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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar
dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão
impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL
ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma 
marcação, terá pontuação zero.

5. Estas provas terão quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta.

6. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu início e
mediante autorização do aplicador de prova. 

7. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material
utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) for insuficiente para garantir a cobertura assistenci-
al à população de uma determinada área, este poderá re-
correr aos serviços ofertados pela iniciativa privada, cuja
participação complementar 

(A) prevê que os critérios e valores para a remuneração
de serviços sejam estabelecidos pela direção estadu-
al do SÚS e aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(B) deve ser formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

(C) abrange as instituições  de saúde em iguais  condi-
ções de preferência, sejam elas entidades privadas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.

(D) facilite a inclusão de seus proprietários, administra-
dores e dirigentes em cargos de chefia ou função de
confiança no SUS. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos necessários à realização das finalidades do
Sistema Único de Saúde são

(A) provenientes do orçamento da seguridade social.

(B) previstos pela direção nacional,  com a participação
dos Ministérios da Saúde e do Planejamento.

(C) liberados independentemente das metas da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 

(D) implementados pelo financiamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento científico em saúde. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência e a prevalência são as diferentes formas de
medir a ocorrência de doenças nas populações. A preva-
lência refere-se ao número de casos encontrados em uma
população definida em um determinado ponto no tempo.
O aumento da taxa de prevalência de uma doença pode
ser influenciado por alguns fatores, tais como:

(A) maior letalidade, diminuição da incidência, emigração
de casos e aumento da taxa de cura.

(B) menor duração, redução de casos novos, imigração
de susceptíveis e melhora dos recursos diagnósticos.

(C) menor número de casos novos, aumento da taxa de
cura, imigração de pessoas sadias e menor duração.

(D) maior duração, imigração de casos, aumento da inci-
dência e emigração de pessoas sadias. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos
serviços de saúde se inicia  pelas portas de entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço. São considera-
das Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de atenção

(A) primária,  de urgência e emergência,  psicossocial  e
especiais de acesso aberto.

(B) secundária,  terciária,  ambulatorial  e  especiais  de
acesso aberto.

(C) terciária, hospitalar,  de urgência, emergência e am-
bulatorial. 

(D) hospitalar, primária, psicossocial e ambulatorial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica, em 2008 foram criados os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

(A) responsáveis pela revisão da prática do encaminha-
mento de usuários para outros tipos de atendimento
com base  nos  processos  de referência,  ampliando
este serviço com acompanhamento integral longitudi-
nal de responsabilidade da equipe de Atenção Bási-
ca/Saúde da Família,  atuando no fortalecimento de
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado
no SUS. 

(B) classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF
2, sendo possível a implantação das duas modalida-
des de forma concomitante nos Estados, Municípios
e no Distrito Federal. 

(C) constituídos por equipes compostas de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e devem atuar
em parceria com os profissionais das equipes Saúde
da Família (ESF). 

(D) considerados como porta  de entrada do sistema e
devem atuar de forma integrada à rede de serviços
de saúde, a partir das demandas identificadas no tra-
balho conjunto com as equipes Saúde da Família. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens, os processos de trabalho desenvolvidos pela
Estratégia de Saúde da Família são essenciais. Dentre as
diretrizes para viabilizar  esta assistência,  três eixos são
fundamentais, quais sejam:

(A) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodu-
tiva e atenção integral no uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas por pessoas jovens. 

(B) atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva,
atividades grupais de Educação em Saúde e acom-
panhamento do desenvolvimento escolar. 

(C) atenção integral  na assistência aos adolescentes e
jovens vítimas de qualquer tipo de violência, acompa-
nhamento do desenvolvimento escolar e atividades
grupais de Educação em Saúde. 

(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral na assistência aos adolescentes
e jovens vítimas de qualquer tipo de violência e aten-
ção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas
por pessoas jovens.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida como o estudo da distribuição
e dos determinantes de estados ou eventos relacionados
à saúde em populações específicas e sua aplicação na
prevenção  e  no  controle  dos  problemas  de  saúde.  De
acordo com Bonita, Beaglehole e Kjellstrom (2010), neste
conceito o termo ´´determinantes`` refere-se a

(A) vigilância dos casos, observação e análise das situa-
ções de agravo à saúde quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados. 

(B) fatores  que  afetam o  estado  de  saúde,  dentre  os
quais os fatores biológicos, químicos, físicos, sociais,
culturais, econômicos, genéticos e comportamentais. 

(C) doenças, causas de óbito, hábitos comportamentais,
aspectos  positivos  em  saúde,  reações  a  medidas
preventivas, utilização e oferta de serviços de saúde. 

(D) indivíduos com características específicas como, por
exemplo, crianças menores de cinco anos e as ações
de promoção, proteção e restauração à saúde.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a evolução da trajetória das Políticas de Saúde
no Brasil ocorreram fatos históricos que foram determinan-
tes para o atual modelo de assistência à saúde da popula-
ção. O período que se iniciou a partir de 1992 foi marcado
pela  edição  das  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB).
Quanto às NOB tem-se que 

(A) são instrumentos legais cujos objetivos são: regular a
transferência de recursos financeiros da União para
os estados, planejar as ações de saúde e os meca-
nismos de controle social dos municípios e estabele-
cer os modelos gerenciais e administrativos a serem
aplicados ao sistema de saúde em todos os níveis. 

(B) a 01/93 criou critérios e categorias diferenciadas de
gestão para a habilitação dos estados e municípios,
e independentemente do tipo de gestão implantado,
ou seja, gestão incipiente, parcial ou semi-plena, os
critérios de repasse dos recursos financeiros aos es-
tados e municípios seriam semelhantes. 

(C) a 01/91 redefiniu a lógica de financiamento dos servi-
ços prestados. Estados e municípios passaram a re-
ceber por produção de serviços de saúde, nas mes-
mas tabelas nacionais existentes para o pagamento
dos  prestadores  privados,  impondo  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a produção de serviços.

(D) a 01/96 representou um avanço importante no mode-
lo de gestão do SUS, revogou os modelos de gestão
propostos nas NOBs anteriores e orientou os estados
e municípios a se enquadrarem em dois novos mo-
delos:  Gestão  Plena  de  Atenção  Básica  e  Gestão
Plena do Sistema. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e ser-
viços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e
se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Neste
sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das redes de aten-
ção à saúde e, dentre elas, está a função de 

(A) ser base, ou seja, ser a modalidade de atenção e de
serviço de saúde com o mais elevado grau de des-
centralização e capilaridade, cuja participação no cui-
dado se faz sempre necessária. 

(B) ser resolutiva, ou seja, identificar riscos e demandas
de saúde, utilizando e articulando diferentes formas
de cuidado individual e coletivo, por meio da junção
da clínica ampliada e dos recursos tecnológicos de
ponta disponíveis para diagnóstico. 

(C) coordenar o cuidado, ou seja, elaborar, acompanhar
e gerir projetos terapêuticos complexos e singulares,
bem como acompanhar  e  organizar  o  atendimento
prestado pelos profissionais nas unidades da rede. 

(D) ordenar as redes, ou seja, reconhecer as necessida-
des de saúde da população sob sua responsabilida-
de, organizar a assistência e elaborar a programação
dos serviços de saúde respeitando a capacidade de
atendimento. 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o debate em torno da busca pela superação da
fragmentação das ações e  dos serviços de saúde e pela
qualificação da gestão do cuidado por meio da integração
da rede de atendimento adquiriu nova ênfase a partir do
acordo firmado entre os gestores do SUS. Esse acordo
ressalta a relevância de aprofundar o processo de regio-
nalização e de organização do sistema de saúde sob a
forma de  rede como estratégias essenciais para consoli-
dar os princípios do SUS e recebe o nome de Pacto 

(A) pela Vida.

(B) pela Saúde.

(C) em Defesa do SUS.

(D) de Gestão.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Complementar n. 141/2012, que es-
tabelece as normas de transparência, visibilidade, fiscali-
zação, avaliação e controle das despesas com a saúde
nas três esferas de governo, tem-se que

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios deverão prestar contas da aplicação dos recur-
sos  financeiros  mediante  o  envio  de  Relatório  de
Gestão ao respectivo Tribunal de Contas, até o dia
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer
conclusivo sobre os gastos realizados.

(B) os entes da Federação deverão atualizar, semestral-
mente, o cadastro no Sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde (Siops), além de indi-
car a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Tribunal de Contas, bem como garantir o
acesso público a essas informações.

(C) os órgãos do sistema de auditoria, controle e avalia-
ção do SUS, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal  e dos municípios, deverão verificar,
por meio eletrônico, os resultados alcançados e a ve-
racidade das informações constantes no Relatório de
Gestão emitidos por cada ente.

(D) os entes da Federação deverão encaminhar a pro-
gramação anual  do Plano  de Saúde ao respectivo
Conselho de Saúde, para aprovação antes da data
de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do exercício correspondente, à qual será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de
produzir saúde e os modos de gerir os processos de tra-
balho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, en-
tre produção de saúde e produção de subjetividade. Esta
política tem como objetivo 

(A) promover a atuação articulada entre usuários, equipe
de saúde, gestores do SUS, movimentos sociais  e
outras políticas públicas, potencializando a capacida-
de de diálogo entre os entes envolvidos em busca de
soluções para os problemas apresentados pelos ser-
viços de saúde que causam danos à coletividade.

(B) ofertar tecnologias e dispositivos para configuração e
fortalecimento  das  redes  de  saúde,  estabelecendo
novos  arranjos  e  pactos  sustentáveis,  envolvendo
trabalhadores  e  gestores  do  SUS para  fomentar  a
participação efetiva de todos nos processos decisó-
rios que envolvem as práticas de cuidado e de ges-
tão.

(C) provocar  inovações  nas  práticas  gerenciais  e  nas
práticas de produção de saúde, propondo para os di-
ferentes coletivos/equipes implicados nessas práticas
o desafio  de superar  limites  e  experimentar  novas
formas de organização dos serviços e novos modos
de produção e circulação de poder.

(D) garantir que cada pessoa tenha direito de acesso a
uma equipe de atenção básica que lhe cuide,  com
capacidade  de  se  corresponsabilizar  pelos  proble-
mas da coletividade e de intervir sobre os mecanis-
mos de produção de saúde e acompanhar os indiví-
duos ao longo do tempo facilitando a criação de vín-
culo terapêutico com as equipes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de humanização compreende a valorização dos
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de
saúde. Os valores que norteiam essa política são a 

(A) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a responsabi-
lidade de cada um durante o processo, os vínculos
entre os atores do processo e a participação coletiva
nas práticas de gestão. 

(B) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corres-
ponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a
participação coletiva nas práticas de saúde.

(C) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a correspon-
sabilidade entre eles, os vínculos solidários e a parti-
cipação coletiva nas práticas de saúde.

(D) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a respon-
sabilidade de cada um durante o processo, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas
de gestão.

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), inserido como es-
tratégia no contexto multidisciplinar do tratamento de en-
fermidades, é um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisci-
plinar. Nesse caso, 

(A) trata-se de uma reunião de vários membros da equi-
pe  de saúde em que as  opiniões  são  importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma deman-
da de cuidado e, consequentemente, para definição
de propostas de ações.

(B) deve ser um instrumento que responda às demandas
objetivas e subjetivas do tripé que forma o sistema
de saúde, ou seja, usuários, profissionais e institui-
ções de saúde, e tem como objetivo a produção da
autonomia de todos.

(C) como elemento central de articulação entre os profis-
sionais responsáveis pelas ações de saúde, está a
busca pelo conhecimento dos vários fatores que in-
terferem  nas  determinantes  do  processo  saúde-
doença e a busca pela solução dos que se apresen-
tam como problema. 

(D) a princípio, intitulou-se Projeto Terapêutico Individual;
entretanto  o  nome Projeto  Terapêutico  Singular  foi
considerado mais apropriado, uma vez que o projeto
pode ser feito para grupos ou famílias e não só para
indivíduos. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde fevereiro de 2018, o vírus do sarampo está em cir-
culação nos estados de Roraima e do Amazonas e, em ju-
nho do mesmo ano, o Rio Grande do Sul confirmou cinco
casos da doença. De acordo com o Plano de Contingência
para Resposta a Emergência em Saúde Pública/Sarampo
(SVS/MS), esse cenário epidemiológico no Brasil corres-
ponde ao nível  3 de Resposta e Alerta. Para o controle
dessa doença, após o atendimento do paciente, o profissi-
onal de saúde deve adotar,  dentre outras,  as seguintes
medidas: notificar, dentro das primeiras 

(A) 12 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

(B) 24 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

(C) 48 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Específico para Sarampo.

(D) 72 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Específico para Sarampo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS),
a equipe de enfermagem é uma das principais categorias
profissionais sujeitas à exposição a materiais biológicos,
devido

(A) ao  grande  número  de  profissionais  que  compõe  a
equipe e pelo constante contato direto desses profis-
sionais com os pacientes. 

(B) à  alta  frequência  de  procedimentos  realizados  por
essa equipe, associada ao maior índice de adesão
ao uso de equipamento de proteção individual. 

(C) à alta exposição a material biológico e à baixa fre-
quência do uso de equipamento de proteção individu-
al por esses profissionais.

(D) à atuação dessa equipe ser em ambientes de saúde
e ter maior risco de se acidentarem com material bio-
lógico.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 23 anos internou na unidade cirúrgica para rea-
lizar uma hernioplastia. Durante a admissão, relatou tosse
há mais de duas semanas e escarro hemoptoico (presença
de sangue).  Informou ainda que seu esposo iniciou trata-
mento  para  tuberculose  pulmonar  há  dois  meses,  mas
abandonou o tratamento a cerca de um mês.

Mediante o caso descrito, o profissional do serviço de con-
trole de infecção relacionada à assistência deverá instituir
a seguinte conduta:

(A) precaução padrão e precaução por gotículas. 

(B) precaução padrão e precaução por aerossóis.

(C) precaução universal e precaução por contato. 

(D) precaução reversa e precaução específica. 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da qual
o Brasil é país-membro, foi criada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) em 2004 com o objetivo de adotar
estratégias para a melhoria no atendimento ao paciente e
prestação  de  assistência  de  qualidade  nos  serviços  de
saúde. Essa aliança foi marcada pelo primeiro desafio glo-
bal, o qual preconizou várias ações, dentre as quais, a hi-
gienização das mãos em cinco momentos, que são:

(A) antes e após procedimentos sépticos; antes e após a
utilização do banheiro; antes da exposição a fluidos
corporais; antes de tocar no paciente; após tocar no
paciente. 

(B) antes e após o contato com o ambiente próximo ao
paciente; após espirrar próximo ao paciente; após a
realização de procedimentos invasivos; antes da rea-
lização de procedimentos críticos; após tocar no pa-
ciente.

(C) antes do contato com o paciente; antes da realização
de procedimentos assépticos;  após a exposição de
fluidos  corporais;  após  o  contato  com  o  paciente;
após o contato com o ambiente próximo aos pacien-
tes.

(D) antes e após as refeições; antes e após a exposição
a fluidos corporais; antes do contato com o paciente;
antes e após ir ao banheiro; após o contato com pa-
ciente.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde a criação dos hospitais, as Infecções relacionadas
à assistência à saúde (IRAS) causam preocupação devido
aos agravos no âmbito infeccioso. No entanto, é necessá-
rio que os profissionais de saúde reconheçam os concei-
tos e critérios diagnósticos dessas infecções. Sendo as-
sim, as infecções adquiridas nos serviços de saúde são
definidas como aquelas que se manifestam

(A) após a admissão do paciente, independente do tem-
po de internação e dos procedimentos realizados nos
serviços de saúde.

(B) durante a internação ou após a alta, contando que
não estejam relacionadas à internação ou aos proce-
dimentos relacionados aos serviços de saúde. 

(C) durante a internação ou após a alta, adquiridas após
a admissão, contando que esteja relacionada à inter-
nação ou aos procedimentos relacionados aos servi-
ços de saúde. 

(D) no momento da admissão e durante a internação ou
após a alta, independente do tempo de internação.
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-32 é uma  norma  regulamentadora que estabelece
as diretrizes básicas para a implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em
serviços de saúde. Essa norma abrange as situações de
exposição a riscos para a saúde do trabalhador e conside-
ra como risco biológico a probabilidade de 

(A) exposição  ocupacional  a  agentes  biológicos,  como
os  micro-organismos geneticamente modificados ou
não, às culturas de células, aos parasitas, às toxinas
e aos príons.

(B) exposição ocupacional a acidentes com perfurocor-
tantes, uma vez que são a porta de entrada de doen-
ças infecciosas graves e letais como a hepatite B e C
e a Aids.

(C) contato, no ambiente de trabalho, com substâncias,
compostos ou produtos químicos em suas diversas
formas de apresentação, que têm como via de entra-
da no organismo a digestiva,  respiratória,  mucosa,
parenteral e cutânea. 

(D) contato, no ambiente de trabalho, aos agentes físicos
lesivos, tais como ruído, vibração, pressão anormal,
iluminação, temperatura extrema, radiações ionizan-
tes e não ionizantes.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Dealey (2008), no manejo do paciente com feri-
das,  independente do tipo de lesão apresentada, faz-se
necessária uma abordagem que considere os vários fato-
res intervenientes. Para tal, é fundamental o conhecimen-
to de que: 

(A) na prevenção das lesões por pressão, quando da im-
possibilidade da mudança de decúbito em intervalos
iguais ou inferiores a três horas, uma opção é a incli-
nação à 45º,  devendo o paciente ser  mobilizado a
cada quatro horas.

(B) na avaliação da extensão de uma lesão por queima-
dura  é  usualmente  utilizada  a  “Regra  dos  Noves”
(Wallace, 1951), sendo para adultos: tórax/abdome,
costas e cada perna igual a 18%; cabeça e cada bra-
ço igual a 9% e genitália igual a 1%. 

(C) na escolha pela cobertura mais apropriada para cada
tipo  de  lesão  devem  ser  considerados  aspectos
como: conforto do paciente, facilidade na aplicação,
efetividade, custo e doença de base do paciente que
receberá o tratamento. 

(D) na escolha do curativo  ideal  deve ser  considerado
que ele tem a finalidade, dentre outras, de remover
corpos  estranhos,  promover  hemostasia,  substituir
perda tecidual, facilitar a aplicação de cobertura, reti-
rar tecido desvitalizado e neoformação nervosa.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Conselho Federal  de Enfermagem publicou no Diário
Oficial da União, a Resolução n. 564/2017, que aprova o
novo Código de Ética da Enfermagem Brasileira. Confor-
me o Capítulo I, os profissionais de enfermagem têm o di-
reito de: 

(A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equi-
dade,  resolutividade,  dignidade,  competência,  res-
ponsabilidade, honestidade e lealdade. 

(B) assegurar  a  prática profissional  mediante  consenti-
mento prévio do paciente, representante ou respon-
sável legal, ou decisão judicial.

(C) recusar a execução de prescrição de enfermagem e
médica, nas quais não contenha a assinatura e o nú-
mero de registro do profissional prescritor, exceto em
situação de urgência e emergência. 

(D) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar
e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e
liberdade, observando os preceitos éticos e legais da
profissão. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando  um  profissional  legalmente  habilitado  altera  o
conteúdo de um documento, como o prontuário do pacien-
te, seja omitindo informações importantes, seja inserindo
informação falsa ou divergente daquela que deveria ser
registrada, ele está cometendo um ato de:

(A) negligência. 

(B) imprudência.

(C) falsidade ideológica. 

(D) imperícia. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os pacientes internados em unidade de terapia intensiva
(UTI), especialmente os que se encontram sob ventilação
mecânica, fazem parte de um grupo de risco aumentado
para pneumonia. Este risco maior deve-se essencialmente  

(A) à realização de higiene oral  com clorexidina à 4%,
uso  de  antibioticoterapia  empírica  e  presença  de
grande fluxo de profissionais para a prestação da as-
sistência.

(B) ao  manuseio  excessivo  de  vias  áreas  superiores,
manutenção da cabeceira elevada a 30º-45º e pre-
sença de  comorbidades endócrinas. 

(C) à prática da aspiração subglótica, realização de higi-
ene oral com clorexidina a 2% e presença de grande
fluxo de profissionais para prestação da assistência. 

(D) à diminuição das defesas do paciente, risco elevado
de vias aéreas inoculadas com material contaminado
e presença de micro-organismos multirresistentes.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas preva-
lentes  de infecções relacionadas à  assistência  à  saúde
(IRAS) de grande potencial preventivo, visto que a maioria
está  relacionada  à  cateterização  vesical.  O  diagnóstico
clínico precoce pode evitar  tratamentos desnecessários.
Sendo assim, torna indispensável ao profissional de saúde
o correto diagnóstico dessas infecções. Seguindo os crité-
rios  nacionais,  a  bacteriúria  assintomática,  é  definida
como: 

(A) qualquer infecção do trato urinário em que o paciente
apresente urgência urinária e disúria e que não este-
ja em uso de cateter vesical de demora, na data da
infecção.

(B) infecção do trato urinário em paciente com ou sem
cateter vesical de demora que não apresente sinais
ou sintomas durante a internação e com identificação
de cultura de urina positiva. 

(C) infecção do trato urinário, referida pelo paciente, que
não está relacionada a procedimento urológico diag-
nosticada  por  meio  sinais  clínicos  na  admissão  e
identificação de cultura de urina positiva.

(D) qualquer infecção do trato urinário que curse com di-
súria e hipertermia em paciente em uso de cateter
vesical de demora instalado há 26 horas e sem iden-
tificação de cultura de urina positiva.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção das linhas do cuidado é uma inovação nas
propostas  assistenciais  do  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS). Na construção deste modelo assistencial, é impe-
rativo ao gestor,

(A) identificar os diversos atores que controlam os recur-
sos das propostas para serem implantadas,  formar
um comitê gestor, e fazer funcionar os fluxos assis-
tenciais. 

(B) desenhar a proposta de trabalho que deve ser volta-
da para a rede básica de saúde, delegar as funções
de cada ator no processo e fazer funcionar os fluxos
assistenciais.

(C) distribuir a proposta de trabalho conforme a especia-
lidade assistencial de cada ator envolvido no proces-
so, no sentido de promover a integralidade e garantir
a efetividade dos fluxos assistenciais.

(D) dispor de recursos que devem alimentar as linhas de
cuidado, especialmente a ampliação da oferta pontu-
al de atenção secundária de toda a rede prestadora
do SUS, e garantir a efetividade dos fluxos assisten-
ciais.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão síndrome coronariana aguda (SCA) é empre-
gada nas situações em que o paciente apresenta evidên-
cias  clínicas  e/ou  laboratoriais  de  isquemia  miocárdica
aguda. A dor torácica é a apresentação clínica mais co-
mum  dessa  situação,  ocorrendo  em  aproximadamente
80% dos casos. Assim, é importante os profissionais de
saúde saberem que, nessa síndrome, a dor difere da angi-
na estável, porque os episódios são: 

(A) frequentes e prolongados e,  normalmente,  ocorrem
durante  a  atividade  física.  Frequentemente,  vem
acompanhada de hipertensão arterial, sudorese, náu-
seas, vômitos ou dispneia. 

(B) frequentes e prolongados e,  normalmente,  ocorrem
durante  a  atividade  física.  Frequentemente,  vem
acompanhada de hipotensão arterial, sudorese, náu-
seas, vômitos ou dispneia. 

(C) intensos e prolongados e, normalmente, ocorrem em
repouso. Frequentemente, vem acompanhada de su-
dorese, náuseas, vômitos ou dispneia.

(D) intensos e prolongados e, normalmente, ocorrem em
repouso. Frequentemente, vem acompanhada de hi-
potensão  arterial,  sudorese,  náuseas,  vômitos  ou
dispneia.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O marcador mais sensível e específico para a detecção de
necrose miocárdica,  constituindo se na primeira  escolha‐
para diagnóstico definitivo de necrose miocárdica, é a 

(A) troponina I.

(B) mioglobina.

(C) creatinofosfosquinase- fração MB.

(D) creatinofosfosquinase- fração BB.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Escala de Cincinnati (Cincinnati Prehospital Stroke Sca-
le- CPSS) é uma ferramenta para o diagnóstico de casos
agudos de AVC idealizada para o contexto pré-hospitalar,
na qual o profissional avalia rapidamente no paciente ape-
nas três parâmetros, que são:

(A) pupilas  anisocóricas,  perda  de  força  em  um  dos
membros superiores e disartria. 

(B) assimetria facial,  perda de força em um dos mem-
bros superiores e disartria. 

(C) confusão mental, perda de força em um dos mem-
bros superiores e dislalia.

(D) assimetria facial,  perda de força em um dos mem-
bros superiores e dislalia.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão intracraniana (HIC) é uma complicação fre-
quente e grave que acompanha a maioria das patologias
do sistema nervoso central. Assim, é importante o enfer-
meiro estar atento aos sinais e sintomas dessa complica-
ção, que incluem hipertensão arterial, bradicardia e altera-
ção no padrão respiratório, conhecido como tríade de 

(A) Beck.

(B) Cushing.

(C) Virchow.

(D) Charco.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morfina é um analgésico da classe dos opioides que tem
um potente efeito no tratamento da dor crônica ou aguda
muito intensa, mas possui extrema eficácia no tratamento
das síndromes coronarianas agudas, visto que atua tam-
bém

(A) na redução da pré-carga e na diminuição do consu-
mo de oxigênio pelo miocárdio. 

(B) na redução da pré-carga  e no aumento do consumo
de oxigênio pelo miocárdio. 

(C) no aumento da pós-carga  e no aumento do consumo
de oxigênio pelo miocárdio.

(D) no aumento da pós-carga  e na diminuição do consu-
mo de oxigênio pelo miocárdio. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  atendimento  à  vítima  de  parada  cardiorrespiratória
(PCR),  é fundamental  seguir  a  cadeia  de sobrevivência
que é composta de elos que traduzem o conjunto de pro-
cedimentos vitais para recuperar a vítima. Quando o aten-
dimento  de  PCR é  intra-hospitalar,  os  elos  sequenciais
dessa cadeia são: vigilância e prevenção, reconhecimento
e acionamento do serviço médico de urgência, seguido de

(A) ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, su-
porte avançado de vida, rápida desfibrilação e cuida-
dos pós-PCR. 

(B) rápida  desfibrilação,  ressuscitação  cardiopulmonar
de alta qualidade, suporte avançado de vida e cuida-
dos pós-PCR.

(C) suporte avançado de vida,  ressuscitação cardiopul-
monar de alta qualidade, rápida desfibrilação e cuida-
dos pós-PCR.

(D) ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, rápi-
da desfibrilação, suporte avançado de vida e cuida-
dos pós-PCR.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cetoacidose diabética (CAD) é causada por deficiência
relativa ou absoluta de insulina,  sendo uma emergência
clínica que ameaça a vida e exige imediata intervenção.
Dessa forma, é importante o enfermeiro conhecer a situa-
ção clínica que é caracterizada principalmente por hiper-
glicemia, desidratação e também por:

(A) cetose e acidose metabólica.

(B) cetose e alcalose metabólica. 

(C) lipogênese e alcalose metabólica. 

(D) lipogênese e acidose metabólica.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As arritmias cardíacas são distúrbios nos impulsos elétri-
cos cardíacos que podem ter origem na condução, na for-
mação ou na combinação de ambos. As arritmias causa-
das por aceleração ou desaceleração de estruturas anatô-
micas (nó sinusal e nó atrioventricular) e batimentos anor-
mais por alterações na despolarização, referem-se a dis-
túrbio na condução que diz respeito ao

(A) cronotropismo.

(B) automatismo.

(C) dromotropismo.

(D) batmotropismo.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que os medicamentos sejam terapeuticamente efica-
zes, eles deverão ser administrados de forma que sejam
rapidamente absorvidos e distribuídos às células, tecidos
ou órgão específico. Entretanto, alguns causam danos se-
cundários inevitáveis durante a administração de doses te-
rapêuticas usuais. Esses efeitos são conhecidos como:

(A) adversos.

(B) tóxicos.

(C) colaterais.

(D) idiossincrásicos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Foi prescrito para o sr. J.M.C. 15 mL de glicose a 30%.
Porém, na enfermaria só havia ampolas de 20 mL de gli-
cose hipertônica a 50%. O volume que deve ser retirado
dessa solução para que seja administrada a quantidade
prescrita ao paciente é:

(A) 8 mL.

(B) 9 mL.

(C) 10 mL.

(D) 12 mL.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Resolução COFEN n. 543/2017, referen-
te ao dimensionamento do quadro de profissionais de en-
fermagem, o art. 13º estabelece que:

(A) nas  unidades assistenciais,  compostas  de  50% ou
mais de pessoas com idade superior a 50 anos ou
20% ou mais de profissionais com limitação/restrição
para o exercício das atividades, deve ser acrescido
20% ao quadro de profissionais do setor.

(B) o quantitativo mínimo para o quadro de profissionais
de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade
de internação, para efeito de cálculo, são considera-
das oito horas de enfermagem, por paciente, no cui-
dado semi-intensivo, e 10 horas de enfermagem, por
paciente, no cuidado intensivo.

(C) ao quantitativo de profissionais deve ser acrescido o
índice de segurança técnica de, no mínimo, 10% do
total, dos quais 5% são referentes a férias e 5% a au-
sências não previstas. 

(D) o responsável técnico de enfermagem deve dispor de
no mínimo 5% do quadro geral  de profissionais de
enfermagem da instituição para cobertura de situa-
ções relacionadas à rotatividade de pessoal e partici-
pação em programas de educação permanente.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A administração de medicamentos é um processo multi-
disciplinar e interdisciplinar, que exige conhecimentos di-
versos. Constitui uma das atividades de maior complexi-
dade e passível da ocorrência de eventos adversos nas
instituições que prestam assistência à saúde. Os dados
mundiais acerca de tais ocorrências são alarmantes.  A
busca pela prestação de assistência segura e de qualida-
de deve considerar a necessidade de identificação das
falhas, elaboração e adoção de protocolos, educação da
equipe de saúde, dentre outros. 

No contexto do texto apresentado, a redução das ocorrên-
cias indesejadas pode ser alcançada 

(A) pela utilização da regra dos “cinco certos”, considera-
da  uma  ferramenta  valiosa  para  a  diminuição  dos
eventos adversos. 

(B) quando utilizada a expressão “se necessário”, deve-
se obrigatoriamente definir a droga, a dose, a posolo-
gia,  a  dose  máxima  diária  e  quais  drogas  podem
substituí-la. 

(C) na adoção de política institucional de incentivo à me-
lhoria da segurança no uso de medicamentos, cen-
trado no trabalho em equipe, notificação e ambiente
não punitivo.

(D) ao administrar medicamento por ordem verbal, utili-
zar sempre o método de dupla checagem para admi-
nistração do que foi prescrito, com registro por escri-
to da ordem verbal.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morbimortalidade materna e a perinatal continuam ainda
muito elevadas no Brasil, incompatíveis com o atual nível
de desenvolvimento econômico e social do país. Sabe-se
que a maioria das mortes e complicações que surgem du-
rante a gravidez, parto e puerpério são preveníveis, mas
para isso é necessária a participação ativa do sistema de
saúde. Existem vários tipos de fatores geradores de risco
gestacional. Alguns desses podem estar presentes ainda
antes da ocorrência da gravidez. Nesse contexto, na as-
sistência à gestante de alto risco, os profissionais devem
estar atentos que: 

(A) a presença de um ou mais dos seguintes sintomas:
pressão  arterial  diastólica  igual/maior  que  110
mmHg; proteinúria igual/maior que 4,0 g em 24 horas
ou  2+  em fita  urinária  e  oligúria  menor  que  1000
mL/dia ou 25 mL/hora são considerados pré-eclâmp-
sia grave.

(B) a eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convul-
sões tônico-clônicas generalizadas ou coma, em mu-
lher com qualquer quadro hipertensivo causada por
epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode
ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato. 

(C) na presença de um aumento de 50 mmHg na sistóli-
ca ou 20 mmHg na diastólica, deve-se fazer medidas
de pressão nas consultas regulares, com observação
mais amiúde, especialmente se estiver presente um
quadro de proteinúria e hiperuricemia.

(D) na vigência de hipertensão, que ocorre após 20 se-
manas de gestação, ou antes, em casos de doença
trofoblástica gestacional ou hidropsia fetal, acompa-
nhada de proteinúria,  com desaparecimento até 12
semanas  pós-parto  tem-se  um  quadro  de  pré-
eclâmpsia/eclâmpsia.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método mais frequentemente utilizado para a avaliação
da adaptação do recém-nascido (RN) à vida extrauterina é
a escala ou índice de Apgar, que se baseia em cinco parâ-
metros:  frequência  cardíaca,  esforço  respiratório,  tônus
muscular, irritabilidade reflexa e coloração da pele. Esse
sistema avalia a condição geral no primeiro e quinto minu-
tos após o nascimento. Um RN que apresente, ao nascer:
no primeiro minuto frequência respiratória <100 bpm, res-
piração fraca e irregular, flexão de braços e pernas, ciano-
se de extremidade e algum movimento; e, no quinto minu-
to frequência respiratória >100 bpm, respiração fraca e ir-
regular, movimento ativo/boa flexão, cianose de extremi-
dade e algum movimento apresenta valores de Apgar no
primeiro e quinto minuto, respectivamente, igual a:

(A) 5 e 7 

(B) 5 e 8

(C) 6 e 8 

(D) 7 e 8 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria das doenças respiratórias neonatais manifesta-
se nas primeiras horas de vida, de forma inespecífica e,
muitas vezes, com sobreposição de sinais e sintomas. Por
este motivo, é fundamental a análise minuciosa da história
clínica materna, gestacional e do parto, bem como dos si-
nais e sintomas clínicos, em conjunto com a propedêutica
dos achados por imagem. Assim, no exame do aparelho
respiratório do recém-nascido a termo, deve-se considerar
que:

(A) a respiração é exclusivamente nasal. Acredita-se que
a dilatação das narinas durante a inspiração aumenta
a resistência da via aérea superior, reduzindo o tra-
balho respiratório.

(B) quando em repouso ou durante o sono, a frequência
respiratória que se mantém persistentemente acima
de  80  movimentos  por  minuto  caracteriza  quadro
compatível com taquipneia.

(C) as variações da frequência respiratória devem ocor-
rer em função da alteração do volume corrente e da
necessidade de se manter a capacidade residual fun-
cional (CRF). No recém-nascido, os valores normais
variam de 60 a 80 rpm. 

(D) as retrações torácicas subcostais e intercostais são
observadas com frequência no período neonatal de-
vido à alta complacência da caixa torácica. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O médico pediatra prescreveu para uma criança 500 mg,
via oral, de 6/6 horas de um determinado antibiótico, po-
rém, no hospital, encontram-se apenas vidros de 70 mL
com 250 mg/5 mL. De acordo com as informações, quan-
tos mL do antibiótico devem ser administrados? 

(A) 5 mL.

(B) 7,5 mL.

(C) 10 mL.

(D) 15 mL.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Amamentar  vai  muito  além de  apenas  nutrir  a  criança,
constituindo-se num processo que envolve interação pro-
funda entre mãe e filho, com repercussões no estado nu-
tricional e no desenvolvimento cognitivo e emocional da
criança, além de implicações na saúde física e psíquica da
mãe. Apesar dos esforços nacionais e internacionais, as
prevalências de aleitamento materno no Brasil, em especi-
al as de amamentação exclusiva, estão bastante aquém
das recomendadas, e o profissional de saúde tem papel
fundamental na reversão desse quadro, cabendo-lhe o pa-
pel de identificar e compreender o aleitamento materno no
contexto  sociocultural  e  familiar  e,  a  partir  dessa  com-
preensão, auxiliar mãe, bebê e família. Para tal é importan-
te conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno
adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e re-
conhecidas mundialmente, que costumeiramente classificam
o aleitamento materno exclusivo quando

(A) a criança recebe, além do leite materno, água ou ou-
tras bebidas à base de água (água adocicada, chás,
infusões), sucos de frutas coados e fluidos rituais.

(B) a criança recebe, além do leite materno, qualquer ali-
mento  sólido  ou  semissólido  com  a  finalidade  de
complementá-lo, podendo substituí-lo.

(C) a criança recebe somente leite materno, sugado ou
ordenhado, ou humano de outra fonte,  sem outros
líquidos ou sólidos, à exceção de gotas/xaropes con-
tendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplemen-
tos minerais ou medicamentos. 

(D) a criança recebe leite materno (direto da mama ou
ordenhado), independentemente de receber ou não
outros alimentos ou outros tipos de leite e alimentos
semissólidos.

As questões  44, 45 e 46  deverão ser respondidas com
base na RDC 15/2012, que é um regulamento técnico de
caráter obrigatório que estabelece os requisitos de boas
práticas para o processamento de produtos para a saúde.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir das definições apresentados nessa norma, o cen-
tro  de  material  e  esterilização,  como  unidade  funcional
destinada  ao  processamento  de  produtos  para  saúde
(PPS), pode ser classificado como classe II quando

(A) realiza o processamento de PPS não críticos, semi-
críticos e críticos de conformação complexa, passí-
veis de processamento. 

(B) realiza o processamento de PPS não críticos e críti-
cos de conformação complexa e não complexa, pas-
síveis de processamento. 

(C) realiza o processamento de PPS não críticos e críti-
cos de conformação complexa, passíveis de proces-
samento. 

(D) realiza o processamento de PPS não críticos, semi-
críticos e críticos de conformação complexa e não
complexa, passíveis de processamento.

enfermagem_coremu_UFG



UFG/CS                                                                          PROCESSO SELETIVO                                                              COREMU/2019

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na terceirização do processamento de produtos para saú-
de (PPS), compete ao serviço contratante: 

(A) realizar a desinfecção dos PPS antes de encaminhá-
los  à  empresa  contratada,  conforme  procedimento
operacional padrão definido. 

(B) formalizar a prestação desse serviço mediante con-
trato oficialmente firmado com a empresa contratada.

(C) responsabilizar  e  punir  a  empresa  contratada  por
eventos adversos ao paciente resultantes da ativida-
de prestada. 

(D) delegar à empresa contratada a responsabilidade in-
tegral pela segurança de todas as etapas do proces-
samento dos PPS.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a segurança e saúde do trabalhador em centro de
material  (CME),  seu  responsável  técnico  deve  garantir
condições técnicas e de logística que assegurem as medi-
das protetivas. Quanto aos equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs), nesses setores o trabalhador deve utilizar

(A) óculos de proteção, luvas de látex e avental imper-
meável de manga longa na realização da desinfec-
ção química.

(B) EPIs de acordo com a sala/área, sendo que o prote-
tor facial não substitui o uso de máscara e óculos na
sala de recepção e limpeza.

(C) luva térmica impermeável para a descarga de seca-
doras e termodesinfetadoras e carga e descarga de
autoclaves. 

(D) vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas
as áreas técnicas e restritas, sendo-lhe vedado deixar o
local de trabalho com os EPIs ou vestimentas.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento  cirúrgico  pode ser  classificado  quanto  ao
momento cirúrgico, compreensão que direciona a gestão e
otimização dos recursos no atendimento ao paciente em
situação cirúrgica. Assim, as cirurgias de emergência ne-
cessitam de intervenção

(A) mediata, em virtude da gravidade do quadro clínico. 

(B) mediata, com variação de horas a meses.

(C) imediata, em virtude da gravidade do quadro clínico. 

(D) imediata, porém é facultado ao médico definir o tem-
po ideal.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qualidade é um processo de melhoria contínua dos servi-
ços  prestados,  envolvendo mudanças organizacionais  e
culturais. Para o seu alcance pode-se utilizar várias ferra-
mentas, dentre as quais ciclos de melhoria continua PDSA
(Plan,  Do, Study and Act).  A partir  dos conceitos e sua
aplicação, essa estratégia de gestão

(A) objetiva implementar mudanças no ambiente de tra-
balho com foco único nos indicadores de resultados. 

(B) busca solucionar problemas por meio da identifica-
ção dos problemas, causas e soluções corretivas no
processo de forma cíclica utilizando pequenos testes
de mudanças. 

(C) busca corrigir os processos de trabalho poucos reso-
lutivos e, por sua efetividade intrínseca, é facultativo
incorporar princípios, diretrizes ou políticas da insti-
tuição.

(D) dispensa o uso de estratégias complementares, tanto
na  identificação  quanto  na  solução  de  problemas,
pois é completo enquanto método de intervenção. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paciente durante a assistência transoperatória expõe-se
ao risco de queimadura, seja no uso de equipamentos, so-
luções aquecidas, seja nos sistemas de aquecimento cor-
poral. Para tanto, especial atenção deve ser dada às me-
didas de prevenção e controle de eventos adversos, tais
como:

(A) as câmaras utilizadas no aquecimento de soluções
devem ser identificadas com os itens que podem ser
aquecidos,  capacidade  máxima  e  temperatura.  As
soluções devem ser identificadas com data no mo-
mento de colocação na câmara.

(B) as soluções que serão administradas pela via intra-
venosa  poderão  ser  aquecidas  por  dispositivos  de
aquecimento de soluções em geral desde que a tem-
peratura seja monitorada por profissional e registrado
em impresso próprio.

(C) os agentes antissépticos podem e,  quando indicado,
devem ser aquecidos conforme recomendação do fabri-
cante para minimizar a hipotermia no intraoperatório.

(D) as  configurações  dos  aparelhos  de  eletrocirurgia,
tanto de corte como de coagulação, devem ser base-
adas na preferência do médico operador e peso do
paciente, sendo facultado observar o tipo de corrente
elétrica, se bipolar ou monopolar. 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os gases medicinais ou anestésicos são utilizados cotidia-
namente na assistência à saúde e, especialmente, no cen-
tro cirúrgico. São cuidados recomendados na gestão dos
riscos associados ao acondicionamento, manuseio e uso
dessas substâncias:

(A) manter as válvulas do cilindro de oxigênio completa-
mente abertas durante o transporte do paciente e so-
mente fechar após o uso. 

(B) identificar e acondicionar os cilindros vazios no local
definido para armazenamento dos cilindros cheios de
forma a facilitar a logística de reposição.

(C) manter o cilindro de oxigênio, durante o transporte de
pacientes, acomodado sobre o leito/maca com o pa-
ciente.

(D) utilizar gases anestésicos somente se o sistema de
ventilação na sala de operação permitir  no mínimo
quinze trocas a cada três horas. 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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