de Frio, sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), tem o objetivo de assegurar que os 
imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transporte, 
armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da 
sua administração. Sobre a Rede de Frio, é correto afirmar: 

 

a) A sala de vacinação é a instância inicial da Rede de Frio, onde os procedimentos de vacinação propriamente ditos são 
executados mediante ações de rotina, campanhas e outras estratégias. 

b) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre -2 ºC e +8 ºC, sendo ideal +5 ºC. 
c) O estoque de imunobiológicos no serviço de saúde não deve ser maior do que a quantidade prevista para o consumo de 

uma semana, a fim de reduzir os riscos de exposição dos produtos a situações que possam comprometer sua qualidade. 
d) A limpeza do equipamento de refrigeração deve ser realizada na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de 

trabalho, pois, após o procedimento, o equipamento ficará fechado e assim recuperará a temperatura ideal mais 
rapidamente. 

►e) O refrigerador tipo “frigobar” não deve ser utilizado para conservação de imunobiológicos. 
 
24 - Um dos procedimentos mais importantes que antecedem a atividade de vacinação é a lavagem das mãos. Sobre a 

lavagem das mãos, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Deve ser realizada antes de qualquer atividade na sala de vacinação. 
b) Deve ser realizada depois de qualquer atividade na sala de vacinação. 
c) Antes de iniciar a higiene das mãos, é necessário retirar joias como anéis e pulseiras e outros adornos, pois sob tais 

objetos podem se acumular microrganismos. 
d) É importante manter as unhas curtas e com os cantos aparados para evitar acidentes e contaminação. 
►e) Em caso de falta de água ou sabão, é possível substituir a lavagem das mãos por desinfecção com álcool 70%, desde que 

respeitados os mesmos passos da lavagem de mãos. 
 
25 - Sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta. 
 

a) O território pode ou não ser definido desde que se conheçam as necessidades e preferências da população. 
b) As Unidades de Saúde da Família compõem o segundo nível de atenção dando suporte multidisciplinar à equipe de 

unidade básica de saúde. 
►c) O sistema de informação deve ser integrado vinculando todos os membros da rede, com identificação de dados por sexo, 

idade, lugar de residência, origem étnica e outras variáveis pertinentes. 
d) O financiamento da RAS deve ser bipartite (federal e estadual), garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede. 
e) Atenção à saúde deve ser centrada na família, tendo em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a 

diversidade da população. 
 
26 - Sobre a Rede Cegonha (RC), uma rede temática de atenção à saúde, é correto afirmar: 
 

►a) O Ministério da Saúde lançou a Rede de Atenção Materna, Neonatal e Infantil – Rede Cegonha (RC), com o objetivo de 
implementar um novo modelo de atenção à gestação, ao parto e ao nascimento, visando promover a saúde e reduzir a 
morbimortalidade infantil. 

b) Para maiores avanços, além da qualificação da atenção pré-natal, destaca-se a necessidade de qualificação da Atenção 
Hospitalar ao parto e nascimento, aumentando o acesso ao parto cirúrgico, nas regiões mais carentes do Brasil. 

c) A RC estimula o aumento da participação da equipe médica na atenção ao parto, como estratégia para assegurar a 
utilização das boas práticas na assistência. 

d) A RC busca aumentar o respeito da dignidade e do valor do processo de parturição, garantindo acesso da gestante à 
forma de parto que ela escolher. 

e) Na estruturação da RC, está prevista a erradicação da mortalidade materna. 
 
27 - Em 2019, o Brasil enfrenta um surto de sarampo, doença exantemática imunoprevenível com vacina obrigatória no 

calendário do Programa Nacional de Imunização. Sobre o sarampo, é correto afirmar: 
 

a) Nos estados com surto de sarampo, a primeira dose de vacina dupla viral foi antecipada em crianças de 06 a 11 meses 
de idade. 

b) Devido ao surto de sarampo, a intensificação e bloqueio com vacinação em pessoas de 06 meses até 59 anos deve ser 
feita de forma seletiva. 

c) O exame sorológico utilizado para confirmação diagnóstica dos casos é o IgG para sarampo. 
d) A população de 30 a 59 anos deve receber ao menos duas doses de uma das vacinas com componente sarampo. 
►e) São considerados grupos de risco e devem ser vacinados: profissionais da saúde, profissionais do ramo do turismo, setor 

hoteleiro e transportes. 
 
28 - Sobre violência sexual, é correto afirmar: 
 

►a) Ações de enfrentamento às situações de violência sexual podem ocorrem nas unidades básicas de saúde. 
b) As equipes dos serviços de referência para a atenção integral às pessoas em situação de violência sexual são compostas 

por médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. 
c) Somente UPA e pronto-socorro são os serviços que podem ser referência para a atenção integral às pessoas em situação 

de violência sexual. 
d) Somente maternidades são os serviços que podem ser referência para a atenção à interrupção de gravidez em casos 

previstos por lei. 
e) A notificação dos casos de violência sexual deve ser feita por médico perito do Instituto Médico Legal. 
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29 - O acompanhamento pré-natal é um importante trabalho desenvolvido pelo enfermeiro na Unidade de Saúde. Compete 
ao enfermeiro orientar a gestante sobre sua condição de saúde e seus direitos referentes a essa condição. Sobre 
gestação, parto e puerpério, é correto afirmar: 

 

a) A puérpera HIV positivo deve amamentar seu bebê desde que esteja em tratamento com antirretrovirais e a carga viral 
esteja baixa e, caso não seja possível, ela tem o direito de receber fórmula para amamentação até que o recém-nascido 
complete seis meses de vida. 

b) A gestante adolescente deve estar acompanhada de um adulto responsável durante as consultas e, caso seja estudante, 
a partir do oitavo mês de gestação poderá cumprir os compromissos escolares em casa. 

c) O período de licença-maternidade é de 120 dias para gestantes com carteira de trabalho assinada e, após esse período a 
mulher não pode ser demitida por seis meses, exceto em situações de “justa causa”. 

d) Em caso de parto prematuro, a mulher tem o direito de ficar como acompanhante do recém-nascido até a alta hospitalar e 
o pai tem direito a 15 dias de licença paternidade. 

►e) O uso de ácido fólico é prescrito durante toda a gestação e o uso de sulfato ferroso é prescrito até o terceiro mês 
pós-parto, sendo ambas as medicações distribuídas gratuitamente na rede pública. 

 
30 - Sobre os exames e as vacinas de rotina realizados durante o acompanhamento pré-natal, é correto afirmar: 
 

a) Ao se realizar a tipagem sanguínea, se a gestante tem Rh positivo e o pai do bebê tem Rh negativo, deve-se solicitar outro 
exame durante o pré-natal, o Coombs Indireto. 

►b) O teste para malária deve ser realizado em todas as gestantes, sintomáticas ou não, residentes em área endêmica para a 
doença. 

c) Além das vacinas contra hepatite B e influenza, as vacinas indicadas para a gestante são dupla adulto, em esquema de 
três doses para as que nunca foram vacinadas, ou uma dose de reforço entre a 27ª e 36ª semana para as que já têm três 
doses comprovadas. 

d) A vacina dTpa somente é prescrita para gestantes com reação anterior à vacina dupla adulto. 
e) O exame VDRL é capaz de identificar a sífilis, uma doença que pode causar aborto, parto prematuro, problemas de 

formação fetal, sendo seu tratamento feito com penicilina benzatina. 
 
31 - A respeito dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As especialidades médicas previstas na composição das equipes do NASF são pediatra, psiquiatra, obstetra e 
geriatra. 

2. As categorias profissionais previstas na composição das equipes do NASF são fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional e psicólogo. 

3. As categorias profissionais previstas na composição das equipes do NASF são educador físico, arte educador e 
médico veterinário. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
32 - A respeito dos objetivos para segurança do paciente cirúrgico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A equipe deve marcar o local da cirurgia, sendo também necessário conhecer os métodos anestésicos. 
2. A equipe deve prever o risco de grandes perdas sanguíneas e, se isso ocorrer, providenciar a reposição. 
3. Os instrumentais ou compressas nas lesões cirúrgicas deverão ser contados e separados, para impedir sua 

retenção. 
4. As instituições de saúde deverão estabelecer medidas de vigilância sobre os procedimentos cirúrgicos. 

 

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. 

 
33 - Levando em consideração o programa “A Cirurgia Segura Salva Vidas”, que tem por objetivo aprimorar a segurança 

do paciente durante o processo cirúrgico e assim reduzir o número de óbitos devido a complicações cirúrgicas 
preveníveis, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O programa fornece aos profissionais de saúde informações sobre medidas paliativas para a sobrevida do paciente após 
o processo cirúrgico. 

►b) O processo cirúrgico envolve etapas que visam à assistência individual ao paciente, o que permite minimizar o risco de 
complicações e o óbito. 

c) O programa define um conjunto mínimo de medidas padronizadas como os indicadores cirúrgicos, a fim de promover a 
fiscalização por meio de ações de vigilância da assistência à saúde prestada. 

d) O programa estabelece uma lista de verificação de segurança cirúrgica. 
e) A segurança do paciente cirúrgico deve ser assegurada durante as etapas pré-operatórias, transoperatórias e 

pós-operatórias. 
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34 - A respeito das atividades desenvolvidas pela Central de Material e Esterilização, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A limpeza e a remoção de sujidade visível como sangue, fluídos orgânicos e matéria inorgânica dos objetos 
cirúrgicos e superfícies dos equipamentos devem ser realizadas de maneira manual ou mecânica, podendo ser 
utilizada a imersão em água com detergentes enzimáticos. 

2. A cavitação produz um vácuo que suga a sujidade para o líquido circulante no interior da lavadora. 
3. O glutaraldeído é um composto de aldeído disponível em soluções ácidas ou alcalinas, agindo sobre os 

microrganismos por meio da alquilação dos componentes celulares que alteram a síntese proteica de DNA e RNA. 
4. A desinfecção de alto nível, processo utilizado nos produtos para a saúde, elimina os tipos de microrganismos 

patogênicos, entre eles os esporos bacterianos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 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, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
35 - A respeito da esterilização e desinfecção de material e equipamentos de uso na assistência à saúde na prevenção das 

IRAS, é correto afirmar: 
 

a) Os processos de limpeza, desinfecção e esterilização, desde que realizados com infraestrutura e equipamentos 
específicos, podem ser realizados por qualquer membro da equipe hospitalar. 

b) A esterilização dos materiais e equipamentos utilizados na assistência à saúde é realizada em duas etapas: por 
processamento químico ou por calor e distribuição dos materiais. 

►c) As IRAS causadas pela reutilização de dispositivos ou por procedimentos inadequados de esterilização/descontaminação 
são as infecções do sítio cirúrgico, as hepatites virais (B e C) e o HIV. 

d) A esterilização é o processo de destruição ou remoção de microrganismos nocivos à saúde e não inclui a destruição dos 
esporos bacterianos. 

e) A desinfecção é o processo de destruição ou remoção de microrganismos, inclusive os esporos bacterianos. 
 
 
36 - O processo de esterilização pode ocorrer por três métodos distintos: por calor seco, por calor úmido e por óxido de 

etileno. Sobre esses três processos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A esterilização por calor seco é considerada inadequada, pois não há como garantir parâmetros para esse tipo de 
esterilização. 

2. A esterilização por calor úmido tem de ser validada por meio de testes termométricos para diferentes tipos de 
cargas e avaliação do perfil de temperatura entre elas. 

3. O óxido de etileno é um gás incolor inflamável e explosivo, utilizado na esterilização de materiais sensíveis ao 
calor e umidade. 

4. O óxido de etileno é absorvido por diversos materiais e equipamentos e por isso após a esterilização é importante 
o ciclo de aeração. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
37 - A notificação das pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) no Brasil tornou-se obrigatória em 2017. A 

vigilância das PAV tem por objetivo aprimorar estratégias de prevenção e controle dessa infecção; sendo assim, foram 
elencadas medidas preventivas para PAV. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A ventilação mecânica está associada a altas taxas de pneumonia, devido ao tubo endotraqueal inibir tanto os 
mecanismos de defesa do trato respiratório superior quanto a tosse efetiva, por isso é importante manter o 
paciente com a cabeceira elevada entre 30 e 45º. 

2. A adequação da menor dose de sedação e a avaliação do paciente rotineiramente permite a desintubação precoce 
e, por consequência, uma redução na taxa de PAV. 

3. Pacientes com indicação de uso de ventilação mecânica acima de 72 h deverão utilizar uma cânula orotraqueal 
com sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, pois essa medida reduz o risco de 
PAV, o tempo de ventilação mecânica e de internação em unidade de terapia intensiva e diminui o uso de 
antibióticos. 

4. A higiene oral do paciente em ventilação mecânica, feita com clorexidina 0,12%, está associada à redução da PAV. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 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, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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38 - A respeito da infecção do trato urinário (ITU) no ambiente hospitalar, associada ao uso do cateterismo vesical, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A infecção do trato urinário associada ao cateterismo vesical é qualquer infecção sintomática no paciente após 
dois dias de uso do cateter vesical. 

2. A infecção do trato urinário não relacionada ao cateterismo vesical é qualquer infecção sintomática que aparece 
após uma semana do uso do cateter vesical de alívio. 

3. Os principais agentes etiológicos das ITU são as bactérias Gram negativas como as enterobactérias, entretanto, 
também é possível de encontrar as Gram positivas do gênero Enterococcus. 

4. As principais medidas preventivas para as ITU associadas ao cateterismo vesical são: assegurar a inserção na 
técnica asséptica, assegurar equipe capacitada e garantir a vigilância do uso do cateter e de suas complicações. 

 

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. 

 
39 - A respeito das infecções da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. No Brasil, os principais agentes etiológicos são a Klebsiella pneunomiae e o Acinebacter spp., ambos resistentes 
a carbapenêmicos. 

2. A infecção da corrente sanguínea está relacionada ao aumento no número de dias de internação, o que contribui 
para a diminuição no número de leitos ofertados no Sistema Único de Saúde. 

3. As medidas preventivas para cateteres periféricos são: higienização das mãos, seleção do cateter e sítio de 
inserção. 

4. Os cateteres de maior calibre causam mais flebite e menor obstrução do fluxo sanguíneo, sendo que a cada 
tentativa de punção deve ser utilizado um novo cateter. 

 

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. 

 
40 - Sobre a atenção à saúde mental, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São ações terapêuticas realizadas na Atenção Básica: exercício da boa comunicação e da empatia, e acolhimento 
ao usuário e a suas queixas emocionais. 

2. O projeto terapêutico é um plano de ação compartilhado composto por um conjunto de intervenções que seguem 
uma intencionalidade de cuidado integral à pessoa. 

3. Um Projeto Terapêutico Singular deve ser elaborado com o usuário a partir de uma primeira análise do profissional 
sobre as múltiplas dimensões do sujeito, devendo ser mantido até o final, da forma como foi planejado, para que 
o sucesso terapêutico seja alcançado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
41 - Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: histórico de 
enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. 

b) Por ser um método flexível e de fácil uso, o processo de enfermagem poderá ser realizado pelo técnico de enfermagem, 
sem a supervisão direta do enfermeiro. 

c) A sistematização da assistência de enfermagem consiste na elaboração e aplicação do processo de enfermagem, sendo 
uma atividade privativa do enfermeiro em todas as suas etapas. 

►d) A Resolução Cofen 358/2009 estabelece que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e 
sistemático em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, incluindo espaços de cuidados 
domiciliares. 

e) A etapa da coleta de dados é um processo sistemático e pontual, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, 
com a finalidade de obter informações individuais em um dado momento do processo saúde-doença. 
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42 - Com base na Resolução nº 554, de 17 de julho de 2017, que estabelece os critérios norteadores das práticas de uso e 
de comportamento dos profissionais de enfermagem, em meio de comunicação de massa: na mídia impressa, em 
peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais, assinale a alternativa correta. 

 

a) A Resolução é frágil ao proibir a divulgação de imagens sensacionalistas envolvendo profissionais, pacientes e instituições, 
por profissionais de enfermagem em mídias televisivas e redes sociais, omitindo-se acerca da mídia impressa que, apesar 
de estar em desuso, ainda tem importância na divulgação de informações. 

►b) 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. 

c) Técnicos e auxiliares poderão utilizar-se de qualquer meio de divulgação para prestar informações, dar entrevistas e 
publicar artigos científicos versando sobre assuntos de enfermagem, desde que autorizados pela chefia direta. 

d) Nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição da figura do paciente for imprescindível, o profissional de 
enfermagem pode se abster da autorização expressa do paciente ou de seu representante legal, caso o enfermeiro 
responsável técnico da instituição onde foram coletadas as imagens assine autorização registrada em cartório. 

e) Visando facilitar o acesso aos cuidados de enfermagem, é permitido ao profissional de enfermagem oferecer consulta a 
pacientes e familiares por mídia social como substituição da consulta presencial em caso onde haja dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde. 

 
43 - São todas comorbidades do transtorno do espectro autista (TEA): 
 

►a) Depressão, ansiedade, surdez, epilepsia e retardo mental, distúrbios específicos de linguagem e mutismo seletivo. 
b) Distúrbios específicos de linguagem, ansiedade, epilepsia, arritmias cardíacas, surdez e retardo mental. 
c) Depressão, distúrbios específicos de linguagem, predisposição às doenças autoimunes, retardo mental e ansiedade. 
d) Ansiedade, doença de Crohn, surdez, depressão, distúrbios específicos de linguagem e epilepsia. 
e) Surdez, distúrbios específicos de linguagem, ansiedade, retardo mental, psoríase e arritmias cardíacas. 

 
44 - Sobre as alterações comportamentais das crianças e adolescentes em situação de violência, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) As crianças vítimas de violência costumam apresentar distúrbios do sono a partir da fase da adolescência, correspondendo 
aos traumas vividos na infância. 

b) Os adolescentes que sofrem violência desde a infância costumam apresentar afecções respiratórias e de pele frequentes 
e sem causa aparente. 

c) Crianças que sofrem violência nos primeiros meses de vida apresentam enurese e enoprese geralmente até os 4 anos de 
idade. 

d) A violência psicológica praticada contra crianças já nos primeiros meses de vida favorece que a criança apresente 
irritabilidade e tristeza antes de completar um ano de vida. 

►e) Crianças de 0 a 5 anos de vida, quando violentadas, tendem a ter doenças de cunho alérgico na infância e doenças 
respiratórias na adolescência. 

 
45 - O eletrocardiograma (ECG) constitui-se no primeiro exame complementar no diagnóstico cardiológico, tornando 

fundamental o conhecimento da interpretação do ECG normal e patológico. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Em situações especiais podem-se acrescentar mais derivações, as cardíacas direitas que exploram o VD, V3R a 
V6R, e as cardíacas posteriores que exploram a parede posterior do VE, V7 e V8. 

2. O papel do registro do ECG tem o desenho de pequenos quadrados de 5 mm de lado, sendo que a abcissa marca 
a voltagem e a ordenada marca o tempo, em que cada quadrado corresponde a 0,4 ms. 

3. A onda P corresponde à primeira onda do ECG normal e sua morfologia deve ser arredondada, simétrica e de 
derivação positiva. 

4. A onda T corresponde à repolarização ventricular com a fase ascendente mais lenta e a descendente mais rápida 
quando em apresentação normal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
46 - Segundo o PHTLS (PreHospital Trauma Life Suport), 2018, XABCDE é um mnemônico que padroniza o atendimento 

inicial ao paciente politraumatizado e define prioridades na abordagem ao trauma, no sentido de padronizar o 
atendimento. A respeito do XABCDE do trauma, assinale a alternativa correta. 

 

a) A avaliação da letra E serve para a manutenção das vias aéreas, em que utilizam-se as técnicas de chin lift, ou seja, a 
elevação do queixo, o uso de aspirador de ponta rígida ou jaw thrust, que corresponde à anteriorização da mandíbula, e o 
uso da cânula de Gedel. 

►b) A identificação de choque hipovolêmico é realizada no item C, momento em que também se avalia a necessidade de 
reposição volêmica por Ringer Lactato. 

c) A frequência respiratória, a inspeção dos movimentos torácicos, a presença de cianose e a observação do uso de 
musculatura acessória são inspeções realizadas na letra D. 

d) Sugere-se realizar a Escala de Coma de Glasgow antes de observar a presença de choque hipovolêmico, pois com a 
reposição volêmica o paciente pode apresentar alterações significativas nas disfunções neurológicas. 

e) Com a atualização do PHTLS, recomenda-se promover a contenção de hemorragia externa grave – a exsanguinação, 
imediatamente após a manutenção das vias aéreas.  
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47 - Sobre a Incontinência Urinária (IU), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A ocorrência de IU tende a aumentar à medida que aumentam o número de medicamentos em uso e as 
comorbidades. 

2. A IU provoca maceração e ruptura da pele, facilita a formação de úlceras por pressão, celulites, e predispõe à 
ocorrência de quedas. 

3. Idosos institucionalizados apresentam menores índices de infecção do trato urinário, devido a acompanhamentos 
regulares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
48 - Em relação ao sofrimento e ao transtorno mental, é correto afirmar:  
 

►a) As manifestações mais comuns do sofrimento mental na Atenção Básica fazem parte de uma única síndrome clínica com 
três grupos ou dimensões de sintomas que se combinam: tristeza/desânimo, ansiedade e sintomas físicos 

b) Estudos mostram que homens e mulheres com vários níveis de escolaridade sofrem igualmente de transtornos mentais, 
o que reduz a importância das variáveis gênero e escolaridade frente às variáveis pobreza, desigualdade social e cor da 
pele. 

c) A resiliência faz com que as pessoas enfrentem de forma diferente os eventos de desestabilização e é definida por fatores 
genéticos. 

d) Sintomas depressivos e ansiosos estão relacionados às doenças cerebrovasculares, enquanto diabetes e doenças 
cardíacas estão ligados ao estilo de vida. 

e) Com a evolução dos tratamentos no século 21, tanto do alcoolismo quanto da tuberculose, estudos comprovam que a 
correlação entre essas doenças foi desconstruída.  

 
49 - Sobre os fatores de risco e fatores protetores da saúde mental da criança, assinale a alternativa correta. 
 

a) Morte ou ausência abrupta de membro da família, pais ou cuidadores com transtorno mental e violência doméstica são 
fatores de risco psicológico. 

►b) Redes de sociabilidade frágeis, discriminação e marginalização, exposição à violência, falta de senso de pertencimento e 
condições socioeconômicas desfavoráveis são fatores de risco social relacionados à comunidade onde a criança vive. 

c) Abusos sexual, físico e emocional, exposição a substâncias tóxicas na gestação e efeitos colaterais de medicação são 
fatores de risco relacionados à família da criança. 

d) O desenvolvimento físico apropriado à idade, a boa saúde física e o bom funcionamento intelectual são fatores protetores 
relacionados à família da criança. 

e) Oportunidade de envolvimento na vida escolar, reforço positivo para as conquistas escolares e capacidade de aprender 
com as experiências são fatores protetivos – biológico e social. 

 
50 - Sobre a prescrição de medicamentos psicofarmacológicos para a população idosa, é correto afirmar: 
 

►a) Sintomas psicóticos, insônia, agitação duradoura, sintomas prolongados de tristeza e ansiedade incapacitante costumam 
apresentar respostas satisfatórias ao tratamento medicamentoso. 

b) Para a prescrição medicamentosa em idosos, é recomendável utilizar doses mais altas que as de adulto, considerando 
metabolização mais lenta desse grupo etário. 

c) Pacientes com transtornos mentais onde o contexto familiar, laboral ou interpessoal é um componente importante dos 
fatores desencadeantes, respondem bem ao tratamento medicamentoso com ansiolíticos e benzodiazapínicos. 

d) Os benzodiazepínicos podem se configurar como ferramentas úteis e confiáveis na indução do sono em situações de 
adaptação a estresse e são medicamentos altamente seguros, podendo ser usados por meses ou anos. 

e) Os efeitos dos medicamentos antidepressivos podem iniciar após 15 dias e como esse tipo de medicação não apresenta 
efeitos indesejados, é importante esgotar a faixa de dosagem segura para se certificar de que não houve resposta 
terapêutica. 

 


