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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 55 questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 15 > 

Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da 

prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a com plexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. 

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  



2     UFRN  Residência Multiprofissional em Saúde  2021    Enfermagem  Existe um coração na pedra que soluça...  

05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 
enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  

 

 
 
 

 
 

  



6     UFRN  Residência Multiprofissional em Saúde  2021    Enfermagem  Existe um coração na pedra que soluça...  

 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em seu artigo 35, do Capítulo 
II, preconiza, como dever fundamental, a identificação dos profissionais de enfermagem 
quando no exercício de suas atividades. De acordo com o CEPE vigente, os enfermei ros 
devem se identificar nos seus registros dos prontuários físicos. Para isso, eles precisam  

A) identificar, de forma legível, nome completo e/ou nome social, número e categoria de 
inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica, sendo  facultado o 
uso de carimbo. 

B) adicionar, de forma legível, nome completo ou nome social, número e categoria de 
inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica, sendo obrigatório o 
uso de carimbo. 

C) assinalar, de forma legível, nome completo e/ou nome social, titulação acadêmica, número 
de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e assinatura, sendo facultado o uso de 
carimbo. 

D) escrever, de forma legível, nome completo ou nome social, titulação acadêmica, número 
de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e assinatura, sendo obrigatório o uso 
de carimbo. 

 

17. Os profissionais de enfermagem que infringem as normativas éticas e legais vigentes estão 
sujeitos às penas previstas. A respeito das penalidades impostas pelo Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais, a advertência verbal aplica-se quando o infrator não cumpre o 
dever de 

A) exercer a prática profissional com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 
dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  

B) prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em 
caso de suspensão das atividades decorrentes de greves da categoria.  

C) respeitar, no exercício da profissão, a legislação vigente relativa à preservação do meio 
ambiente no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica com neutralidade.  

 

18. A dor é considerada uma experiência sensorial e emocional  desagradável associada à lesão 
tecidual, real ou potencial, ou descrita em função dessa lesão, podendo ser sentida de formas 
diferentes pelas pessoas. Por se tratar de uma manifestação de caráter subjetivo e 
clinicamente valorosa, os enfermeiros devem ava liar os pacientes com vistas a melhor 
identificação dos sintomas álgicos. De acordo com a fisiopatologia, a dor é classificada em  

A) crônica, aguda, aguda recorrente e refratária.  

B) neuropática, nociceptiva, nociplástica e mista.  

C) periférica, central, visceral e somática. 

D) localizada, superficial, profunda e irradiada.  
 

19. A anamnese e o exame físico são etapas fundamentais para a elaboração do histórico de 
enfermagem. Durante o exame físico, o enfermeiro deve investigar a presença de sinais e 
sintomas que evidenciem disfunções orgânicas. A respeito da avaliação cardiovascular, um 
achado clínico importante é o pulso paradoxal, que consiste na  

A) manutenção de batimento prematuro a cada duas sístoles – o que é comum em pacientes 
com miocardiopatia dilatada. 

B) redução elevada na força do pulso arterial durante a inspiração – o que é comum em 
pacientes com tamponamento cardíaco.  

C) presença de pulso na diástole, logo após a segunda bulha – o que é comum em pacientes 
com insuficiência cardíaca. 

D) ausência de frêmito arterial periférico e pulso filiforme regular – o que é comum em 
pacientes com obstrução de arco aórtico.  
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20. A descrição das lesões de pele é fundamental para avaliar a evolução dos pacientes e 

direcionar as condutas terapêuticas. Ao descrever as bordas de uma ferida, é possível 

observar 

A) borda hiperqueratosa, caracterizada por leito mais profundo que a margem epibólica, com 

reepitelização e insuficiência tecidual da base, liquefação e exsudato esbranquiçado.  

B) borda desnivelada, caracterizada por sobreposição da camada córnea da epiderme, 

formando um tecido espesso uniforme, endurecido, de cor amarelada ou esbranquiçada.  

C) borda fibrótica, caracterizada por tecido de coloração amarelada ou esbranquiçada que 

adere ao leito da ferida, com consistência endurecida devido a áreas de cicatrização.  

D) borda macerada, caracterizada por tecido desidratado, coloração escurecida, sem 

exsudato, fragmentos vascularizados e endurecimento distribuído uniformemente em toda 

a extensão. 

 

21. O processo de enfermagem é um método sistemático de prestação de cuidados e consiste em 

cinco passos. Assim, a determinação das intervenções que serão prescritas para obtenção 

dos resultados constitui uma etapa chave  

A) do diagnóstico. 

B) da investigação. 

C) da implementação. 

D) do planejamento. 

 

22. A Organização Mundial da Saúde propõe reduzir um terço do número de suicídios no mundo 

até 2030. Para alcançar essa meta, os profissionais de saúde devem estar capacitados a 

reconhecerem as condições de maior vulnerabilidade e prevenirem novos casos. Nesse 

contexto, é considerado fator de risco do suicídio:  

A) narcolepsia, em que a pessoa apresenta sintomas duradouros (hipnolepsia 

medicamentosa) e fugazes (agitação psicomotora).  

B) distimia, em que a pessoa apresenta sintomas agudos (pânico e fobia) e crônicos 

(alteração do humor e crise catatônica).  

C) bipolaridade, em que a pessoa apresenta sintomas neurovegetativos (psicose e trismo) e 

situacionais (desorientação).  

D) esquizofrenia, em que a pessoa apresenta sintomas positivos (delírios e alucinações) e 

negativos (alogia e anedonia).  

 

23. A avaliação do estado mental é uma ferramenta essencial para o diagnóstico de transtornos 

mentais e para o planejamento do cuidado de enfermagem, com vistas a proporcionar  uma 

terapêutica com melhor prognóstico aos pacientes. Os enfermeiros devem conduzir a 

avaliação do estado mental a partir dos eixos 

A) comportamental (movimentos, falas e aparência observada durante anamnese) e 

responsivo (respostas verbais às perguntas tendenciosas). 

B) longitudinal (dados biográficos do paciente e histórico do transtorno mental atual) e 

transversal (avaliação do estado mental no momento da anamnese).  

C) sensorial (reflexos aos estímulos verbais, comportamentais e dolorosos) e cognitivo 

(resolução de situações cotidianas e confrontos com a realidade).  

D) motivacional (estímulos que fomentam condutas positivas e negativas) e situacional 

(verbalização de experiências do passado como atuais).  
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24. Durante as urgências psiquiátricas, comumente, faz-se necessária a contenção química para 

preservar a integridade física dos pacientes, dos acompanhantes e das equipes de saúde. 

Nesse contexto, os enfermeiros deverão conhecer os protocolos terapêuticos para melhor 

assistir essa clientela. A respeito do manejo dos pacientes agressivos ou com agitação 

psicomotora, a conduta farmacológica de escolha deve ser  

A) escitalopram por via endovenosa e benzodiazepínico de bloqueio errático de receptores 

betadrenérgicos sem causar hipotensão arterial.  

B) amitriplina por via intramuscular e neuroléptico que estabiliza rapidamente os níveis de 

serotonina com menor risco de sedação excessiva.  

C) haloperidol por via intramuscular e antipsicótico que promove manutenção da reatividade 

consciente e menor risco de arritmia cardíaca. 

D) carbamazepina por via endovenosa e dopaminérgico de bloqueio gradual dos receptores 

muscarínicos sem causar depressão respiratória.  

 

25. A diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e 

eletrólitos pelas fezes. Acomete grande parte da população e pode levar o indivíduo adulto à 

desidratação. O enfermeiro, em sua unidade de saúde, deve identificar o grau de 

desidratação que o paciente apresenta para adotar medidas relativas ao plano de tratamento 

de hidratação adequado. Com base no exposto, considere os graus de desidratação descritos 

abaixo. 
 

I Desidratado: tugor normal, pulso cheio e diurese oligúria. 

II Desidratado grave: mucosas muito secas e perfusão normal. 

III Desidratado: olhos encovados e circulação normal. 

IV Desidratado grave: bregma muito deprimida e redução de peso >10%.  
 

Dos graus apresentados, estão corretamente descritos os presentes nos itens  

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

B) I e II.     D) II e IV. 

 

26. Na prevenção da mortalidade materna, o diagnóstico da causa de Hemorragia Pós-Parto 

(HPP) deve ser célere e assertivo. Para tanto, a Organização Pan-Americana da Saúde 

recomenda a utilização do mnemônico dos “4 Ts” (Tônus/Trauma/Tecido/Trombina) que 

sinaliza as quatro principais causas de HPP. Entre estas, a causa específica de maior 

frequência relativa é a 

A) coagulopatia. 

B) laceração de trajeto. 

C) retenção de tecido placentário.  

D) atonia uterina. 

 

27. Segundo o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde (2012), apesar 

das conhecidas recomendações existentes em relação à profi laxia, a aloimunização materno-

fetal ainda atinge parcela importante das gestações. A prevenção da sensibilização pelo fator 

Rh deve ser realizada pela administração de imunoglobulina anti-D em mulheres com fator Rh 

negativo após  

A) aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme.  

B) partos de mulheres com Coombs indireto positivo e recém -nascidos com Rh negativo. 

C) sangramentos obstétricos sem risco de hemorragia feto-materna. 

D) procedimentos invasivos na puérpera.  
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28. Conforme a Portaria nº 353, de 14 de fevereiro de 2017, que aprova as Diretrizes Nacionais 
de Assistência ao Parto Normal, a avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo risco 
deve ser realizada com ausculta intermitente, em todos os locais de parto (domicílio, centro 
de parto normal e/ou maternidade). Nessa avaliação, deve-se  

A) realizar a ausculta antes da contração, durante e imediatamente após ela, por, no mínimo, 
1 minuto e a cada 60 minutos. 

B) palpar o pulso da mãe para diferenciar os batimentos fetais e maternos se alguma 
anormalidade for suspeita. 

C) utilizar estetoscópio cardiológico.  

D) desconsiderar a presença de acelerações e desacelerações se ouvidas.  
 
29. Na distócia de ombro, em partos, ocorre o desprendimento do polo cefálico fetal, sem 

progressão para desprendimento do diâmetro biacromial (espáduas) e com predominante 
ausência de rotação externa espontânea. Para correção dessa distócia, busca -se alterar as 
relações entre a pelve materna e o diâmetro biacromial fetal, por meio da realização das 
Manobras de 

A) Hamilton, Jacob Dublin e/ou Credé.  

B) Ritgen, Kristeller e/ou Zavanelli.  

C) Bracht, Mauriceau e/ou Pajot.  

D) Mc Roberts, Rubin I e/ou Gaskin.  
 
30. A Organização Mundial da Saúde, em 2015, recomendou a Classificação de Robson como 

instrumento padrão em todo o mundo para avaliar, monitorar e comparar taxas de cesarianas 
ao longo do tempo, em um mesmo hospital e entre diferentes instituições. Essa metod ologia 
classifica as gestantes em 10 grupos. São grupos selecionados para monitoramento das 
taxas de cesariana por corresponderem aos casos mais favoráveis para o parto normal. Os 
grupos, corretamente descritos, estão na opção:  

A) Grupo 4 de Robson – multípara com feto único cefálico termo e trabalho de parto induzido; 
e Grupo 8 de Robson – nulíparas ou multípara com gestações múltiplas.  

B) Grupo 1 de Robson – nulípara com feto único cefálico termo, em trabalho de parto 
espontâneo; e Grupo 3 de Robson – multípara sem cesariana anterior, feto único cefálico 
termo, em trabalho de parto espontâneo.  

C) Grupo 2 de Robson – nulípara com feto único cefálico termo, trabalho de parto induzido; e 
Grupo 5 de Robson – multípara com, pelo menos, uma cesárea anterior, feto único cefálico 
termo. 

D) Grupo 7 de Robson – multíparas com feto único em apresentação pélvica; e Grupo 10 de 
Robson – nulíparas ou multíparas com feto único cefálico pré-termo. 

 
31. As evidências científicas sobre a assistência obstétrica apontam para os benefícios da 

adoção de um modelo de cuidado que valorize a fisiologia do trabalho de parto,  o parto e o 
nascimento, com a utilização de menos intervenções e maior valorização do suporte físico e 
emocional para as mulheres. Nesse contexto, a adoção das Boas Práticas de Atenção ao 
Parto e Nascimento incluem 

A) a assistência do parto de risco habitual pelo profissional enfermeiro obstetra e a oferta de 
métodos não farmacológicos de alívio da dor.  

B) o clampeamento imediato do cordão umbilical, o contato pele a pele e a amamentação na 
primeira hora de vida do neonato.  

C) a episiotomia e a indução do trabalho de parto com ocitocina de rotina nos partos normais 
de risco habitual. 

D) a punção venosa periférica para manter acesso venoso imediato em casos de evolução 
para urgência obstétrica e a oferta de dieta líquida/leve durante o trabalho de parto.  
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32. Diante da preocupação com a infecção na gestação e suas repercussões para a gestante e 

para o concepto pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, a Sociedade Brasileira de Pediatria 

publicou Notas de Alerta com Recomendações para Assistência ao Recém -Nascido na sala 

de parto de mãe com COVID-19 suspeita ou confirmada e o uso de filtros bacterianos/virais 

nos equipamentos para suporte respiratório (SBP, 2020a; SBP, 2020b).  Nos casos em que o 

recém-nascido necessita utilizar ventiladores mecânicos, durante a ventilação invasiva ou não 

invasiva, um dos cuidados com os filtros bacteriano/viral é  

A) instalá-los na extremidade proximal do ramo inspiratório do circuito distante da válvula 

exalatória. 

B) instalá-los na extremidade distal do ramo expiratório do circuito próximo à válvula 

exalatória. 

C) posicioná-los de forma proximal, entre o “Y” do circu ito e o tubo traqueal. 

D) posicioná-los horizontalmente para evitar acúmulo de líquido no seu interior.  

 

Para responder às questões 33 e 34, considere o caso abaixo.  

Uma criança com 9 meses de idade foi admitida na UTI pediátrica com Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo. Encontra-se em ventilação mecânica invasiva por tubo 

orotraqueal, acesso venoso central por Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) de 

1,9Fr e sondagem nasogástrica transpilórica para dieta contínua. Os SSVV estão 

mantidos, e tem a mãe como acompanhante.   

 

33. Entre os cuidados de enfermagem na inserção e no manuseio do PICC dessa criança, deve-se  

A) usar seringa com menor pressão, como a de 10 mL para infusão em bolus ou flushing.  

B) posicionar o braço a um ângulo de 60° quando for inserir o PICC em membro superior.  

C) infundir hemocomponentes e hemoderivados exclusivamente nesse cateter.  

D) manter curativo oclusivo com gaze estéril durante o per íodo de uso do cateter. 

 

34. Um dos cuidados de enfermagem que a equipe deve ter com essa criança ao alimentá -la é  

A) conectar um filtro à seringa quando for infundir dietas pastosas.  

B) certificar-se de que a extremidade distal do tubo encontra-se no estômago.  

C) usar a bomba de infusão para administrar as dietas.   

D) verificar a fixação do tubo para não haver vazamentos no estoma.  

 

35. De acordo com reportagem publicada no site G1, no ano de 2019, uma família brasileira foi 

encontrada morta em um apartamento no Chile e, entre eles, estavam dois adolescentes de 

15 e 13 anos de idade. O laudo das autoridades confirmou que a causa da morte foi 

intoxicação por monóxido de carbono, gás incolor e inodoro que causa lesão por interferir na 

respiração celular ou inibi-la. Nesse caso, ao utilizar o oxímetro de pulso em pessoas 

expostas ao monóxido de carbono, o enfermeiro verificará que a saturação de oxigênio 

(SaO2) pode estar normal ou falsamente elevada porque o aparelho mede apenas a 

hemoglobina 

A) disfuncional, como a meta-hemoglobina.  

B) oxigenada, como a carboxi-hemoglobina. 

C) oxigenada e desoxigenada. 

D) disfuncional e desoxigenada. 
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36. Em 2020, o foco da campanha da Sociedade Brasileira de Queimaduras foi o público infantil, 

uma vez que as crianças estão presentes em cerca de 40% dos acidentes com queimaduras. 

Nesse ano, o risco foi aumentado em razão do isolamento social somado ao uso de álcool na 

prevenção do coronavírus. No caso de os serviços de saúde receberem crianças 

consideradas grandes queimados, a equipe deve ter, entre outros cuidados, como primeira 

prioridade, 

A) a manutenção da temperatura. 

B) a administração de antibióticos.  

C) a manipulação da ferida. 

D) a manutenção da via aérea. 

 

37. Crianças e famílias exigem cuidados individualizados para minimizar os potenciais efeitos 

negativos da hospitalização. Em relação aos cuidados de enfermagem para o período da 

hospitalização, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

Ambientes familiares aumentam a adaptação da criança à separação dos pai s e, se os 

pais não puderem estar com a criança, eles devem deixar alguns objetos favoritos da 

casa com elas, como um brinquedo ou roupas.  

II 
Nos toddlers e pré-escolares cirurgiados, o enfermeiro deve aumentar o tamanho dos 

curativos cirúrgicos para prevenir ou minimizar o medo de lesões corporais.  

III 
A brinquedoteca é um espaço lúdico que favorece o brincar da criança; portanto, não 

adequado à participação dos familiares e acompanhantes.  

IV 

A hospitalização traz alguns benefícios à criança além do seu tratamento, como 

fomentar a relação entre pais e filhos, fornecer oportunidades educacionais, promover 

o autodomínio e a socialização da criança.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

38. No indivíduo em processo de envelhecimento, é preciso considerar a redução da reserva 

homeostática e a maior chance de irreversibilidade, a partir das quais se instalam as perdas 

funcionais. Assim, é muito importante que, na avaliação multidimensional realizada pelo 

profissional de saúde, este fique atento a alguns sinais de alerta ou condições crônicas de 

saúde que podem provocar ou agravar o declínio da capacidade funcional da pessoa idosa, 

comprometendo a sua autonomia e/ou independência para a realizaçã o das atividades de 

vida diária. Entre os sinais de alerta, o enfermeiro deve considerar  

A) internações recentes (mais de 2 internações nos últimos 2 anos), isolam ento social, 

polifarmácia (até 2 medicamentos/dia). 

B) multimorbidades (até 3 diagnósticos), alteração de marcha e equilíbrio, perda de peso não 

intencional (mínimo 4,5 kg ou 5% do seu peso corporal) nos últimos 2 anos.  

C) incontinência esfincteriana (urinária e/ou fecal), comprometimento cognitivo (desorientação 

espacial e temporal), sinais e sintomas de transtorno de humor. 

D) facilidade de comunicação, quedas recorrentes (2 ou mais nos últimos 24 meses), 

alteração de marcha e equilíbrio.  
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39. Um paciente cujo resultado do teste de Covid-19 deu positivo teve agravamento dos sintomas 

respiratórios no sétimo dia do aparecimento da doença. Apresentou alterações radiológicas 

(infiltrados, opacidades bilaterais, atelectasia e comprometimento da oxigenação, 

caracterizando um quadro crítico de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA). Para 

melhor assistência desse doente, na unidade de terapia intensiva, é de suma importância o 

conhecimento do enfermeiro a respeito dos tipos de SARA, que se dividem em SARA leve, 

moderada e grave, em que 

A) Sara leve: 200mmhg < PaO2/FiO2 < 300mmhg, Sara Moderada: 100mmhg < PaO2/FiO2 < 

200mmhg, Sara grave: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg.  

B) Sara leve: 300mmhg < PaO2/FiO2 < 400mmhg, Sara Moderada: 200mmhg < PaO2/FiO2 < 

300mmhg, Sara grave: PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg . 

C) Sara leve: 350mmhg < PaO2/FiO2 < 450mmhg, Sara Moderada: 250mmhg < PaO2/FiO2 < 

350mmhg, Sara grave: PaO2/FiO2 ≤ 250 mmHg . 

D) Sara leve: 250mmhg < PaO2/FiO2 < 350mmhg, Sara Moderada: 150mmhg < PaO2/FiO2 < 

250mmhg, Sara grave: PaO2/FiO2 ≤ 50 mmHg . 

 

40. Na Unidade de Terapia Intensiva Específica de Covid-19, a equipe multiprofissional 

permanece com os EPI’s para desenvolver suas ações com segurança. J.P.M.N foi acometida 

pela forma grave da Covid-19, desenvolvendo SARA, sendo necessária a instalação da 

ventilação mecânica. No decorrer da internação na UTI, foi realizada a troca de filtro HME do 

circuito do ventilador. Para realizar esse procedimento em segurança, com o objetivo de 

diminuir a aerossolização, a enfermeira precisou 

A) realizar a inserção do fio guia no tubo orotraqueal.  

B) realizar o pinçamento do tubo orotraqueal.  

C) fazer uso de máscara e ambu pressurizando para melhor ventilação do paciente.  

D) fazer uso de seringa para desinsuflar o cuff para melhor ventilação do paciente.  

 

41. O assédio moral pode ser definido como uma conduta abusiva, intencional, frequente e 

repetida, que ocorre no ambiente de trabalho. Qualquer que seja a direção do assédio, a 

continuidade e a intensidade desse processo impactam a autoestima do assediado, muitas 

vezes, bloqueando psiquicamente a capacidade de defesa da pessoa. O Ministério da Saúde 

recomenda que, nas consultas de enfermagem, sejam identificados comportamentos 

expressados por trabalhadores que são vítimas de assédio moral. Nos itens a baixo, estão 

explicitados alguns comportamentos.  

 

I Agressividade contra si e contra outros. 

II Preservação de hábitos alimentares saudáveis.  

III Disfunções sexuais regulares. 

IV Moderado consumo de álcool e outras drogas.  
 

Dos comportamentos citados, os que, conforme recomendação do Ministério da Saúde, 

precisam ser identificados estão presentes nos itens  

A) I e II. 

B) I e III.   

C) II e IV. 

D) III e IV. 
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42. Na consulta de enfermagem a um casal que planeja a gravidez, além da orientação sobre a 
diminuição do índice de massa corporal para mulheres com sobrepeso e obesidade com 
estímulo a hábitos saudáveis, são essenciais outras orientações que devem ser dadas por 
parte dos enfermeiros. Considere as que estão explicitadas abaixo. 

 

I 
Uso diário de 40 mg de ácido fólico para mulheres com história de distúrbio de tubo 
neural 10 dias antes da concepção.  

II 
Manutenção de quaisquer uns dos métodos anticoncepcionais em uso e avaliação da 
prática sexual do casal.  

III 
Administração preventiva de ácido fólico (400 µg ou 0,4 mg, VO/dia, pelo menos 30 
dias antes da concepção). 

IV 
Investigação para as infecções transmissíveis , tais como toxoplasmose, sífilis, rubéola 
e hepatite B/C para o casal.  

 

As orientações que devem ser dadas ao casal por um enfermeiro estão presentes nos itens  

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

43. Leia o fragmento reproduzido a seguir.  

No fim de 2019, o novo coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Ainda não há 

informações plenas sobre a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis 

para manejo clínico dos casos de infecção humana pelo SARS-CoV-2, restando ainda 

muitos detalhes a serem esclarecidos. No entanto, sabe-se que o vírus tem alta 

transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves 

– cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência respiratória – entre 5% e 10% 

dos casos (KENNETH MCINTOSH, 2020). 

 

No cenário da Atenção Básica, na realidade brasileira, os(as) enfermeiros(as) realizam o 
manejo terapêutico dos casos leves de usuários com coronavírus (COVID-19) por meio da 
medida clínica de 

A) indicação de paracetamol (200 mg/ml ou 500 mg/cp) a depender da presença de febre ou 
dor. 

B) indicação do uso de oseltamivir aos casos que tenham situações de risco para 
complicações. 

C) orientação para o isolamento domiciliar por 14 dias, a contar da data de início dos 
sintomas. 

D) revisão a cada 6 horas, solicitando consulta presencial se houver necessidade de exame 
físico. 

 
44. O usuário tabagista precisa ser acolhido e avaliado por sua equipe de saúde. O sucesso do 

cuidado está estreitamente ligado à interação que se estabelece entre o usuário, a equipe 
profissional e o apoio sociofamiliar. Para a efetividade da terapêutica objetivando a cessação 
do consumo de tabaco, os aspectos relacionados a atitudes e posturas do profissional de 
saúde são fundamentais e devem ser observados, desde o primeiro momento do atendimento, 
e mantidos ao longo de todo o acompanhamento. Leia abaixo algumas ações relativas a 
atitudes e posturas do enfermeiro.  

 

I Alertar usuários e familiares sobre os riscos de recaída.  

II Estimular a mudança individual para alcance da abstinência.  

III Garantir um acolhimento singular e empatia. 

IV Orientar sobre a cessação definitiva na primeira tentativa.  
 

Nesse contexto, as ações que devem ser tomadas pelo enfermeiro estão nos itens  

A) III e IV.    C) II e IV.   

B) I e II.     D) I e III. 
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45. T.A.O. compareceu à Unidade de Saúde da Família, na cidade de Cordel, para uma consulta 

por demanda espontânea à enfermeira Esmeralda, relatando estar preocupado com a 

possibilidade de ter contraído o vírus HIV por motivo da prática quotidiana de sexo com 

múltiplas parceiras com falhas no uso do preservativo masculino. A profissional de saúde 

orientou sobre a realização do teste rápido para investigação da infecção pelo HIV por meio 

do kit HIV tri line, conforme a figura abaixo.  

 

Figura: Representação do dispositivo de Teste (Denominado Cassete).  

Após a realização do teste, foi identificado somente o  aparecimento da linha C, significando 

que  

A) a amostra apresenta os anticorpos anti-HIV-2. 

B) o teste ocorreu de maneira inadequada.  

C) a amostra apresenta os anticorpos anti-HIV. 

D) os reagentes estão funcionando corretamente.  

 

46. Entre as estratégias de vacinação na campanha contra a Influenza, as equipes de saúde de 

todo território brasileiro seguem as orientações do Informe Técnico publicado pelo Ministério 

da Saúde. Nesse sentido, as equipes envolvidas conseguem realizar o acompanhamento 

diário dos dados da campanha com o propósito de intervir , oportunamente, no monitoramento 

do avanço das coberturas ou na correção de possíveis erros de registros. Considere os tipos 

de relatório disponibilizados para consulta e acompanhamento das Campanhas Nacionais de 

Vacinação apresentados abaixo. 
 

I Vacinômetro 

II Doses inferidas 

III Cobertura simbólica 

IV Homogeneidade 
 

Os relatórios utilizados na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza no ano de 

2020 estão presentes nos itens  

A) III e IV. 

B) I e II.  

C) II e III. 

D) I e IV. 
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47. K.L.G. deu entrada na unidade de pronto atendimento e, após passar pelo médico, recebeu o 

diagnóstico de sepse. Imediatamente, a enfermeira iniciou os cuidados para sepse a serem 

implementados nas primeiras três horas. Considere as ações descritas abaixo. 
 

I Coletar lactato sérico e hemocultura, antes da administração de antibioticoterapia.  

II Coletar lactato sérico e hemocultura, depois da administração de antibioticoterapia.  

III 
Administrar cristaloides para reposição volêmica em pacientes hipotensos ou co m 

lactato diminuído (abaixo de duas vezes o valor normal).  

IV 
Administrar cristaloides para reposição volêmica em pacientes hipotensos ou com 

lactato aumentado (acima de duas vezes o valor normal).  
 

Das ações descritas, as que devem ser adotadas pela enfermeira estão nos itens   

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

 

48. Paciente portador de doença cardíaca deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, 

referindo coração acelerado e mal-estar. Após a realização da consulta e de um 

eletrocardiograma, foi solicitado à equipe de enfermagem que preparasse a sala para a 

realização de uma cardioversão elétrica. A enfermeira, nesse momento, explicou à sua 

equipe a diferença entre a cardioversão e a desfibrilação. Analise, nos itens a seguir, as 

diferenças estabelecidas entre esses dois procedimentos.    
 

I 

Cardioversão elétrica é um procedimento que libera um choque sincronizado c om a 

atividade do coração, e a desfibrilação é um procedimento que libera corrente livre 

com a atividade elétrica do coração.  

II 

O dispositivo sincronizado usado na cardioversão detecta a onda R do eletro do 

paciente e libera o choque durante a despolarização ventricular, e, na desfibrilação, o 

impulso elétrico despolariza simultaneamente a maioria das células ventriculares.  

III 

Cardioversão elétrica é um procedimento que libera um choque não sincronizado c om 

a atividade do coração, e a desfibrilação é um procedimento que libera corrente 

fechada com a atividade elétrica do coração. 

IV 

O dispositivo sincronizado usado na cardioversão detecta a onda P do paciente e 

libera o choque durante a repolarização ventricular, e, na desfibrilação, o impulso 

elétrico repolariza simultaneamente a maioria das células ventriculares.  
 

A diferença entre ambos está correta nos itens  

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

 

49. Com o objetivo de estabelecer um padrão de segurança cirúrgica, foi elaborada, pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS, uma Lista de Verificação da Segurança Cirúrgica a 

qual preconiza padrões de segurança para evitar erros e eventos adversos. Acerca da 

verificação do checklist de Segurança Cirúrgica, analise as afirmações abaixo. 
 

I 
Ter mais de uma pessoa para conduzir o processo de verificação da Lista no decorrer 

da cirurgia é essencial para o sucesso do procedimento.  

II 

Após a indução da anestesia, deve-se confirmar verbalmente com o doente, o tipo de 

procedimento previsto, o local da cirurgia e se o consentimento para a cirurgia foi 

dado. 

III 
Antes da incisão da pele, é necessário confirmar se a profilaxia antibiótica foi 

realizada nos últimos 60 minutos. 

IV 
Antes de o paciente sair da sala cirúrgica, deve-se confirmar verbalmente a 

integridade da contagem final de compressas e agulhas.  
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II.    B) III e IV.  C) II e III.  D) I e IV. 
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50. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32, do Ministério do Trabalho, entre as medidas 

de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores estabelecidas, deve ser assegurado, 

gratuitamente, a todo profissional dos serviços de saúde, o fornecimento do pro grama de 

imunização ativa contra 

A) hepatite A, coqueluche e as estabelecidas no Programa de Controle de Infecção 

relacionada à Assistência à Saúde – PCIrAS. 

B) hepatite A, influenza e varicela.  

C) sarampo, varicela e coqueluche. 

D) tétano, difteria, hepatite B e as estabelecidas no Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO. 

 

51. A Norma Regulamentadora nº 32, do Ministério do Trabalho, também define medidas 

protetoras específicas ao profissional que atua em áreas onde ocorrem radiações ionizantes, 

cabendo ao empregador, nessa situação,  

A) fornecer, verbalmente, ao trabalhador instruções relativas aos riscos radiológicos.  

B) implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos.  

C) dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais e de 

emergências, de forma sigilosa e restrita ao médico coordenador da saúde ocupacional.  

D) manter profissional habilitado, responsável pela proteção radiológica em cada área 

específica, sem a vinculação formal com o estabelecimento.  

 

52. De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, a 

notificação compulsória é uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a 

ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública. Nesse contexto, analise as 

afirmações abaixo.   
 

I 

A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou 

responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, 

em até 7 dias desse atendimento. 

II 

Independente da forma realizada, a notificação compulsória será registrada em 

sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as 

esferas de gestão do SUS, estabelecido pela Secretaria de Vigilância em  Saúde 

SVS/MS. 

III 

A comunicação de doença ou agravo de notificação compulsória à autoridade de 

saúde competente não será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos 

privados educacionais. 

IV 

A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde públi ca de notificação 

compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 

tenha conhecimento. 
 

Das afirmações, estão corretas 

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

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

 

53. A Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao coronavírus SARS-CoV-2 está incluída 

na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, cuja comunicação à 

autoridade de saúde deve ser realizada em até 

A) 24 horas, após confirmação da doença.  

B) 7 dias, diante da suspeita ou da confirmação da doença. 

C) 24 horas, diante da suspeita ou da confirmação da doença. 

D) 7 dias, após confirmação da doença.  
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54. De acordo com a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1988, do Ministério da Saúde, a 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá elaborar, periodicamente, um 
relatório com os indicadores epidemiológicos interpretados, analisados e divulgados, 
promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar. Para tanto, o cálculo de taxa de 
paciente com infecção hospitalar deve ser realizado, utilizando-se a fórmula que considera 
como numerador  

A) o número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado e, 
como denominador, o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no 
período. 

B) o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco que desenvolveram 
infecção hospitalar e, como denominador, o total de pacientes submetidos a esse tipo de 
procedimento. 

C) o número de episódios de infecção hospitalar no período considerado e, como 
denominador, o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo 
período. 

D) o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período e, como 
denominador, o número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período 
considerado. 

 
55. A Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1988, do Ministério da Saúde, aborda conceitos e 

critérios diagnósticos das infecções hospitalares. Sobre isso, analise as afirmações abaixo.  

 

I 
Infecção hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se 
manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada à 
internação ou aos procedimentos hospitalares.  

II 
Em recém-nascido, é considerada infecção hospitalar  (herpes simples, toxoplasmose, 
rubéola, sífilis e AIDS) aquela cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou 
foi comprovada e se tornou evidente logo após o nascimento.  

III 
O diagnóstico das infecções hospitalares não deverá valorizar evidência clínica, 
derivada da observação direta do paciente ou da análise de seu prontuário, mas 
somente de informações oriundas de resultados de exames de laboratório.  

IV 
Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for 
isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do 
paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar.  

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) II e III.  
 

 
 


