
O conteúdo desta prova é de 
propriedade da Fundação São 

Paulo. É expressamente proibida a 
sua reprodução, utilização em 
outros concursos, bem como o 

uso em sala de aula ou qualquer 
outro tipo, na totalidade ou em 

parte, sem a prévia autorização por 
escrito, estando o infrator sujeito à 

responsabilidade civil e penal.



Assinatura

CPF

Nome Completo

Instruções:

• A prova contém 40 questões objetivas, cada uma com 4 alternativas, das quais 
apenas uma é correta. 

• A duração da prova é de 2h30min, devendo o candidato permanecer na sala por, 
no mínimo, 1h30 minutos.

• Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo 
com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite 
amassar ou rasurar.

• Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta 
assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com 
emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou branco. 

• Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e 
coloque-os no envelope designado para este fim. 

• Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a 
execução da prova.

• Ao término da prova o candidato deverá obrigatoriamente devolver ao fiscal este 
caderno de questões e a folha ótica de respostas.

• Não é permitido o uso de relógios, seja digital, de pulso, com calculadoras ou 
outros. Coloque-o no envelope também. 
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Os marcos de referência da Política Nacional de 
Saúde que fundamentaram a criação do Sistema 
Único de Saúde foram a I Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários em Saúde que aconteceu 
no Cazaquistão e a 8ª Conferência Nacional de 
Saúde que aconteceu em Brasília. No entanto:

A) a primeira influenciou a segunda.

C) a segunda influenciou a primeira.

D) ambas foram influenciadas pela I Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde em 
Otawa.

B) ambas foram influenciadas pelo Relatório 
Dawnson do governo inglês.

D) Todas estão corretas.

C) na continuidade das ações em saúde e da 
gestão do processo de trabalho.

D) no levantamento dos entraves do processo de 
trabalho em saúde identificados no território 
adstrito.

Aponte o conjunto correto das respostas: I - A saúde 
faz parte da seguridade social. II - A previdência e 
assistência social fazem parte da seguridade social. 
III - O trabalhador assim como o desempregado tem 
direito à seguridade social. IV - Previdência social 
está relacionada a necessidade de contribuição 
para garantir direitos ao cidadão.

A) Apenas II e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I e IV estão corretas.

C) Para haver o repasse de dinheiro o gestor do 
hospital deve ser funcionário da secretaria de 
saúde da cidade.

(D) Os recursos financeiros para o SUS são 
pactuados entre os três níveis (união, estados e 
municípios) e sob aprovação orçamentária.

B) O município é o gestor responsável pelas 
negociações com o ministério da saúde.

A Santa Casa da c idade SORRISO cujo 
atendimento é 95% SUS está com problemas 
financeiros e deve a fornecedores. A Secretaria de 
Saúde do Estado diz em nota que reconhece que 
deve R$ 10 milhões aos hospitais filantrópicos e que 
está negociando com Brasília repasses adicionais 
para fazer esse pagamento. Em nota, o Ministério 
da Saúde esclarece aos jornalistas que não repassa 
recursos para nenhum hospital. Como entender a 
declaração?

A) A responsabilidade da situação do hospital é de 
seus gestores que necessitam rever seu 
orçamento com aprovação prévia dele.
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II. responsabilidade do estado na adoção de 
políticas sociais e econômicas que melhorem as 
condições de vida, na garantia de um sistema de 
saúde de acesso igualitário e universal, na 
normatização e controle das ações de saúde do 
setor público e privado.

I. trabalho e moradia dignas, alimentação e 
educação plenas, lazer, repouso, segurança e 
transporte adequado para todos, ambientes 
saudáveis, participação na gestão dos serviços 
de saúde, liberdade, acesso aos serviços de 
saúde.

É possível afirmar que:

Considerando os conceitos abaixo:

C) I e II reportam-se ao conceito amplo de saúde.

D) I reporta-se à noção de saúde como direito; II 
reporta-se se ao conceito amplo de saúde.

B) I e II reportam-se à noção de saúde como direito.

Para produzir mudanças de gestão e de atenção à 
saúde é fundamental dialogar com as práticas e 
concepção vigentes e problematizá-los.  Esta 
afirmação se apoia:

A) na valorização dos saberes individuais e 
coletivos dos profissionais de saúde assim 
como das pessoas do território em que atuam.

A) I reporta-se ao conceito amplo de saúde; II 
reporta-se à noção de saúde como direito.

B) em se considerar como meta as experiências 
em gestão vigentes na instituição e que 
atendem ao planejamento institucional.

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 03



Em relação às afirmações abaixo responda: 

I. As etapas da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) coincidem com todas as 
etapas do método cientifico.

III. O exame clínico de enfermagem é atribuição 
legal e exclusiva do enfermeiro.

IV. A realização da SAE não exige que o enfermeiro 
tenha como re ferênc ia  uma teor ia  de 
Enfermagem.

A) Há apenas duas afirmativas corretas.

B) Há duas alternativas parcialmente corretas.

C) Há  três alternativas incorretas.

D) Há três alternativas corretas.

O exame físico representa um instrumento de 
grande valia para a assistência, uma vez que 
permite ao enfermeiro realizar o diagnóstico e 
planejar as ações de enfermagem, acompanhar e 
avaliar a evolução do paciente. Sobre o exame 
físico na pessoa idosa é incorreto afirmar que:

I. Dada a sua especificidade são necessários 
equipamentos especiais para sua realização e 
s e m p r e  s o l i c i t a r  a  p r e s e n ç a  d e  u m 
acompanhante.

II. Nos idosos o exame físico deve incorporar, além 
da avaliação clínica, a avaliação de limitações 
para as atividades de vida diária, alterações 
cognitivas, perda de peso e depressão.

III. Deve estar atento as alterações próprias da 
senescência, considerando o seu modo de 
viver. 

II. Para se realizar a intervenção de enfermagem 
(execução do plano terapêutico de enfermagem) 
é impresc indíve l  ter  o  d iagnóst ico de 
enfermagem.

IV. Deve ser realizado no nível ambulatorial, para 
avaliação das condições de saúde do idoso, não 
sendo fundamental sua realização nos 
pacientes hospitalizados.

V. Deve ser considerada as suas limitações e 
respeitar a sua individualidade. 

B) II e III.

A) I e IV.

C) I e V.

D) II e IV.

B) Na relação enfermeiro-pessoa visando o 
atendimento pessoal, interpessoal e social.

A) Nas  necess idades  humanas  bás i cas 
determinando o grau de dependência.

Na Visita Domiciliária ao idoso, durante uma 
consulta de enfermagem baseada na Teoria de 
enfermagem de Orem, o enfermeiro deverá enfocar:

D) É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços, apenas para recuperação 
da saúde, incluindo atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os 
idosos.

C) Nos déficits do auto-cuidado baseado nos 
requisitos universal, de desenvolvimento e 
desvio de saúde.

C) Os agravos decorrentes das doenças crônicas 
não transmissíveis têm sido as principais 
causas de óbito na população idosa, seguindo 
uma tendência mundial. Quando são analisadas 
a s  c a u s a s  e s p e c í f i c a s ,  a  d o e n ç a 
cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em 
mortalidade no país, tanto em idosos quanto na 
p o p u l a ç ã o  g e r a l ,  e  a s  d o e n ç a s 
cardiovasculares, o segundo lugar.

B) De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, são 30,2 milhões de 
idosos, 4,8 milhões a mais do que em 2012. Isso 
representa um aumento de 18% na quantidade 
de pessoas acima dos 60 anos. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2030, o 
número de idosos deverá ser reduzido.

Sobre a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e 
Envelhecimento, assinale a alternativa correta: 

D) Na classificação do perfil epidemiológico das 
famílias segundo o modo de produção e 
reprodução social.

A) A Saúde do Idoso aparece como uma das 
prioridades no Pacto pela Vida, mantendo a 
preocupação histórica com a saúde da 
população idosa brasileira nas políticas públicas 
do Brasil.
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QUESTÃO 06

QUESTÃO 09

QUESTÃO 08

QUESTÃO 07



A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica 
não transmissível (DCNT) definida por níveis 
pressóricos, em que os benefícios do tratamento 
(não medicamentoso e/ou medicamentoso) 
superam os riscos. Trata-se de uma condição 
m u l t i f a t o r i a l ,  q u e  d e p e n d e  d e  f a t o r e s 
genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais 
(Diretrizes Brasileiras de HÁ, 2020). É considerado 
hipertensão arterial os indivíduos com mais de 18 
anos, cuja pressão arterial foi medida com a técnica 
correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes e 
na ausência de medicação anti-hipertensiva: 

B) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 
mmHg e pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 100 mmHg.

D) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 
mmHg e pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 80 mmHg.

C) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 
mmHg e pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 80 mmHg.

O consumo de cigarros por pessoas com diabetes 
influencia negativamente o controle dessa doença e 
contribui para o estabelecimento de complicações, 
embora os mecanismos envolvidos nesses 
processos ainda não tenham sido completamente 
esclarecidos (SBD, 2019-2020). Assinale a 
alternativa correta em relação as afirmações:   

I. O tabaco associado ao DM tem maior risco para 
desenvolvimento de neuropatia periférica, pé 
diabético e insuficiência renal.

A) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 
mmHg e pressão arterial diastólica maior ou 
igual a 90 mmHg.

II. A suspensão do tabaco pode resultar na melhora 
do perfil lipídico, com elevação do colesterol da 
lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e 
redução do colesterol da lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-c). 

III. Os dados populacionais não comprovaram que o 
abandono ao tabagismo houve perdas ponderais 
significativas. 

IV. Intervenções motivacionais e cognitivo-
comportamentais, isoladamente ou associadas 
a farmacoterapia, elevam significativamente as 
chances de abandono do tabagismo em 
acompanhamentos de médio prazo.

O comprometimento ocular do paciente diabético, 
caracterizado muitas vezes, por cegueira total, é 
uma das consequências mais temidas pelo 
paciente. Pode tomar forma de retinopatia diabética 
caracterizada por espessamento dos capilares 
retinianos, microaneurismas, e edema retiniano.  
Como o enfermeiro pode avaliar essa importante 
complicação no paciente diabético?

B) Diminuição do campo visual.

B) As afirmações I e IV são verdadeiras e II e III são 
falsas.

A) As afirmações I, II e IV são verdadeiras e III é 
falsa.

D) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é 
falsa.

C) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são 
falsas.

A) Presença de escotomas.

C) Diminuição da acuidade visual a testes simples.

D) Hemorragia intra-ocular.

Neuropatia diabética é a complicação mais comum 
do diabetes, compreendendo um conjunto de 
síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso 
periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma 
isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou 
distais, de instalação aguda ou crônica, de caráter 
reversível ou irreversível, manifestando-se 
silenciosamente ou com quadros sintomáticos 
dramáticos. Sobre a Neuropatia podemos afirmar:

I. N o s  c a s o s  d e  n e u r o p a t i a  s i m é t r i c a 
sensitivomotora distal pode se manifestar por 
sensação de formigamentos, dormência e 
parestesia que se inicial no sentido distal e se 
deslocar no sentido proximal.       

II. A neuropat ia  d iabét ica  é  compl icação 
microvascular associada com morte prematura 
por uremia ou problemas cardiovasculares.  

III. Na neuropatia autonômica pode se manifestar 
por taquicardia em repouso e hipotensão 
ortostática.    

IV. Também é observado risco aumentado por 
infecção no trato urinário devido a bexiga 
neurogênica, anidrose, disfunção erétil.    
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A) As alternativas I, II e IV estão corretas.

Sobre a transmissibilidade do SARS-COV-2 é 
correto afirmar: 	

C) As alternativas I, III e IV estão corretas.

B) As alternativas II, III e IV estão corretas.

D) As alternativas I, II e III estão corretas.

III. Os resultados de testes de PCR podem 
apresentar-se positivos para SARS-CoV-2 
desde os primeiros sinais e sintomas.

IV. Um caso assintomático caracteriza-se pela 
confirmação laboratorial do SARS-CoV-2 em um 
indivíduo que não desenvolve sintomas.

I. Durante o período "pré-sintomático", algumas 
pessoas infectadas podem transmitir o vírus, o 
que ocorre, em geral, a partir de 48 horas antes 
do início dos sintomas.

II. O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por 
pessoas sintomáticas e sua concentração é mais 
alta no trato respiratório superior, principalmente 
a partir do terceiro dia após o início dos sintomas. 

A) Estão corretas as afirmações I e II somente.

B) Estão corretas as afirmações I e III somente.

C) Estão corretas as afirmações I, II e III somente.

D) Estão corretas as afirmações I, II, III e IV.

Durante avaliação do paciente com suspeita de 
Dengue em monitoramento na UBS, a equipe de 
enfermagem deve estar atenta as seguintes 
manifestações de sinais de alarme:

B) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos 
persistentes, hemorragias importantes, 
sonolência  ou irritabilidade, desconforto 
respiratório e hipotermia.

A) Dor abdominal intensa, febre com duração 
máxima de 7 dias, edema, prurido e sinais 
hemorrágicos.

C) Febre com duração mínima de 2 dias, aumento 
de diurese e tosse.

D) Febre com duração mínima de 7 dias, mialgias, 
artralgias e gengivorragias espontâneas.

B) Deve ser repetida no acompanhamento clínico 
do paciente, independente do resultado da 
prova anterior.

A) É sempre importante, mas contraindicada em 
pacientes obesos e em crianças de qualquer 
idade.

C) D e v e  s e r  r e a l i z a d a  n a  t r i a g e m , 
obrigatoriamente, em todo paciente com 
suspeita de dengue e que não apresente 
sangramento espontâneo.

D) Deve ser realizada na triagem e será positiva se 
houver aproximadamente 15 petéquias em 
adultos e 10 ou mais em crianças.

No contexto das arboviroses no Brasil, a prova do 
laço tem como objetivo buscar manifestações 
hemorrágicas espontâneas ou provocadas e deve 
ser: 

B) A primeira manifestação é caracterizada por 
“cancro duro”, caracterizada por úlcera 
geralmente única, indolor, com base endurecida 
e fundo limpo, sendo rica em treponemas. Surge 
em média entre 8 e 12 semanas após a infecção 
e  d e s a p a r e c e m  e s p o n t a n e a m e n t e , 
independentemente de tratamento. 

A) Os testes treponêmicos detectam anticorpos 
específicos produzidos contra os antígenos de T. 
pallidum, são reagentes logo no primeiro 
contágio da doença e permanecem reagentes 
por toda vida, mesmo após o tratamento.

D) A penicilina é o medicamento de escolha para o 
tratamento da Sífilis. Seu esquema terapêutico 
é: Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, IM, 
semanal, por 3 meses.

C) Os testes rápidos para detectar Sífilis são 
práticos e de fácil execução, com leitura do 
resultado após 2 horas. 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, 
tendo se tornado, nos últimos anos, uma epidemia 
no Brasil. Nesse contexto, em relação a esta 
doença, marque a alternativa CORRETA:
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C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.

III. Podem ser realizados com amostras de sangue 
total colhidas por punção digital ou venosa  (pag 
62 manual 2020).

IV. Podem ser realizados por profissionais da saúde.

B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.

I. A hepatite viral B é uma infecção de transmissão 
parenteral, percutânea, pela via sexual e vertical. 

III. O vírus da hepatite A (HAV) é transmitido 
predominantemente por via parenteral   

IV. A hepatite C é uma infecção de transmissão 
principalmente parenteral,  de evolução 
silenciosa e muitas vezes, diagnosticada 
décadas após a infecção.

A testagem para a infecção pelo HIV por meio dos 
testes rápidos (TR) possibilitou a sua realização em 
ambientes laboratoriais e não laboratoriais, 
permitindo ampliar o acesso ao diagnóstico. Sobre 
os TR é correto afirmar:  

V. A hepatite A não evolui para doença crônica e é 
por meio da vacinação a sua principal forma de 
controle. 

VI. O risco de infecção pelo HCV está aumentando 
em determinadas populações, como usuários de 
drogas intravenosas ou usuários de cocaína 
inalada que compartilham os equipamentos de 
uso, e atendentes de consultórios odontológicos, 
podólogos, manicures, que não obedecem às 

II. Os dispositivos são otimizados para acelerar a 
interação antígeno/anticorpo. 

As hepatites virais são causadas por diferentes 
agentes etiológicos, que têm em comum o tropismo 
primário pelo tecido hepático. São de grande 
importância para a saúde pública, em razão do 
número de pessoas acometidas, transmissibilidade, 
cronicidade e potencial para complicações. 

D) Estão corretas somente as afirmativa II, III e IV. 

I. São desenvolvidos para detectar anticorpos anti-
HIV em até 30 minutos. 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e II.

II. As infecções causadas pelo HBV na forma 
aguda, cerca de 70% dos casos apresentam a 
forma subclínica e 30% a forma ictérica, 
evoluindo para forma mais grave da doença.

I. aplicação via intradérmica.

normas de biossegurança e expõem-se a 
sangue pela via percutânea.

A) Somente a I e II estão incorretas. 

B) Somente a III está incorreta.

D) Somente a VI está incorreta.

Os eventos adversos decorrentes da vacinação 
contra a tuberculose são decorrentes de falhas de 
administração da vacina, como:

C) Somente a IV está incorreta.

Escolha a alternativa correta:

III. aplicação via subcutânea.

A) será ofertada como reforço a partir dos 15 anos 
de idade e depois a cada 10 anos.

A) I e II.

IV. aplicação de dose com volume de 1 mL.

D) III e IV.

II. utilização de vacina diluída até 4 horas.

B) I e IV.

C) II e III.

Estão corretas somente as afirmações:

No final de 2019, o Ministério da Saúde divulgou 
novidades para o Calendário Vacinal 2020 e que 
estavam em vigor no ano de 2021. Entre as 
mudanças, estavam incluídas alterações para o 
esquema de vacinação contra Febre Amarela, que 
de acordo com o Ministério da Saúde:

B) será oferecida a pessoas de 5 a 59 anos de 
idade que nunca foram vacinados ou sem 
comprovante de vacinação (uma dose).

C) será obrigatória para funcionários que 
ingressarem no serviço público.

D) será ofertada como reforço, após a dose inicial, 
aos 9 anos e a cada 10 anos, em áreas de 
transmissão endêmica da doença

QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

QUESTÃO 19

QUESTÃO 21
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Na UBS utiliza-se Hipoclorito de Sódio a 0,5% para 
a desinfecção do material para inalação. Tem-se 
disponível este produto a 10% - 5 litros. Quanto 
devemos utilizar do mesmo para prepararmos 3 
litros de solução a 0,5%?  

C)	 300 ml.

B)	 150 ml.

D)	 15 ml.

A)	 250 ml.  

A) Deve ser instalada em local ventilado, caso não 
seja possível, manter a temperatura do ar 
condicionado da sala de vacinação entre 19º a 
20º para que não ocorra o aquecimento do 
refrigerador.

N o  B r a s i l ,  o  s a r a m p o  é  u m a  d o e n ç a 
imunoprevenível para a qual o Ministério da Saúde 
oferece vacinas para crianças e adultos. De acordo 
com o calendário do Ministério da Saúde (2021), o 
programa de vacinação de crianças de 12 meses 
até menores de 5 anos de idade é:

A) uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e 
uma dose da tetra viral aos 5 anos de idade.

D) duas doses da vacina tetra viral, com dois meses 
de intervalo entre as doses.

C) duas doses da vacina tríplice viral, com dois 
meses de intervalo entre as doses.

B) uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e 
uma dose da tetra viral aos 15 meses de idade.

D) A manutenção da temperatura das câmaras 
refrigeradas devem ser mantidas entre +2ºC e 
+8ºC, sendo a temperatura de controle set point 
+5ºC.

B) Nas unidades de saúde com pouca demanda de 
vacinas, a câmara refrigerada pode ser 
substituída por refrigerador de uso doméstico 
desde que mantenha a refrigeração ideal entre 
+2ºC e +7ºC.

C) A leitura da temperatura deve ser feita apenas 
no início do turno de trabalho, pela manhã. A 
temperatura é lida e registrada em formulário, 
fixado na porta ou na face lateral da câmara 
refrigerada.

A) A vacina HPV2 e HPV4  deverá ser aplicada na 
faixa etária de 11 a 14 anos para meninas e 
meninos. Seu esquema compreende aplicação 
de 2 doses com intervalo de 6 meses.

Quanto ao Calendário de Vacinação 2020/2021 
preconizado pela Sociedade Brasileira de 
Imunização, na proteção ao Papiloma Vírus 
Humano (HPV2 e HPV4), marque a opção 
CORRETA.

B) A vacina HPV2 e HPV4  deverá ser aplicada na 
faixa etária de 11 a 14 anos para meninas e 
meninos. Seu esquema compreende aplicação 
de 2 doses com intervalo de 2 meses.

C) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na 
faixa etária de 09 a 14 anos para meninas e 
meninos. Seu esquema compreende aplicação 
de duas doses com intervalo de 6 meses.

D) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na 
faixa etária de 09 a 14 anos para meninas e de 
11 a 14 anos para meninos. Seu esquema 
compreende aplicação de duas doses com 
intervalo de 6 meses.

A) A primeira dose deve ser administrada aos 12 
meses.

B) Gestantes não devem ser vacinadas.

C) Podem vacinar-se, gratuitamente, indivíduos de 
12 a 29 anos (duas doses, com intervalo mínimo 
de 30 dias) e indivíduos entre 30 e 59 anos (uma 
dose).

D) Aplicação por via intramuscular.

A vacina Tríplice Viral trata-se de vacina atenuada, 
contendo vírus vivos atenuado do sarampo, da 
rubéola e da caxumba. Sobre a vacina, considere a 
alternativa incorreta:

Rede de frios é o sistema de conservação das 
vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Engloba a produção até a 
a d m i n i s t r a ç ã o  d o s  m e s m o s ,  c o m  o 
armazenamento, transporte e a manipulação 
destes produtos em condições adequadas de 
refrigeração. Em relação aos cuidados que devem 
ser adotados com a câmara refrigerada na sala de 
vacinação, é correto afirmar que: 
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Dupla Adulto (dT): três doses em 2016.

Influenza: não há registro.

Febre amarela: não há registro.

alta eficácia aliada a menores efeitos colaterais. 
Porém ainda há casos em que a contracepção 
hormonal é contra-indicada. 

A) C a r d i o p a t i a ,   p r o b l e m a s  p s í q u i c o s , 
nuliparidade, antecedentes familiares de 
hipertensão.

C) Antecedentes de tromboembolismo e/ou de 
AVC, obesidade, idade > 40 anos, tabagismo.

Tríplice viral: 3 doses.

D) Doença celíaca, sobrepeso, gestações 
prematuras anteriores, Tipo sanguíneo Rh (-).

Hepatite B: uma dose em 02/04/2020.

Aponte abaixo o enunciado que reúne as 
contraindicações absolutas para a pílula:

B) Tabagismo eventual,  Diabetes,  anemia, 
antecedentes de IST.

No dia 10/05/2021, durante uma consulta de 
enfermagem no pré-natal, o enfermeiro verifica a 
carteira de vacina da gestante A.P.M. de 16 
semanas de gestação e identifica a seguinte 
situação:

Contra Covid-19: 2 doses.

A) Encaminhar para administração da segunda 
dose de Hepatite B, uma dose da dTpa e a dose 
de reforço da vacina contra COVID-19.

B) Encaminhar para administração de uma dose de 
Influenza, a segunda dose da Hepatite B e a 
dose de reforço da vacina contra COVID-19 e 
marcar a dTpa para a 20ª semana. 

C) Encaminhar para administração de uma dose de 
Influenza e uma dose da dTpa.  Orientar para a 
dose de reforço da vacina contra COVID-19 no 
puerpério. 

D) Encaminhar para administração de uma dose de 
reforço de dT e uma dose da Febre amarela.

Assinale a alternativa que corresponde a 
recomendação do enfermeiro em relação a 
atualização vacinal para a gestante A.P.M., na data 
da consulta.

D) É um conjunto de práticas que devem ser 
disponibilizadas aos indivíduos para lhes 
permitir o uso responsável de sua sexualidade e 
de sua fertilidade de forma a atender à previsão 
populacional de um País, Estado ou Município.

A Pílula combinada, o método mais utilizado no 
mundo,  contém dois tipos de hormônios: os 
de r i vados  es t rogên i cos  e  os  de r i vados 
progestínicos, em diferentes dosagens. Desde a 
década de 60, os laboratórios veem tentando o 
aperfeiçoamento das pílulas visando a obter uma 

B) Ter conhecimento de todos os métodos 
contraceptivos disponíveis e as formas corretas 
de uso, bem como os efeitos colaterais e riscos 
pertinentes.

C) Orientar para novo exame preventivo após três 
anos e solicitar Mamografia.

A) Solicitar Mamografia e orientar para novo 
exame preventivo após um ano.

O Planejamento Familiar ou planejamento 
reprodutivo pode ser entendido como: 

C) É um conjunto de ações que visam fornecer aos 
indivíduos conhecimento para exercer a sua 
sexualidade e fertilidade, com responsabilidade 
e respeito ao outro (parceiro e possível filho 
gerado) de forma saudável, para realização de 
todos os envolvidos.

A) Direito de todo indivíduo decidir sobre sua 
geração, ter ou não ter filhos, quantos ter e 
quando tê-los, sem coação ou restrição de 
qualquer ordem.

MLG, 51 anos, veio hoje para buscar o resultado do 
exame de Papanicolaou. No prontuário a 
enfermeira constata que seus dois últimos exames 
deram resultados negativos. O resultado do exame 
atual revela a presença de células escamosas na 
lâmina. A conduta correta neste caso é:

B) Explicar à cliente que o exame deu negativo e 
aconselhar retorno anual.

D) Orientar para retorno em um ano e indicar o 
auto-exame das mamas mensalmente.

QUESTÃO 29
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C) I, II e IV.

A) II e IV.

B) III e V.

D) I, II, III e V.

Nessa situação, os fatores de risco apresentados 
pelo paciente são caracterizados apenas como:

B) intrínsecos e extrínsecos. 

A) intrínsecos e comportamentais. 

C) comportamentais e extrínsecos.  

D) intrínsecos.

diminuição da acuidade visual, incontinência 
urinária e inatividade física. Ao exame físico, 
observou desequilíbrio postural, manchas 
arroxeadas nos braços e na região do tórax, além de 
condições higiênicas precárias. Como o perfil do 
paciente se enquadrava em idosos com risco de 
queda, o enfermeiro utilizou o protocolo de 
avaliação de risco padronizado pela instituição. 

I. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) deverá ser assinado pela criança e 
ratificado por seu representante legal.

II. O TCLE deve ser elaborado em duas vias: uma 
ficará com o sujeito da pesquisa ou com seu 
representante legal, e a outra será arquivada 
pelo pesquisador.

III. Uma vez assinado o TCLE, a entrevista não 
poderá mais ser suspensa.

IV. O pesquisador deve garantir o sigilo da 
privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa.

Considere um projeto de pesquisa envolvendo 
crianças de 5 a 10 anos de idade, internadas em 
uma clínica de pediatria cujo objetivo seja identificar 
o sentimento de medo diante do procedimento de 
punção venosa. Com base na Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 
dispõe sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos, avalie as afirmações a seguir quanto aos 
procedimentos a serem adotados pelo pesquisador.

V. Uma vez que o projeto for encaminhado ao 
Comitê de Ética em Pesquisa, as entrevistas 
podem ser iniciadas, mediante a assinatura do 
TCLE pelo representante legal da criança.

É correto apenas o que se afirma em:

Assinale a opção que apresenta a ordem correta os 
procedimentos realizados. 

Uma vez diagnosticada a Sífilis congênita, além dos 
exames laboratoriais não treponêmicos (VDRL), a 
criança deverá ser acompanhada com os seguintes 
exames durante as consultas de puericultura na 
atenção básica:

C) Aval iação of ta lmológica,  sanguínea e 
neurológica semestral até 2 anos.

D) Ava l iação neuro lóg ica ,  aud io lóg ica  e 
oftalmológica semestral até 2 anos.

B) Aval iação odontológica, neurológica e 
audiológica aos 2 anos.

A) Avaliação neurológica, oftalmológica e 
cardiológica no 1º ano de vida.

Um paciente de 5 anos de idade foi encontrado pela 
enfermeira não responsivo e sem apresentar 
respiração em uma unidade de pediatria de um 
hospital geral. A enfermeira tentou, durante 10 
segundos, detectar o pulso carotídeo, sem sucesso. 
Por ter sido treinada segundo as diretrizes de 2020 
da American Heart Association (AHA), identificou 
q u e  e s s e  p a c i e n t e  e s t a v a  e m  p a r a d a 
ca rd io r resp i ra tó r ia  e ,  ass im,  i n i c iou  os 
procedimentos de assistência a seguir:

1. Solicitou chamada do médico. 

2. Observou obstrução de vias aéreas. 

3. Iniciou compressão torácica. 

4. Iniciou ventilação. 

A) 1 - 2 - 4 - 3. 

B) 1 - 3 - 2 - 4. 

O risco de quedas de pessoas idosas no ambiente 
hospitalar está associado a fatores de risco 
vinculados tanto ao indivíduo quanto ao ambiente 
físico. Um enfermeiro do setor de internação, ao 
admitir um paciente do sexo masculino, de 85 anos, 
internado para tratamento de diabetes mellitus, em 
uso de agentes antidiabéticos, diuréticos, 
antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos, relatou 

C) 1 - 3 - 4 - 2. 

D) 2 - 4 - 3 - 1. 
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V. A segurança e a intimidade do paciente devem 
ser preservadas, e a sua autonomia estimulada, 
evitando-se que os familiares participem das 
primeiras trocas de bolsa. 

II. O enfermeiro deve verificar o tipo de bolsa mais 
adequado ao caso e mostrar interesse em ajudar 
o paciente e seus familiares, por meio do 
esclarecimento de dúvidas e da orientação 
quanto aos procedimentos com a ostomia, de 
acordo com a evolução do paciente. 

A adaptação à mudança de hábitos intestinais e os 
novos cuidados de higiene são dificuldades a serem 
enfrentadas pelos pacientes submetidos à 
colostomia. Após o procedimento cirúrgico, o 
acompanhamento e o incentivo do enfermeiro são 
imprescindíveis para que o paciente e sua família 
aceitem a nova realidade e recebam as orientações 
necessár ias às prát icas re lacionadas ao 
autocu idado.  Cons iderando os cu idados 
necessários à promoção da saúde do paciente 
submetido a esse procedimento cirúrgico, avalie as 
afirmações a seguir. 

I. É necessário observar rotineiramente o estoma, 
no que se refere à cor, brilho, umidade, tamanho, 
forma, localização, tipo e drenagem, e cuidar das 
condições da pele perilesional. 

C) I, III e V. 

A) II e III. 

III. O medo de sangramento e dor podem causar 
sentimentos negativos no paciente, por isso o 
enfermeiro deve manusear a bolsa de 
colostomia nos primeiros momentos. 

IV. As bolsas de colostomia adequadas apresentam 
diâmetro correspondente ao estoma para que 
não ocorram compressão e necrose do local, 
evitando-se, assim, trocas e risco de lesão na 
pele. 

B) I, II e IV. 

D) III, IV e V. 

É correto apenas o que se afirma em:

IV. Para a higienização simples das mãos em local 
onde haja possibilidade de exposição a agente 
biológico, deve haver um lavatório exclusivo 
provido de água corrente, sabão líquido, toalha 
descartável ou de tecido e lixeira com sistema de 
abertura sem contato manual. 

Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a 
qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a 
transmissão de microrganismos e evitar que 
pacientes e profissionais adquiram infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Em 2009, a 
Organização Mundial Saúde lançou manual sobre a 
higienização das mãos nos vários cenários da 
assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma 
reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 
(adaptado). Considerando a semiotécnica da 
higienização das mãos e as diretrizes que regem a 
segurança do paciente, avalie as afirmações a 
seguir. 

É correto apenas o que se afirma em:

A) I e III. 

D) I, II e III. 

I. A higienização das mãos engloba higienização 
simples, higienização antisséptica, fricção 
antisséptica com preparação alcoólica e 
antissepsia cirúrgica. 

II. A preparação alcoólica para a higienização das 
mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, 
contendo álcool na concentração de 50% a 70%, 
e sob a forma de gel e espumas, com álcool na 
concentração mínima de 70%. 

B) I e IV. 

III. Os cinco momentos para a higienização das 
mãos são: antes de tocar o paciente; antes de 
realizar procedimentos; após situações que 
envolvam o risco de exposição a fluidos 
corporais do paciente; após tocar o paciente; e 
após tocar superfícies próximas a ele. 

C) II e IV. 
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A Lei  Federal  nº 11.104/2005 inst i tu iu a 
obrigatoriedade de Brinquedoteca Hospitalar. 
Dados da Associação Internacional pelo Direito de 
Brincar apontam que crianças hospitalizadas que 
usam a brinquedoteca se recuperam 20% mais 
rápido que as que não têm acesso a esse tipo de 
estrutura. Há onze anos tornou-se obrigatório que 
os hospitais que oferecem atendimento pediátrico, 
em regime de internação, tenham brinquedotecas.  
Das colocações, abaixo, assinalar a (s) falsa (s):

I- Os objetivos são estabelecer relações de um 
bem-estar e acolhimento para com a criança.

II- Espaço de bem-estar e deve priorizar o brincar 
livre e espontâneo, fazendo com que as crianças 
se sintam felizes e relaxadas. 

III- Crianças com problemas de comportamentos 
inadequados estarão impedidas de frequentar o 
local.

IV- Os profissionais de recreação, os brinquedistas e 
educadores, não necessitam de capacitação 
para exercer essas atividades. 

A) I - II 

C) II -III

D) II - IV

B) III - IV

Mãe de Lactente, de dois meses, relata que seu filho 
apresenta regurgitações várias vezes ao dia, 
irritabilidade, e má aceitação da dieta. Amamentou 
por menos de um mês, atualmente vem sendo 
al imentado com fórmula infanti l .  Peso de 
nascimento: 3 Kg e comprimento: 50 cm. Relata que 
mantém o RN em posição vertical por 20 a 30 
minutos após a mamada e durante o sono o lactente 
é mantido em posição prona com a cabeça elevada 
Peso atual:5,2 Kg. Evacuações normais. Devemos 
orientar a mãe a manter o lactente, durante o sono, 
na seguinte posição: 

A) posição supina, com elevação da cabeceira a 
30-40 graus.

D) evitar o decúbito dorsal, porque associa-se com 
maior risco de ocorrência de morte súbita.

B) posição prona, durante o sono, com elevação da 
cabeceira. 

C) posição prona que vem sendo adotada e 
oferecer dieta engrossada.

C) Ergonomia; Equipamento de proteção individual 
(EPI); Descarte de materiais; Preparação para 
situação de emergências e catástrofe, riscos 
elétricos e de incêndio, líquidos voláteis, 
estresse e Bournout. 

O enfermeiro (a) responsável do Centro de Material 
e Esterilização (CME), realizará um treinamento 
com sua equipe sobre biossegurança na CME. 
Assinale a resposta correta em relação aos temas 
que deverão ser abordados com a equipe que atua 
nessa unidade:

B) Quimioterápicos; Equipamento de proteção 
individual (EPI); Descarte de materiais; 
Preparação para situações de emergência e 
catástrofes, riscos elétricos e de incêndios, 
Raio-X, estresse e Bornout.     

A) Ergonomia; Equipamento de proteção individual 
(EPI); Descarte de materiais; Laser; Riscos 
elétricos e de incêndio; líquidos voláteis, 
estresse e Burnout.

D)  Quimioterápicos; Equipamento de proteção 
individual (EPI); Laser; Preparação para 
situação de emergência e catástrofes, riscos  
elétricos e de incêndio, Raio X, estresse e 
Burnout.

Estabelecer o quadro quantiqualitativo de 
profissionais necessários para a prestação da 
Assistência de Enfermagem é de competência do 
enfermeiro. O dimensionamento e a adequação do 
quadro devem basear-se em características 
relativas a:

A) Serviço de Enfermagem, ao Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem e as Decisões do 
COREN.

B) Instituição, à clientela e ao sistema de 
classificação de pacientes.

C) Modelo gerencial, ao modelo assistencial e aos 
padrões de desempenho dos profissionais de 
Enfermagem.

D) Instituição/empresa, ao Serviço de Enfermagem 
e à Clientela.
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