
UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 
O que me guia é apenas um senso de descoberta . 

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I e III. 
 

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.   B) II e III.  C) I e III. D) I e IV. 
 

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura. 
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 
11. Um homem de 55 anos, tabagista há 35 anos,  comparece à consulta de enfermagem de 

rotina para apresentar os exames laboratoriais solicitados há três meses. A enfermeira da 

equipe de saúde da família se surpreende, durante a entrevista clínica, com o desejo 

expresso pelo usuário de parar de fumar. Nesse momento, a enfermeira deve orientá -lo 

acerca 

A) do impacto da redução de cigarros fumados no risco de obesidade.  

B) dos tipos de tratamentos disponíveis para a cessação do tabagismo. 

C) das disponibilidades de tratamento para o tabagismo na rede hospitalar.  

D) da redução de danos como uma meta final do tratamento.  
 
 
12. O enfermeiro de uma equipe de saúde da família recebeu, em seu consultório, Dona Joana 

acompanhada da filha, Letícia, de sete dias de nascida, para a primeira consulta de 

puericultura. Considerando que a primeira consulta do recém -nascido deverá ocorrer na sua 

primeira semana de vida, nessa consulta, o enfermeiro deve  

A) promover e apoiar o aleitamento materno exclusivo durante o primeiro mês de vida, 
orientando para a suplementação com outros leites.  

B) realizar a anamnese e o exame físico do recém-nascido focado na avaliação dos reflexos 
arcaicos. 

C) avaliar o bebê e orientar Dona Joana sobre os sinais de perigo e de vulnerabilidade da 
criança com mais de 2 meses de idade.  

D) avaliar a presença de situações de risco e de vulnerabilidade à saúde do recém -nascido. 
 
 
13. A consulta de enfermagem ao adolescente na atenção básica deve ser realizada com vistas à 

promoção da saúde e prevenção de doenças e ao acompanhamento dos marcos do 

desenvolvimento e da maturação sexual. Nessa perspectiva, ao proceder a essa consulta , o 

enfermeiro deve atentar para 

A) as particularidades relacionadas com o ambiente, com sua fala, escuta e postura, pois 
essas particularidades podem desagradar aos pais. 

B) não colocar o adolescente em posição infantil ou de espectador, quando  ele estiver 
acompanhado dos pais ou responsáveis. 

C) a identificação de situações de risco e notificação de violências caso o adolescente 
permita a denúncia. 

D) a necessidade da presença de um familiar ou acompanhante durante o exame físico, 
independente da solicitação do adolescente.  

 
 
14. No âmbito da atenção básica, a elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) tem 

se constituído em uma tecnologia de abordagem interprofissional à família , no processo de 

trabalho das equipes de saúde da família. A construção de um PTS deve ocorrer a partir d e 

uma situação-problema identificada e compreende 

A) cogestão da situação-problema do PTS. 

B) coprodução da situação-problema que deu origem ao PTS. 

C) coprodução das necessidades de saúde da pessoa alvo do PTS.  

D) cogestão/avaliação do PTS. 
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15. Os enfermeiros generalistas frequentemente deparam-se com situações contraditórias na 

atenção básica, no que se refere à saúde mental. Se, por um lado, as demandas dos usuários 

estão sob a égide de que os transtornos mentais não são abordáveis tão facilmente , por 

outro, verifica-se que essa população requer dos profissionais uma atuação que tenha 

resolubilidade. Nesse sentido, o fazer do enfermeiro deve se dar  

A) de forma a evitar pausas e silêncios prolongados nos primeiros encontros, pois podem 
aumentar o nível de ansiedade do paciente. 

B) por meio do estabelecimento de relações interpessoais de confiança entre o paciente e 
seus familiares, pois isso afetará o nível de ansiedade do paciente.  

C) a partir da ampliação do campo de investigação da “queixa principal”, quando o paciente 
consegue formular com dificuldade seu sofrimento psíquico.  

D) por meio de perguntas abertas (o que você sentiu? Qual o seu problema?) nos primeiros 
contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou persecutórios.  

 
16. O enfermeiro atua em todas as fases da prática de imunização, desde seu planejamento até a 

sua aplicação na população-alvo. No que tange às ações de enfermagem na rede de frio dos 

imunobiológicos, especificamente no ambiente e manutenção dos equipamentos, o 

enfermeiro deve 

A) providenciar a limpeza mensal dos equipamentos, evitando-se o acúmulo de sujeira e de 
gelo (camada de gelo até 10 cm) e fazendo o degelo a cada 07 dias ou quando 
necessário. 

B) colocar o freezer e a geladeira bem nivelados ao chão, em local arejado, sem a incidência 
direta dos raios solares, longe de qualquer fonte de calor e a uma distância de 20cm da 
parede, armários ou teto. 

C) fechar a porta da geladeira após a limpeza, ligar o equipamento e acondicionar os 
imunobiológicos, diluentes e gelo, e aguardar mais ou menos três horas até  a geladeira 
atingir a temperatura ideal.  

D) checar uma vez por ano o funcionamento e a conservação das peças, tais como o 
termômetro, a borracha vedadora de porta, o sistema automático de alarme, os ruídos 
estranhos, etc. 

 
17. O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais 

entre trabalhadores de saúde e pessoas atendidas no SUS, nos atos de receber e escutar, 

podendo acontecer de formas variadas. Acolher as pessoas  que vivem com HIV/aids (PVHA) 

significa incluí-las no serviço de saúde, considerando suas expectativas e necessidades. O 

enfermeiro generalista que atua na estratégia de saúde da família deve realizar ações que 

favoreçam o acolhimento de PVHA, uma das quais consistem em 

A) evitar julgamentos de valor da PVHA, respeitando suas crenças, costumes e práticas, 
mas, estimular sempre a adoção de modos de vida saudáveis. 

B) criar uma relação de segurança e tranquilidade com a PVHA, solicitando que esta seja a 
mais verdadeira possível ao informar como se contaminou.  

C) agir com educação e mostrar interesse, por meio da atenção e do contato visual , e chamar 
a PVHA sempre pelo nome oficial.  

D) esclarecer a PVHA sobre seus direitos e sobre o compromisso dos profissionais de saúde 
quanto ao sigilo e confidencialidade das informações compartilhadas.  
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18. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes modalidades, realizam 

prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, seja em 

situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. De acordo com a sua 

atribuição ou competência, o CAPS na modalidade 

A) AD destina-se, especificamente, ao atendimento de crianças e adolescentes que 
apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e 
persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas , sendo 
indicado para municípios ou regiões com população acima de 70 mil habitantes.  

B) III atende pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 
graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, 
e oferta retaguarda clínica, com acolhimento diurno e noturno, funcionante vinte e quatro 
horas, de segunda a sexta-feira. Indicado para municípios ou regiões de saúde com 
população acima de 150 mil habitantes.  

C) I e II atende pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 
graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, 
e outras situações clínicas que impossibilitem essas pessoas de estabelecer laços sociais 
e realizar projetos de vida, divergindo apenas quanto ao número de habitantes para a sua 
implantação. 

D) I atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico 
decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, e outras situações clínicas que 
impossibilitem essas pessoas de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 
Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes.  

 
 
19. Para a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde destinados a pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, foi instituída pelo Ministério da Saúde a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). Dentre os constituintes dessa Rede, encontra-se a atenção 

hospitalar. Nesse contexto, 

A) a enfermaria especializada oferece tratamento hospitalar de saúde para usuários que 
venham a apresentar casos graves relacionados aos t ranstornos mentais e ao uso de 
álcool, crack e outras drogas, em especial os casos de abstinências e intoxicações  
severas. 

B) para  acesso aos leitos da enfermaria especializada em um hospital  geral, a regulação da 
vaga pode ser realizada por intermédio do Centro de Atenção Psicossocial de referência 
ou por qualquer unidade de saúde que atenda previamente o usuário.  

C) a enfermaria especializada em saúde mental de um hospital geral deve ser composta 
minimamente por uma equipe técnica multiprofissional , constituída por técnico ou auxiliar 
de enfermagem, enfermeiro e médico psiquiatra, independentemente do número de leitos 
do hospital. 

D) o cuidado ofertado no âmbito da enfermaria especializada em um hospital geral independe 
do projeto terapêutico individual desenvolvido pelo serviço de referência do usuário, 
requerendo apenas que permaneça até a estabilidade clínica deste. 

 
 

20. A Idade Gestacional (IG) consiste na duração da gestação expressa em dias ou semanas 

completas. Os métodos utilizados para essa estimativa dependem da data da última 

menstruação (DUM), que corresponde ao primeiro dia de sangramento do último ciclo 

menstrual referido pela mulher. Considerando-se uma gestante de 25 anos admitida no 

serviço de urgência obstétrica no dia 20 de julho de 2017, referindo dor em baixo ventre e 

relatando DUM em 28/01/2017, a IG na ocasião da admissão era de  

A) 23 semanas e 6 dias. 

B) 24 semanas e 5 dias. 

C) 25 semanas e 3 dias. 

D) 25 semanas e 4 dias. 
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21. Durante o exame físico da gestante, deve-se verificar a situação do feto e identificar a 

relação entre os grandes eixos longitudinais fetal e uterino. Na situação transversa, esses 

eixos são 

A) cruzados.    C) perpendiculares. 

B) coincidentes.    D) inclinados. 
 

22. Durante o atendimento a uma gestante em trabalho de parto ativo deve-se identificar a 

variedade de posição do feto que se caracteriza como a relação dos pontos de referência 

maternos e fetais. Nessa abordagem, são pontos de referência maternos:  

A) púbis, eminências ileopectíneas, extremidades do diâmetro transverso máximo, sinostose 
sacroilíaca e o sacro. 

B) púbis, promontório, diâmetro anteroposterior, sinostose sacroilíaca e o sacro.  

C) púbis, promontório, eminências ileopectíneas, conjugata exitus e o sacro.  

D) púbis, eminências ileopectíneas, extremidades do diâmetro transverso máximo, diâmetro 
anteroposterior e o sacro. 

 
23. Parturiente, 20 anos (Gesta 1, Parto 0 e Aborto 0) , com idade gestacional de 39 semanas e 3 

dias, deu entrada no serviço obstétrico referindo dor em região lombar que irr adiava para o 

baixo ventre, perda de líquido amniótico abundante, com coloração clara e presença de 

grumos. Após ser examinada, identificou-se colo uterino pérvio para 07 cm e ponto mais 

baixo da apresentação do feto localizado no estreito médio da pequena  bacia, à altura das 

espinhas ciáticas no plano denominado 

A) 0 de DeLee.  B) -1 de DeLee.     C) -2 de DeLee.          D) -3 de DeLee. 
 

24. A palpação obstétrica é uma técnica que permite identificar a consistência e regularidade da 
superfície uterina bem como reconhecer o feto nele contido, além de sua apresentação e 
posição no útero gravídico. As fases dessa técnica denominada Manobras de Leopold-Zweifel 
são realizadas por meio de  

A) 02 tempos.  B) 03 tempos.       C) 04 tempos.  D) 05 tempos. 
 

O texto a seguir servirá de base para responder as questões 25 e 26. 
 

“A hemorragia pós-parto (HPP) é o sangramento excessivo após o parto, antes e/ou 

após o delivramento da placenta. Trata-se de uma complicação obstétrica de alta 

gravidade e pode ocorrer até mesmo em partos de risco habitual. O diagnóstico deve 

considerar o exame sistematizado para identificar sua causa, pois o reconhecimento 

precoce e a intervenção imediata irão reduzir a morbidade e a mortalidade materna” . 

(FONTE: ALSO BRASIL, 2016).  

 

25. Em relação a esse tipo de complicação obstétrica, a causa especifica mais frequente é o  

A) trauma de trajeto.   C) tecido placentário. 

B) tônus uterino.    D) tempo de coagulação da trombina. 

 
26. O Ministério da Saúde recomenda várias medidas para prevenir essa complicação, dentre 

elas a utilização profilática de ocitocina que deve ser administrada por via intramuscular 
imediatamente após  

A) o desprendimento do ombro anterior da criança. 

B) a quarta fase clínica do parto.  

C) o secundamento ou dequitação. 

D) a primeira fase clínica do parto.  
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27. Em 2015, o Governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política tem por 
objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a 
atenção e os cuidados integrais e integrados desde a gestação até os  

A) 7 anos de vida da criança. 

B) 9 anos de vida da criança. 

C) 5 anos de vida da criança. 

D) 2 anos de vida da criança. 

 
28. O toddler/infante é uma fase do crescimento e desenvolvimento em que a criança lida com o 

domínio de diversas tarefas importantes. Segundo a teoria de Erikson, se a necessidade 

básica foi satisfeita, ela está pronta para abrir mão da dependência e do controle, torn ando-

se mais independente e autônoma (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). Nesse contexto, 

analise as afirmativas a seguir:  

 

I 
Com a desmielinização completa da medula espinhal, o controle dos esfíncteres anal 
e uretral é atingido totalmente no final dessa fase.  

II 
A habilidade motora grossa mais importante é o desenvolvimento do sentar. Já o 
desenvolvimento do motor fino pode ser demonstrado com a capacidade de desenhar 
círculos no papel aos 4 anos de idade.  

III 
À medida que tenta expressar sua vontade, muitas vezes, a criança age com 
negativismo, ou seja, persiste respondendo negativamente aos pedidos. As palavras 
“não” e “eu faço” podem dominar o vocabulário delas.  

IV 
A linguagem é a principal conquista cognitiva entre 12 e 36 meses de idade com o 
crescente nível de compreensão. 

Com relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) I e III.  C) III e IV.  D) II e IV. 
 

29. O recém-nascido J.J.A, do sexo masculino, pré-termo, com idade gestacional de 34 semanas, 

teve microcefalia diagnosticada ao exame do perímetro cefálico, após 48 horas de vida, e 

verificação do resultado da ultrassonografia transfontanela. Na anamnese, consta que a mãe 

não realizou pré-natal. Com idade de 40 semanas corrigidas, após apresentar condições 

fisiológicas estáveis e capacidade para alimentar-se por via oral, o recém-nascido recebeu 

alta hospitalar com as orientações para seguimento em nível ambulatorial. O caso deve ser 

considerado à luz das orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), 

com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
O diagnóstico da microcefalia foi auxiliado pela medição da circunferência craniana 
que foi menor que -2 desvios-padrão, segundo a curva de crescimento da InterGrowth 
para o sexo masculino, adotada pelo Brasil.  

II 
Mesmo que J.J.A tenha condições de alimentar-se por via oral, não se recomenda o 
aleitamento materno devido à presença da replicação dos vírus no leite materno que, 
se ingerido pelo recém-nascido, poderá tornar mais grave essa má-formação. 

III 
A ultrassonografia transfontanela foi realizada porque o recém-nascido ainda estava 
com a fontanela aberta, o que se verifica geralmente até os 8 meses de idade.  

IV 
A microcefalia de J.J.A pode estar associada a uma infecção congênita por 
citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, varicela, vírus herpes  simples ou vírus Zika. 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas  

A) III e IV.   C) I e IV. 

B) II e III.    D) I e II. 
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30. A hidrocefalia é uma condição provocada por um desequilíbrio entre a produção e a absorção 

de líquido cefalorraquidiano no sistema ventricular. Em relação a essa condição, analise as 

afirmativas a seguir: 

 

I 
O tratamento da hidrocefalia geralmente é cirúrgico com o objetivo de remover os 
ventrículos ou colocar uma derivação para drenagem primária do líquido 
cefalorraquidiano para um compartimento extracraniano, o intestino.  

II 

Dentre as manifestações clínicas da hidrocefalia na lactância  precoce, observa-se o 
crescimento craniano anormal, o abaulamento das fontanelas, veias do couro 
cabeludo dilatadas, suturas separadas, afilamento dos ossos do crânio e o sinal de 
Macewen. 

III 
No pós-operatório da cirurgia de hidrocefalia, o lactente ou criança deve ser 
posicionada cuidadosamente sobre o lado operado a fim de evitar obstrução da 
válvula, facilitar a drenagem e aumentar o fluxo gravitacional.  

IV 

Os pais devem ser preparados para os cuidados domiciliares que envolvem a 
identificação do mau funcionamento da derivação, a prevenção de infecção e o 
conhecimento sobre como bombear a derivação, se necessário, sobre o transporte 
seguro e sobre a avaliação e o acompanhamento regular da criança pelos 
profissionais de saúde. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) II e IV.  C) I e III.  D) II e III. 
 
31. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar caracterizado pela recusa em manter um peso 

corporal minimamente normal e por perda de peso intensa na ausência de causas físicas 

óbvias. Uma das manifestações clínicas da anorexia nervosa em adolescentes do sexo 

feminino é 

A) galactorreia.     C) amenorreia. 

B) temperatura corporal alta.    D) engrossamento do cabelo. 
 

32. Para avaliação dos pacientes, os enfermeiros utilizam escalas validadas por testes de 

confiabilidade. Assim, as escalas utilizadas pelo enfermeiro para avaliar a alta de pacientes 

em pós-operatório imediato, na unidade de recuperação pós-anestésica, o risco de úlcera por 

pressão e o risco de queda são, respectivamente,  

A) Karnofisk; Bristol e Richmond. 

B) Waterlow; Braden e Ramsay. 

C) Homans e Brad; Leopold e Gosnell.  

D) Aldrete e Kroulik; Norton e Morse. 
 
33. A neoplasia maligna de mama é um dos cânceres mais comuns entre mulheres, 

principalmente naquelas com mais de 40 anos. Dentre as opções terapêuticas, a mastectomia 

é o tratamento comumente utilizado, entretanto , apresenta como complicação frequente o 

linfedema de membro superior, que pode ser revertido com a terapia compressiva do membro 

afetado.  No uso da terapia compressiva por enfaixamento da linfedema pós mastectomia, 

A) observa-se o aumento do retorno venoso, a redução do refluxo linfático e a piora da  
contração muscular. 

B) a sensação de dor, formigamento e parestesia intensa não indicam a remoção do 
enfaixamento, por se tratarem de queixas esperadas. 

C) o recurso a quaisquer outros procedimentos é contraindicado durante as primeiras 10 ou 
12 semanas. 

D) a insuficiência cardíaca congestiva não compensada é considerada uma contraindicação 
absoluta. 
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34. Paciente do sexo masculino, 70 anos de idade, portador de insuficiência renal crônica , em 

tratamento hemodialítico semanal, foi internado com infecção de trato respiratório, sendo 

prescrita dose intravenosa de cefalotina sódica. Diante dessa situação, o enfermeiro deve 

estar atento a reações adversas de natureza 

A) hematológica – trombocitopenia febril e anemia hemolí tica. 

B) gastrintestinal – retocolite ulcerativa, náuseas e vômitos.  

C) neurológica – psicose, alucinações visuais e auditivas.  

D) hepática – elevação da fosfatase alcalina e icterícia.  
 
35. M.S.C é um senhor de 82 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva há 10 dias. 

Encontra-se sedado, intubado, com dieta enteral, sondagem vesical de demora e acesso 

central de curta permanência. O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar orientou a 

equipe, através de Procedimento Operacional Padrão (POP) , a adotar algumas medidas de 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde para esse paciente, dentre elas a  

A) utilização rotineira da cânula nasotraqueal com um sistema de aspiração subglótica 
contínuo, uma vez que M.S.C permanecerá sob ventilação mecân ica por mais de 24 
horas, o que facilitará a retirada do acúmulo de secreção abaixo do balonete (espaço 
subglótico). 

B) realização da higiene oral com gaze embebida em 5 mL de clorexidina degermante, a 0,02 % , 
durante 2 minutos, inclusive na superfície externa do tubo orotraqueal para prevenir 
colonização. 

C) utilização rotineira de cateter uretral impregnado com prata para prevenir infecções e de 
cateteres uretral de maior calibre possível para prevenir trauma de mucosa durante o 
manuseio do paciente. 

D) realização do preparo da pele para inserção de cateter central de curta permanência, com 
solução alcóolica de gliconato de clorexidina (> 0,5%) por 30 segundos , em movimentos 
de vai e vem. 

 
36. Infecções primárias de corrente sanguínea são frequentemente relacionadas à assistência à 

saúde. Portanto, é imprescindível que os profissionais conheçam os tipos de acessos 

venosos e suas especificidades. Em relação ao Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), 

analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
O PICC pode ser utilizado por períodos longos e não é recomendada a sua 
substituição pré-programada. 

II 
A cobertura do sítio de inserção do PICC deve ser exclusivamente a semi oclusiva, 
com gaze estéril. 

III 
A veia jugular externa pode ser utilizada para canulação do PICC, mas deve ser 
evitada. 

IV O procedimento de implante do PICC deve ser realizado com a agulha de Huber.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) I e III.  C) II e IV.  D) II e III. 
 
37. Para prestar uma assistência de qualidade ao paciente submetido ao cateterismo cardíaco, o 

enfermeiro necessita ter conhecimento sobre o procedimento e suas especificidades. A 

respeito do cateterismo cardíaco, o enfermeiro deve estar ciente de que 

A) o paciente deve ficar de 4 a 6 horas em repouso absoluto após o procedimento em artéria 
braquial, com a cabeceira elevada até 30 graus.  

B) o introdutor do cateter, em artéria femoral, deve ser retirado pelo enfermeiro após 15 a 20 
minutos de realização do procedimento. 

C) a punção pela via femoral apresenta uma menor incidência de sangramento e de 
complicações vasculares obstrutivas.  

D) a metformina pode ser mantida, mas os anticoagulantes devem ser suspensos 48 horas 
antes do procedimento. 
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38. A monitorização invasiva da pressão arterial é realizada por meio da inserção de cateter na 

artéria (radial ou femoral), ligado a um sistema fechado de alta pressão, conectado a um 

módulo específico do monitor cardíaco. Esse tipo de monitorização é indicado, por exemplo , 

nos casos de instabilidade hemodinâmica. Na monitorização invasiva da pressão arterial ,  

A) a formação de aneurismas e tromboembolismo são complicações típicas.  

B) a calibragem do sistema deve ser realizado com o paciente em, no mínimo, 40 º do leito. 

C) a solução salina fisiológica mantém o sistema pressurizado a 500mmHg.  

D) a formação de onda achatada deve-se a abertura da torneira para o paciente.  
 
39. Os pacientes mantidos em ventilação mecânica merecem atenção especial da equipe de 

enfermagem, sobretudo pelas complicações que a respiração artificial pode trazer.  

A respeito da ventilação mecânica, o enfermeiro deve estar ciente de que 

A) a aspiração traqueobrônquica é mais eficaz em pacientes com tubo orotraqueal que nos 
pacientes traqueostomizados. 

B) o paciente traqueostomizado tem maior dificuldade de desmamar da ventilação mecânica  
e está sujeito a maior incidência de pneumonia.  

C) a pneumonia associada à ventilação mecânica é a complicação mais comum entre os 
pacientes submetidos à respiração artificial. 

D) o alarme de aumento da pressão em vias aéreas decorre exclusivamente da presença de 
secreção e tosse no paciente entubado.  

 

40. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente desperta a consciência e o 

comprometimento político para melhorar a segurança na assistência à saúde e apoia os 

Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS/ANVISA) no desenvolvimento de 

políticas públicas e práticas para a segurança do paciente. Em relação à segurança do 

paciente, analise as afirmativas a seguir: 
 

I 
Os únicos momentos essenciais identificados pela Organização Mundial da Saúde em 
que há necessidade de higiene das mãos durante os cuidados assistenciais são: antes 
de tocar o paciente e após o risco de exposição a sangue.  

II 

O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado 
à pessoa a qual se destina. Para a identificação, o paciente deverá receber uma 
pulseira no momento de admissão no serviço, na qual deverá constar, no mínimo, dois 
dados identificadores do paciente.  

III 

Um dos itens a se verificar para a prescrição segura é que os medicamentos sejam 
prescritos sem abreviaturas e, caso a abreviatura seja indispensável em meio 
hospitalar, a instituição deve elaborar, formalizar e divulgar uma lista de abreviaturas 
padronizadas. 

IV 

A lista de verificação de segurança cirúrgica divide a cirurgia em duas fases ou 
tempos: antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair do centro cirúrgico. Para a 
utilização da lista de verificação, duas pessoas deverão ser responsáveis por conduzir 
a checagem dos itens. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e III.   

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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41. O Evento adverso é um incidente que resulta em dano à saúde e o incidente é um evento ou 

circunstância que poderia ter resultado, ou que resultou, em dano desnecessário à saúde 

(BRASIL, 2013). Em relação à notificação de incidentes e eventos adversos relac ionados à 

assistência à saúde, analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Todos os incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo os eventos 
adversos ocorridos em serviços de saúde devem ser notificados ao Subsistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica. 

II 
A notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde pode ser feita pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente e pelos cidadãos (pacientes, familiares, 
acompanhantes e cuidadores).  

III 
Cabe ao serviço de saúde notificar casos de óbitos relacionados aos eventos adversos 
em até 72 horas após a ocorrência do evento.  

IV 
Na notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde, a confidencialidade 
da identificação do serviço de saúde não é obrigatória , uma vez que se permite a 
divulgação pela mídia. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 
 
42. De acordo com a Portaria Ministerial Nº 2616, de 12 de maio de 1998, para a adequada 

execução do Programa de Controle de Infecções Hospitalares , os hospitais deverão constituir 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade 

máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. De acordo 

com essa Portaria, para a organização da comissão, orienta-se que  

A) nos hospitais ou clínicas com até 30 leitos é necessário apenas um membro consultor para 
representar a CCIH. 

B) a CCIH deverá ter como presidente ou coordenador um médico infectologista, com 
experiência na área e indicado pela direção do hospital. 

C) nos hospitais ou clínicas, para cada 70 (setenta) leitos, os membros executores da CCIH 
serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível médio da área de saúde.  

D) a CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível super ior, 
formalmente designados. 

 
43. As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos, 

com ou sem colocação de implantes, em pacientes internados e ambulatoriais (ANVISA, 

2017). Em relação à classificação e aos critérios definidores da ISC, analise as afirmativas a 

seguir: 
 

I 
No caso de identificação de Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR), deve-se 
considerar até 12 meses, após realização do procedimento cirúrgico, como critério 
para diagnóstico de ISC. 

II 
Caso a ICS envolva mais de um plano anatômico, deve-se reportar apenas ao sítio de 
maior profundidade para classificá-la. 

III 
A infecção de episiotomia ou de circuncisão do neonato é definida como ISC 
superficial. 

IV 
Toda infecção do trato urinário após cirurg ia urológica será considerada ISC de 
Órgão/Cavidade. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.    

B) I e II.  

C) I e III. 

D) II e IV. 
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44. A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos 

e privados, em todo o território nacional. Para fins de notificação compulsória de importância 

nacional, a apropriação dos conceitos é considerada relevante. Portanto, de acordo com essa 

portaria,  

A) a notificação compulsória semanal (NCS) é a notificação obrigatória à autoridade de saúde 
competente, no período de até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo. 

B) a notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
semanal ou mensalmente, por profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde da rede pública ou privada . 

C) a notificação compulsória imediata (NCI) é realizada em até 48 (quarenta e oito) horas , a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, 
utilizando-se o meio de comunicação mais rápido disponível.  

D) a notificação compulsória negativa é a comunicação mensal da não identificação de 
doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação 
Compulsória na respectiva semana epidemiológica.  

 

45. No ano de 2015, os casos de Vírus Zika no Brasil provocaram verdadeiro pânico na 

população devido às consequências desastrosas provocadas em especial na vida de recém -

nascidos, tornando-se uma epidemia no país, afetando gravemente o nordeste do Brasil. 

Considerando o exposto, analise as informações a seguir: 
 

I 
O vírus Zika é transmitido às pessoas através da picada do mosquito infectado, 
o Aedes aegypti, em regiões tropicais. Os mosquitos Aedes picam, normalmente, 
durante a noite, sobretudo na madrugada.  

II 
O vírus é transmitido principalmente por vetores, mas podem ocorrer transmissão de 
mãe para filho por meio do leite materno, transmissão por transfusão sanguínea, por 
via sexual e por exposição laboratorial. 

III 
O vírus Zica provoca uma doença febril aguda, autolimitada, com duração de três a 
sete dias, geralmente sem complicações graves, porém há registro de mortes e 
manifestações neurológicas, além de microcefalia. 

IV 
São sinais e sintomas da doença provocada pelo vírus Zika: exantema maculopapular 
pruriginoso, acompanhado de febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e prurido 
ou poliartralgia ou edema periarticular.  

 

Das informações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 
46. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCN) são consideradas como um sério problema 

de saúde pública, tratando-se de um desafio para os gestores de saúde. Em 2011, foi 

lançado, pelo Ministério da Saúde, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil , que tem sido monitorado anualmente por 

meio do auxílio de pesquisas e inquéritos realizados em âmbito nacional. Nesse contexto, é 

considerada pesquisa de monitoramento das DCNT a 

A) Pesquisa da Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq).  

B) Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). 

C) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). 

D) Pesquisa Nacional de Assistência Social (PNAS).  

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/673-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/l2-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/14126-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar-pense
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/673-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/l2-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/14127-pesquisa-nacional-de-saude-pns
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/673-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/l2-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/14128-vigitel-2006-a-2013
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47. Os sistemas de informação em saúde são instrumentos criados pelo Ministério da Saúde para 

padronização, monitoramento e coleta de dados que possam ser transformados em 

informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da 

população, de modo a subsidiar a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e 

federal. Sobre os sistemas de informação em saúde, analise as afirmações a seguir: 
 

I 
O Sistema de Informações do Câncer da Mulher (SISCAM)  objetiva dar suporte ao 
controle de mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil. Registra os dados de 
identificação da mulher e os laudos dos exames citopatológicos e histopatológicos.  

II 

O Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM) foi desenvolvido para coletar dados 
quantitativos sobre mortalidade no país, sendo considerado uma importante 
ferramenta de gestão na área da saúde, apesar da limitação relativa à falta da falta de 
informações qualitativas sobre os óbitos. 

III 

O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) tem por finalidade permitir o 
monitoramento das ações relacionadas à detecção precoce, à confirmação diagnóstica 
e ao início do tratamento de neoplasias malignas, bem como o monitoram ento das 
neoplasias benignas. 

IV 
O Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) tem por objetivo o 
registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território 
nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade. 

 

Estão corretas as afirmações presentes em  

A) II e III.  B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
 

48. De acordo com a Resolução nº 543/2017, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o 

referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada 

unidade de internação (UI), considera o sistema de classificação de pacientes (SCP) e a 

proporção profissional/paciente. Assim, para efeito de cálculo,  no período de 24 horas, devem 

ser observadas 

A) 12 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado semi-intensivo 

B) 8 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário.  

C) 4 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo. . 

D) 16 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo.  
 
49. A Resolução nº 0509/2016, do Conselho Federal de Enfermagem, atualiza a norma técnica 

para anotação de Responsabilidade Técnica (RT) pelo serviço de enfermagem. Nessa 

resolução, constitui atribuição do enfermeiro como responsável técnico  

A) realizar o dimensionamento do pessoal de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN 
189/96, informando ao Conselho Regional, por meio de ofício, o cumprimento da 
contratação e manutenção do quantitativo da equipe de enfermagem da 
empresa/instituição/ensino. 

B) comunicar aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem o seu desligamento das 
atividades de responsável técnico da empresa/instituição/ensino, explicitando os motivos 
que levaram ao seu afastamento, a data e efetuando o pagamento de taxa rescisória no 
prazo de 20 (vinte) dias. 

C) requerer, de livre punho, a solicitação para anotação de responsabilidade técnica, junto 
aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem, com a anuência da 
empresa/instituição/ensino, devendo cumprir suas atividades de RT numa jornada de 
trabalho mínima de 30 horas semanais. 

D) garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam respectivamente 
realizados, somente, sob supervisão do professor orientador da instituição de ensino e do 
enfermeiro da instituição cedente do campo de estágio  e em conformidade com a 
legislação vigente. 
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50. As teorias da administração influenciam os modelos de gerenciamento dos serviços de 

enfermagem, por meio de ferramentas baseadas nos princípios, técnicas e proposições da 

Administração. Sobre as teorias da administração em enfermagem, analise as afirmativas a 

seguir:  
 

I 
A teoria da administração clássica foi criada por Fayol e propõe a gestão partilhada, 
na qual os trabalhadores têm poder de decisão na gestão.  

II 
A teoria comportamental foi criada por Maslow e propõe um padrão de comportamento 
produtivo semelhante entre os trabalhadores.  

III 
A teoria das relações humanas foi criada por Mayo e propõe humanizar a 
administração, motivando os trabalhadores a produzirem mais.  

IV 
A administração científica foi criada por Taylor e propõe a divisão do trabalho, com 
maior produção, em menos tempo e sem elevar custos.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 
 


