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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

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

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 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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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

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

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - A respeito da vigilância em saúde, é correto afirmar: 
 

a) As esferas do sistema de saúde municipal, estadual e federal desempenham as mesmas funções relativas à vigilância 
epidemiológica. 

b) É característica da atividade de vigilância a observação intervalada de dados sobre os fenômenos investigados. 
►c) A promoção da saúde diz respeito ao conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela 

atuação sobre os determinantes da saúde. 
d) Os principais problemas de saúde de uma população e seus indicadores são explicados pela vigilância em saúde 

ambiental. 
e) O princípio da equidade determina que estados, Distrito federal e municípios exerçam as mesmas atividades no que diz 

respeito à vigilância em saúde. 
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12 - A respeito da vigilância epidemiológica de acidentes e violências, assinale a alternativa correta. 
 

a) O sistema “Notifica Violência” (SNV), implantado pelo Ministério da Saúde, possui o objetivo de investigar junto às 
autoridades policiais competentes os casos de violência e acidentes. 

►b) Um dos avanços conquistados pela vigilância de violências é o conhecimento dos casos de violências que são atendidos 
pelo sistema de saúde, mas que normalmente não são incorporados aos sistemas sobre mortalidade e internação. 

c) A notificação da violência contra mulher em serviços públicos e privados de saúde depende do consentimento da vítima 
para ser realizada.  

d) As unidades de saúde (básicas ou com estratégia saúde da família) configuram-se como apoio para os serviços de 
urgência e emergência no que diz respeito ao atendimento integral à saúde para atender vítimas de violência.  

e) O objetivo da vigilância de acidentes e violências é punir os agressores e proteger as vítimas de violência. 
 
13 - A respeito da ação da notificação em vigilância epidemiológica, é correto afirmar: 
 

a) Notificação é a comunicação da média das ocorrências de determinadas doenças ou agravos que acometem à saúde de 
grupos populacionais. 

►b) A notificação é de caráter compulsório e uma obrigação inerente ao exercício das profissões na área da saúde. 
c) A listagem das doenças de notificação nacional, estabelecida pelo Ministério da Saúde, passa por atualizações anuais. 
d) A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pelo Ministério da Saúde como forma de avaliar a 

eficácia das ações desenvolvidas pelos serviços da Atenção Primária à Saúde. 
e) A subnotificação em vigilância epidemiológica é caracterizada pelo preenchimento incompleto ou incorreto da ficha de 

notificação do agravo em questão.  
 
14 - Responsável por desenvolver ações que abranjam o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde humana, desde a produção até o consumo dos bens que se relacionem à saúde, é a 
vigilância: 

 

a) de produtos. 
b) da saúde do trabalhador. 
c) ambiental. 
d) da situação de saúde.  
►e) sanitária.  

 
15 - Agravo relacionado à saúde mental que se caracteriza como um novo perfil de adoecimento dos trabalhadores por 

conta do esgotamento profissional é chamado de: 
 

a) transtorno ciclo-vigília-sono. 
b) síndrome da deterioração da autoimagem. 
►c) síndrome de Burn-out. 
d) síndrome do envelhecimento precoce. 
e) síndrome degenerativa acelerada pelo trabalho. 

 
16 - São características da integração no trabalho em equipe na prática interprofissional: 
 

a) a coexistência de vários profissionais atuando em conjunto no serviço de saúde e a definição de líderes da equipe. 
b) a execução do trabalho congruente e a articulação das especialidades dos integrantes da equipe. 
c) a interação dos profissionais da equipe de saúde e a soma do conhecimento das especialidades. 
►d) a articulação das ações executadas por profissionais distintos e a comunicação entre os envolvidos. 
e) a organização dos trabalhos especializados em planos terapêuticos e a tomada de decisão clínica em conjunto.  

 
17 - As teorias de administração científica, clássica, das relações humanas e de enfoque gerencial contemporâneo indicam 

diferentes olhares e mecanismos de compreensão da realidade diante de uma situação de conflito. A respeito da visão 
sobre o conflito no enfoque gerencial contemporâneo, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O conflito é compreendido como uma patologia que precisa ser curada. 
2. Com as estratégias de negociação do conflito, ambas as partes compartilham ganhos. 
3. Os conflitos surgem em virtude das características pessoais.  
4. Os conflitos são inerentes às organizações e à vida em sociedade.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 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. 

 
18 - É responsabilidade dos Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições de saúde: 
 

a) descrever o percurso seguro do paciente na instituição, da admissão até a transferência, a alta ou o óbito.  
b) supervisionar os setores que gerenciam riscos e ações de qualidade, promovendo práticas seguras. 
c) descrever os mecanismos para eliminar os incidentes em um serviço. 
d) apontar as falhas dos sistemas e dos profissionais que influenciam a mitigação dos incidentes. 
►e) elaborar um plano contendo estratégias e ações para execução das etapas de promoção, proteção e mitigação dos 

incidentes. 
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19 - Sobre infração ética e/ou disciplinar e as penalidades aplicadas as essas infrações, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A caracterização e a aplicação das penalidades são regidas pelo Código de Processo Ético. 
2. As penalidades que implicam a limitação do exercício profissional são registradas no prontuário do profissional 

de enfermagem. 
3. A penalidade de suspensão implica a retenção da carteira do profissional em todas as categorias em que ele for 

inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena. 
4. A pena de cassação do direito ao exercício profissional por um período de até 30 anos é de competência do 

Conselho Federal de Enfermagem. 
 

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. 

 
20 - Considere as seguintes situações: 
 

1. Durante o período da manhã na Unidade de Saúde da Família Aurora, a enfermeira recebe uma ligação telefônica 
da Sra. M.S. solicitando atendimento em domicílio para o esposo, Sr. N.N., 64 anos, hipertenso, acamado, em 
cuidados paliativos pelo recente diagnóstico de tumor de pâncreas em estágio avançado. Diante das inúmeras 
demandas de trabalho, a enfermeira não repassou a solicitação à equipe e o atendimento domiciliar não foi 
realizado. 

2. No dia seguinte, a enfermeira tentou contato telefônico com a Sra. M.S., porém foi a filha do casal que a atendeu. 
Sem se atentar ao desconhecimento do diagnóstico oncológico do pai, a enfermeira perguntou à filha se a 
motivação para o atendimento domiciliar era alguma queixa relacionada ao tumor de pâncreas. 

 

 Com base nas informações apresentadas, as condutas praticadas pela enfermeira nas situações 1 e 2 são, 
respectivamente: 

 

a) Imperícia – imprudência. 
b) Imprudência – negligência. 
c) Imprudência – imprudência. 
►d) Negligência – imprudência. 
e) Negligência – imperícia. 

 
 
O texto a seguir é referência para as questões 21 e 22. 
 

A adolescente A.D., 14 anos, procurou a Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora preocupada porque está há quatro 
meses sem menstruar. A gravidez foi confirmada quando a profissional de saúde auscultou batimentos cardíacos fetais. A partir 
desse momento, A.D. recebeu o Cartão da Gestante, exames foram agendados e várias orientações foram feitas. Um retorno 
foi marcado para a semana seguinte com a expectativa de checagem dos resultados de exames. 

 
 
21 - A partir da situação descrita, assinale a alternativa correta. 
 

a) A.D. deverá comparecer acompanhada de uma pessoa maior de 18 anos (pai, mãe ou responsável) para os próximos 
atendimentos no serviço público de saúde. 

b) O risco-benefício da prescrição do uso de filtro solar e repelentes deve ser considerado e depende da região na qual a 
gestante mora. 

►c) A.D. não deverá receber as três doses vacinas contra hepatite B e dupla adulto caso já as tenha recebido durante a 
infância. 

d) A.D. deve ser orientada a interromper o tratamento odontológico ao qual estava sendo submetida a partir da descoberta 
da gravidez até 40 dias após o parto. 

e) Ácido fólico e sulfato ferroso serão prescritos até a 40.ª semana como forma de prevenção da anemia. 
 
 
22 - No contexto de atendimento de A.D., assinale a alternativa correta. 
 

a) A.D. poderá escolher a pessoa que a acompanhará no hospital durante o trabalho de parto (pai, mãe ou namorado), desde 
que essa pessoa seja maior de 18 anos. 

►b) Por ser estudante, A.D. tem direito de exercício domiciliar a partir do oitavo mês de gestação e de licença-maternidade. 
c) Caso o exame VDRL apresente resultado positivo, A.D. não poderá amamentar o recém-nascido. 
d) Nas primeiras 24 horas, o recém-nascido receberá três vacinas: contra tuberculose, contra anemia e contra hepatite B. 
e) Nas últimas semanas de acompanhamento pré-natal, A.D. deverá ser orientada quanto aos procedimentos de rotina 

pré-parto: lavagem intestinal, raspagem dos pelos íntimos e ruptura de bolsa. 
 
  



7/11 
 

23 - A respeito dos calendários de imunização preconizados pelo Ministério da Saúde no programa nacional de imunização, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A primeira dose da vacina contra febre amarela é aplicada aos nove meses de idade, e seu reforço é aplicado a 
cada dez anos. 

2. Gestantes devem receber três doses de vacina contra hepatite B. 
3. Considera-se imunizada contra sarampo, caxumba e rubéola a pessoa adulta (entre 20 e 49 anos) com uma dose 

da vacina tríplice viral.  
4. Considera-se imunizada contra sarampo, caxumba e rubéola o adolescente (entre 10 e 19 anos) com duas doses 

da vacina tríplice viral. 
 

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. 

 
24 - Sobre o calendário de imunização de crianças, assinale a alternativa correta. 
 

a) O esquema de vacinação contra poliomielite consiste em aplicar três doses + dois reforços da vacina VOP em menores 
de cinco anos. 

b) A imunização contra coqueluche é realizada por aplicação de três doses + dois reforços da vacina DTP entre 02 e 
15 meses. 

c) A vacina tríplice viral imuniza contra três tipos de hepatites: A, B e C e deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses. 
d) A vacina contra o rotavírus humano é aplicada por via subcutânea aos 3 e aos 5 meses. 
►e) O esquema vacinal contra HPV é composto de três doses a serem aplicadas em meninos e meninas dos 9 aos 11 anos. 

 
25 - Sobre a atuação da Equipe de Saúde da Família para o controle dos cânceres de colo de útero e/ou mama, assinale a 

alternativa correta. 
 

►a) As ações das Equipes de Saúde da Família são: cadastrar a população prioritária e prestar cuidados paliativos. 
b) A estratégia de mutirão para exames comprovadamente tem pouca adesão e aumenta os gastos com horas extras e 

materiais, motivo pelo qual tem sido desestimulada pelas equipes de gestão do SUS. 
c) A atuação da Equipe de Atenção Básica se encerra a partir do encaminhamento da mulher para um serviço de maior 

complexidade tecnológica. 
d) A prevenção primária do câncer de colo de útero está relacionada ao aumento da realização de coleta de exame 

citopatológico. 
e) A prevenção secundária do câncer de colo de útero está relacionada ao aumento da cobertura de vacinação contra HPV. 

 
26 - O termo sinais vitais (SSVV) sugere avaliação das funções fisiológicas vitais ou básicas. As variações desses sinais 

são indicadores do estado de saúde e da função dos sistemas corpóreos do indivíduo. A respeito da avaliação dos 
SSVV, é correto afirmar: 

 

a) As temperaturas retal, oral e membrana timpânica refletem a temperatura central. 
b) A oximetria de pulso mensura a pressão parcial do oxigênio arterial. 
c) Respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada como ritmo regular, amplitude profunda e frequência aumentada. 
d) A pressão diastólica corresponde a terceira fase de Korotkoff, caracterizada por um som audível. 
►e) O pico da onda de pulso corresponde a sístole. 

 
27 - O exame físico é o levantamento das condições globais do paciente, tanto físicas como psicológicas, no sentido de 

buscar informações significativas para a enfermagem, capazes de subsidiar a assistência. A respeito desse exame, é 
correto afirmar: 

 

►a) Nos instrumentos básicos de enfermagem utilizados durante a observação e execução do exame físico estão incluídos a 
comunicação, o método científico, o trabalho em equipe e a observação. 

b) A sequência do exame físico abdominal inicia com a inspeção, seguida de percussão, palpação e finaliza com a ausculta. 
c) O primeiro par de nervo craniano é responsável pela função da acuidade visual, campos visuais e fundo ocular. 
d) O teste de Blumberg positivo indica que o paciente apresenta dificuldade em manter o equilíbrio. 
e) Murmúrios vesiculares correspondem a um som respiratório anormal, agudo e áspero causado por obstrução parcial da 

laringe. 
 
28 - A respeito dos testes realizados na avaliação clínica das alterações relacionadas ao pé diabético, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) O estesiômetro de Semmes-Weinstein de 10 g é utilizado para avaliar a sensibilidade dolorosa. 
►b) O diapasão 128 Hz é utilizado para avaliar a sensibilidade vibratória, sendo que esse teste é realizado na face dorsal da 

falange distal do hálux ou de outro dedo do pé se o hálux estiver ausente. 
c) A avaliação com Doppler determina o índice tornozelo-braço (ITB), caracterizado pela pressão média do tornozelo dividida 

pela pressão média do braço, e o resultado entre 0,9 a 1,30 indica doença arterial periférica. 
d) O martelo neurológico é percutido no tendão de Aquiles localizado na região maleolar e testa fibras motoras C não 

mielinizadas para avaliar a sensibilidade de pressão plantar.  
e) A propagação da sensibilidade dolorosa feita por meio de objetos pontiagudos pressionados no leito ungueal do hálux é 

conduzida pelas fibras grossas do tipo A mielinizadas. 
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29 - A respeito do diabetes mellitus (DM), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A hemoglobina glicada é um exame utilizado para o diagnóstico do DM sendo dosada em sangue total por meio 
da coleta em tubo com anticoagulante EDTA.  

2. Não se deve usar seringa graduada em mL, pelo alto risco de erros no registro da dose, uma vez que a insulina é 
prescrita em unidade internacional (UI). 

3. Durante a gravidez, no primeiro e segundo trimestres, o abdômen é um local seguro para aplicação da insulina. 
4. Ao término da aplicação de insulina com seringa, deve-se manter o êmbolo pressionado e a agulha no tecido 

subcutâneo por cinco segundos.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 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. 

 
30 - A respeito da pele, maior órgão do corpo e sujeito a alterações à medida que o corpo envelhece, tornando-o vulnerável 

às rupturas, é correto afirmar: 
 

a) O risco de infecção é reduzido quando o retalho cutâneo decorrente de lacerações superficiais na pele do idoso é retirado 
de forma asséptica. 

b) A terapia compressiva deve ser considerada se a skin tear estiver localizada em membros superiores e com grande volume 
de exsudato.  

►c) O retalho cutâneo, desde que viável, deve ser preservado, reposicionando-o cuidadosamente no leito da lesão. 
d) Por agirem como uma barreira física, as coberturas de hidrocoloide extra fino são recomendadas para a prevenção de skin 

tear em pacientes com risco de lesão por fricção. 
e) Produtos à base de ureia devem ser evitados, pois são agentes hidrofóbicos que repelem a água e reduzem o nível de 

hidratação da superfície da pele. 
 
31 - Enfermeiros são legalmente responsáveis pelos medicamentos que administram, incluindo o conhecimento das vias 

de administração, preparo, ações esperadas, interações e efeitos adversos e colaterais. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A região ventroglútea é um local seguro para administrar medicamento intramuscular.  
2. A via oral envolve o trajeto mais complexo de acesso do fármaco no seu sítio de ação.  
3. A via tópica é utilizada para administrar medicamentos na região intradérmica e tem absorção mais rápida que 

que via subcutânea. 
4. A via retal tem efeito local e sistêmico. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
* 32 - Às 17:30h do dia 03/04/2021, P.F. foi admitido no pronto atendimento por sintomas de osteomielite. Foram 

prescritos 500 mg de vancomicina endovenoso de 6/6 horas diluídos em 250 mL, durante quatro dias. Por ter um 
histórico de disfunção renal foi solicitado infusão lenta com o uso da BI (bomba infusora) a uma velocidade de 125 
mL/h. Às 18:00h, foi iniciada a medicação, e no dia seguinte pela manhã, o paciente foi avaliado e observados sinais 
de eritema, urticária e erupções cutâneas. Sinais estes associados a uma possível reação alérgica à vancomicina. Por 
essa razão, interrompeu-se a infusão. O médico foi comunicado, suspendendo as demais doses. Baseado no caso 
descrito, qual é o volume infundido e qual é a quantidade de antibiótico que o paciente recebeu até o momento em que 
interrompeu-se a infusão do antibiótico? 

 

a) 1187,5 mL e 0,875 g. 
b) 937,5 mL e 1,5 g. 
c) 875,5 mLe 1 g.  
d) 687,5 mL e 1,375 g. 
e) 1000 mL e 1,25 g. 

 
33 - A respeito da cateterização urinária, é correto afirmar: 
 

a) Para obtenção da urina estéril, deve-se desconectar a bolsa coletora do cateter e introduzir a ponta do cateter em um tubo 
estéril até a obtenção do volume desejável amostra.  

►b) No cateterismo vesical masculino, deve-se fixar o cateter no abdome. 
c) O risco de infecção do trato urinário é gerenciado por meio de dieta alcalina para inibir o crescimento bacteriano. 
d) O cateter suprapúbico é instalado na derivação urinária, que drenará o conteúdo para uma bolsa coletora. 
e) A irrigação vesical deve ser realizada de forma rotineira com água estéril, a fim de evitar obstruções do cateter de longa 

permanência. 

 
 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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34 - A respeito da Resolução Cofen n.º 358/209 que dispõe sobre a sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e 
a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, é correto afirmar: 

 

a) O diagnóstico de enfermagem identifica um processo de doença para que seja possível implementar ações de tratamento 
adequado. 

►b) O processo de enfermagem realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde é denominado 
Consulta de Enfermagem. 

c) A evolução de enfermagem é a etapa que corresponde ao processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana do processo saúde/doença.  

d) O levantamento de dados do paciente é realizado pelo enfermeiro e consiste em características definidoras e fatores de 
correlatos ou de risco. 

e) A SAE é uma ferramenta metodológica que esclarece o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática 
profissional. 

 
 

35 - O paciente L.H. foi internado na unidade de terapia intensiva por descompensação da insuficiência cardíaca 
congestiva. O médico intensivista solicitou que fosse iniciada a infusão de dobutamina na velocidade de 20 µg/kg/min. 
Nesse caso, o enfermeiro responsável pela medicação necessita fazer uma diluição concentrada do agonista 
adrenérgico pois pacientes com IC descompensada devem manter restrição hídrica.  
Observe que: 
- O peso do paciente é de 90 kg;  
- A apresentação da ampola de dobutamina é 12,5 mg/mL em frascos contendo 20 mL;  
- A solução concentrada de dobutamina é 4.000 µg /mL. 

 

Com base no caso apresentado, a quantidade de ampolas de dobutamina diluídas e a velocidade a ser programada na 
bomba infusora são, respectivamente: 

 

►a) 4 ampolas em 170 mL de SG5% – 27 mL/h. 
b) 2 ampolas em 210 mL de SG5% – 24 mL/h. 
c) 4 ampolas em 250 mL de SG5% – 54 mL/h. 
d) 2 ampolas em 210 mL de SG5% – 20,3 mL/h. 
e) 1 ampola em 230 mL de SG5% – 139 mL/h.  

 
 

36 - A respeito do tabagismo passivo, é correto afirmar: 
 

a) Existe diferenciação da vulnerabilidade em relação aos efeitos da poluição tabagística ambiental (PTA), sendo os adultos 
os mais afetados. 

b) O nível seguro de exposição à fumaça do tabaco é a exposição ao consumo de 1 cigarro ao dia em ambiente aberto. 
c) O fumo passivo altera os sistemas do corpo humano, mas não gera doenças letais. 
d) Pesquisas indicam que os expostos ao fumo passivo apresentam mesmo risco de câncer em relação aos não expostos. 
►e) Os adultos expostos ao fumo passivo devem ser orientados sobre os riscos no sistema cardiovascular e câncer de pulmão. 

 
 

37 - Na avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, são quatro instrumentos recomendados: 
 

►a) teste do sussurro; mini exame do estado mental (MEEM); escala de Katz; escala de Lawton. 
b) índice de massa corporal; mini exame do estado mental (MEEM); Teste do relógio; escala de desenvolvimento psicomotor 

(EADP). 
c) escala de Bayley-II; escala de depressão geriátrica; teste do relógio; teste do sussurro. 
d) escala de Bayley-I; teste do relógio; escala de Katz; escala de Lawton. 
e) índice de massa corporal; escala de desenvolvimento psicomotor (EADP); escala de depressão geriátrica; escala de Katz. 

 
 

38 - A respeito da a cetoacidose diabética, assinale a alternativa que apresenta os principais sintomas e o tratamento 
indicado no caso de emergência, respectivamente. 

 

a) Disúria, poliúria, visão turva, náuseas, hipotensão – Insulina neutral protamine Hagedorn (NPH). 
►b) Polidipsia, poliúria, hálito cetônico, fadiga, náuseas – Insulina regular. 
c) Hipoglicemia, desidratação, depressão, alteração da marcha/audição – Insulina neutral protamine Hagedorn (NPH). 
d) Sudorese, cefaleia, palpitação, tremor, sensação desagradável de apreensão – Insulina regular. 
e) Palpitação, tremor, hipotensão, medo – Insulina neutral protamine Hagedorn (NPH). 

 
 
39 - No que diz respeito à execução do processo de enfermagem, com atendimento prioritário durante a pandemia de 

COVID-19, a coleta de dados deve ser feita de forma: 
 

a) generalizada, com avaliação dos aspectos multidimensionais do ciclo de vida do ser humano.  
b) multidimensional sobre os aspectos cardiovasculares, pulmonares e urinários, com fundamentação científica dos 

instrumentos clínicos de rastreio. 
►c) focalizada, mediante levantamento de problemas reais e potenciais, direcionando o plano assistencial.  
d) global, a partir do levantamento de problemas reais, com foco nos sintomas respiratório, gastrointestinal e reprodutor. 
e) focalizada, com identificação dos problemas reais, identificando a vulnerabilidade do indivíduo com gravidade do quadro 

clínico.  
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40 - Além da teleconsulta e da teleorientação, é uma modalidade de atendimento remoto em saúde que pode ser utilizada 
neste momento pandêmico (COVID-19): 

 

a) teleatendimento domiciliar. 
b) telemedicação. 
c) teleinternação. 
►d) telerregulação. 
e) tele-hospitalização. 

 
 
41 - Em relação ao manejo da crise psíquica, considere as seguintes afirmativas:  
 

1. As crises psíquicas recebem suporte, muitas vezes, das igrejas, de terreiros e de outras formas culturais. 
2. A internação psiquiátrica deve ser considerada como último recurso e, quando necessária, como instrumento do 

Projeto Terapêutico Singular. 
3. É necessário priorizar, dentro da Rede de Atenção Psicossocial, a qualificação dos serviços e dos profissionais 

de urgência/emergência no desenvolvimento de intervenção nas situações de crise. 
4. A crise faz parte do cotidiano dos sujeitos que estão constantemente lidando com momentos que geram 

desorganização em sua vida. 
 

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 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
42 - O acolhimento à pessoa em situação de crise demanda intervenção de caráter terapêutico que vise à produção de 

consensos possíveis entre as partes envolvidas, a partir do reconhecimento de interesses singulares. A respeito das 
características dessa intervenção, é correto afirmar: 

 

a) As ações e expressões do usuário em crise devem ser interpretadas como manifestações naturais dessa situação limite. 
►b) O profissional deve investir na mediação entre o usuário em crise e seu conjunto de relações, visando à inclusão, 

legitimação e à corresponsabilização dos envolvidos. 
c) A atenção à crise está associada prioritariamente à oferta de uma atenção pontual nos contextos de vida das pessoas. 
d) O profissional deve estar apto a compreender que a atitude do usuário no momento da crise se relaciona diretamente à 

sua identidade. 
e) A abordagem à situação de crise deve ser realizada por profissional de saúde capacitado e ocorrer em serviço de atenção 

psicossocial. 
 
 
43 - A respeito de fatores de proteção à saúde mental de crianças e adolescentes, considere os seguintes itens: 
 

1. Oportunidades para uso construtivo do lazer e vínculos familiares fortes. 
2. Habilidade de aprender com a experiência e boa autoestima. 
3. Habilidades sociais e capacidade para resolver problemas. 
4. Boa saúde física e bom funcionamento intelectual. 

 

É/São fator(es) de proteção do domínio social: 
 

►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. 

 
 
44 - Em relação às diretrizes gerais para a identificação de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes, é correto 

afirmar: 
 

►a) Crianças e adolescentes são sujeitos ativos, pessoas em desenvolvimento, o que implica o conhecimento de suas formas 
de ser, sua história, dinâmica familiar e características de cada ciclo de vida. 

b) O roteiro de avaliação de crianças e adolescentes, em saúde mental, deve priorizar a identificação de problemas 
relacionados a seus sintomas emocionais. 

c) Os conhecimentos, crenças e atitudes dos pais ou responsáveis são complementares no processo de identificação de 
problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. 

d) A conversa direta com a criança deve ser realizada a partir dos sete anos de idade. 
e) Sintomas como destrutividade deliberada e desinibição social excessiva podem ser manejados integralmente no âmbito 

da Atenção Básica. 
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45 - A respeito da equipe de Consultório na Rua (eCR), é correto afirmar: 
 

a) Em municípios ou áreas que não tenham Consultórios na Rua, o cuidado integral das pessoas em situação de rua é de 
responsabilidade dos Núcleos Ampliados à Saúde da Família. 

b) A composição da eCR bem como o valor do incentivo financeiro estão definidos na Política Nacional de Atenção Básica.  
c) A carga horária de trabalho da eCR é de no mínimo 30 horas a serem trabalhadas de segunda à sexta-feira e em horário 

diurno. 
►d) O agente social é o profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às 

pessoas em situação de risco pessoal e social.  
e) Na composição de cada eCR deve haver no máximo um profissional de cada profissão de saúde de nível superior. 

 
 
46 - De acordo com as leis e normas, é garantia aos direitos das crianças e suas famílias ao aleitamento materno: 
 

a) 180 dias de licença maternidade. 
b) pausa à nutriz no trabalho, de duas parcelas de uma hora, para amamentar seu filho.  
►c) licença paternidade de 15 dias, dentro do Programa Empresa Cidadã. 
d) sala de apoio à amamentação, em empresas com mais de 200 trabalhadoras. 
e) meio salário mínimo, durante seis meses, para família de baixa renda. 

 
 

47 - As diferentes formas de manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas e que produzem 
a miséria, a fome e as diversas formas de submissão e dominação de umas pessoas pelas outras são denominadas: 

 

►a) violência estrutural. 
b) síndrome de Munchausen. 
c) negligência. 
d) bullying. 
e) violência psicológica. 

 
 

48 - Visando ao direito superior da criança, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a critério do juiz, 
no caso de: 

 

a) mulher com filhos até 16 anos de idade. 
b) pai que ajude a cuidar de filho lactente. 
c) mulher com filha adolescente grávida. 
d) pai que ajude a cuidar do filho com necessidades especiais. 
►e) pessoa que seja imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 6 anos. 

 
 

49 - O teste do reflexo vermelho ou Bruckne, realizado no exame físico do recém-nascido: 
 

a) projeta um feixe de luz em um olho e depois no outro. 
b) deve ser feito em prematuros até a 12.ª semana de vida. 
►c) deve ser realizado na penumbra para a pupila ficar mais dilatada. 
d) avalia a estrutura anatômica funcional. 
e) detecta nistagmo lateral. 

 
 

50 - Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação 
massiva da população. Segundo o calendário de vacinação, são vacinas previstas para crianças com 12 anos de idade: 

 

a) febre amarela, vacina hepatite C e tríplice bacteriana. 
►b) vacina pneumocócica 10 valente, tríplice viral e vacina meningocócica C conjugada. 
c) VOP vacina Oral poliomielite, tríplice bacteriana e febre amarela. 
d) vacina meningocócica C conjugada, tetra viral e vacina hepatite C. 
e) vacina hepatite B, vacina pneumocócica 10 valente e tetra viral. 

 


