
ENFERMAGEM

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO FOR

07/11/2020
QUESTÕESPROVAS

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 a 15

16 a 50

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

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 questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas50 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 tintaAZUL
ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com mais de uma marcação, terá
pontuação zero.

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

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.

EDITAL n. 016/2020

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

SES



UFG/CS                                                                         PROCESSO SELETIVO                                                      COREMU-SES/2021

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o novo código de ética de enfermagem, o
profissional que deixar de comunicar formalmente ao Con-
selho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes
fatos que infrinjam dispositivos ético-legais e que possam
prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde
da pessoa, família e coletividade poderá ser apenado com

(A) censura e suspensão do exercício profissional.

(B) advertência verbal e multa.

(C) multa e suspensão do exercício profissional.

(D) advertência verbal e censura.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as estratégias para o cuidado da pessoa com hi-
pertensão arterial sistêmica está a realização da consulta
de enfermagem que deve  ser  executada  seguindo  seis
etapas sequenciais e interrelacionadas, que são:

(A) exame físico, histórico, planejamento da assistência,
avaliação do processo de cuidado, diagnóstico das
necessidades de cuidado e implementação da assis-
tência.

(B) diagnóstico das necessidades de cuidado, histórico,
avaliação do processo de cuidado, exame físico, im-
plementação da assistência e planejamento da assis-
tência.

(C) avaliação do processo de cuidado, diagnóstico das
necessidades de cuidado,  exame físico, planejamen-
to da assistência, histórico e implementação da as-
sistência.

(D) histórico, exame físico, diagnóstico das necessidades
de cuidado, planejamento da assistência, implemen-
tação da assistência  e avaliação do processo de cui-
dado.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As teorias de enfermagem constituem a natureza da pro-
fissão,  distinguido-a  das  demais  profissões  da  área  da
saúde e configuram como importante instrumento para o
desenvolvimento da enfermagem enquanto ciência e para
direcionar a prática profissional. Dentre essas, a teoria de
Sister Callista Roy (1970) destaca

(A) a  pessoa  como sistema  de  adaptação  que  possui
dois subsitemas processadores internos, o regulador
e o cognitor, conhecidos como mecanismos de enfre-
tamento que permitem a adaptação do indivíduo nos
modos adaptativos de necessidades fisiológicas, au-
toconceito, função de papel e interdependência.

(B) as teorias do autocuidado, déficit do autocuidado e
sistema  de  enfermagem  e  inclui  a  capacidade  da
pessoa de cuidar-se, os fatores condicionantes bási-
cos, a demanda e os requisitos do autocuidado. A en-
fermagem funciona como um sistema de ajuda para
o autocuidado quando o individuo não puder suprir
suas necessidades.

(C) a organização e o ambiente físico, social e psicológi-
co de forma a colocar a pessoa nas melhores condi-
ções possíveis para que a natureza possa agir para
recuperar a saúde. As ações dos profissionais de en-
fermagem devem ser direcionadas para dirimir e pre-
venir a dor e o sofrimento desnecessários.

(D) a importância da compreensão das similaridades e
das diversidades culturais no processo assistencial e
da conscientização do enfermeiro quanto à necessi-
dade de se considerar a cultura do cliente e a neces-
sidade de cuidado para direcionar a elaboração do
plano terapêutico para a solução dos agravos à saú-
de apresentados.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções do trato urinário são frequentemente relacio-
nadas ao cateterismo vesical de demora. Existem vários
fatores de risco associados a esse tipo de infecção, tor-
nando imprescindível o manejo adequado do sistema pela
equipe de enfermagem. Assim, ao cuidar de paciente nes-
sas condições, o profissional de enfermagem deve

(A) manter a bolsa e o tubo de drenagem abaixo do nível
da bexiga para evitar o refluxo urinário.

(B) esvaziar a bolsa coletora de urina a cada troca de
plantão ou quando o volume urinário alcançar 2/3 da
mesma.

(C) manter o tubo coletor aberto, mesmo durante a de-
ambulação ou movimentação do paciente.

(D) realizar exercício vesical e corrigir as inconsistências
do circuito, em caso de obstrução ou vazamento nas
conexões.

conhecimento_específico_enfermagem
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A administração de fármacos é uma das maiores responsabi-
lidades da equipe de enfermagem, devendo ser realizada de
modo adequado e seguro. A via de administração intravenosa
consiste na administração de fluidos diretamente na corrente
sanguínea e, para obter o efeito terapêutico desejado, faz-se
necessário a utilização de dispositivo de acesso intravenoso
adequado a cada caso. 

Neste contexto, tem-se que os dispositivos de acesso cen-
tral, ou seja, os cateteres de demora, são

(A) inseridos nas veias de tamanho intermediário e intro-
duzidos até uma veia central e utilizados quando não
há necessidade de infusão de fluidos por um longo
período de tempo.

(B) utilizados quando o paciente precisa de infusão con-
tínua de grandes volumes de fluídos e devem ser tro-
cados a cada 24 horas para evitar infecção e flebite.

(C) utilizados  quando  se  deseja  manter  a  infusão  por
duas a cinco semanas, sendo inseridos nas veias de
pequeno calibre das mãos e do antebraço.

(D) inseridos nos vasos de tamanho intermediários e in-
troduzidos até as veias centrais para uma maior mis-
tura com grandes volumes de sangue.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“Na  atenção  à  saúde,  a  segurança  do  paciente,  definida
como a redução do risco de danos desnecessários até um
mínimo aceitável, é um princípio básico e um requisito para a
qualidade do cuidado. Nessa perspectiva, é necessário pre-
venir a ocorrência de qualquer incidente durante a prestação
de  assistência  ao  paciente.  As  úlceras  por  pressão  (UPs)
constituem um dos principais eventos adversos encontrados
em serviços e instituições de atenção à saúde e, em associa-
ção com outras causas, podem contribuir para a morte do pa-
ciente,  sendo assim imprescindível  conhecer  os fatores de
risco intrínsecos,  extrínsecos e de exacerbação para essa
ocorrência.”

São considerados fatores de risco extrínsecos para o de-
senvolvimento de UPs a

(A) umidade da pele, os medicamentos e a história pré-
via de UPs.

(B) fricção, a história prévia de UPs e o cisalhamento.

(C) fricção, a pressão e o cisalhamento.

(D) umidade da pele, a pressão e os medicamentos.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A higiene  das  mãos  (HM)  é  amplamente  reconhecida
como uma das  principais  estratégias  para  a  prevenção
das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e
engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a an-
tissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. A
correta HM em serviços de saúde tem sido foco de especi-
al atenção para a prevenção da disseminação de micro-
organismos e deve ser realizada com o produto apropria-
do em momentos essenciais e necessários, como antes e
após tocar o paciente, bem como

(A) antes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico,
após risco de exposição a fluidos corporais e após
contato com superfícies próximas ao paciente.

(B) após realizar procedimento limpo e/ou asséptico, an-
tes do contato com superfícies próximas ao paciente
e antes do risco de exposição a fluidos corporais.

(C) antes do contato com superfícies próximas ao paci-
ente, após risco de exposição a fluidos corporais e
após realizar procedimento limpo e/ou asséptico.

(D) após contato com superfícies próximas ao paciente,
antes do risco de exposição a fluidos corporais e an-
tes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Resolução CIT/MS n. 07, de 24 de no-
vembro de 2016,  o registro das informações do paciente
relativas às ações da atenção básica deve ser realizado
por meio do sistema de 

(A) informação em saúde da atenção básica (SISAB).

(B) prontuário eletrônico do paciente.

(C) informação ambulatorial do SUS (SIA – SUS).

(D) informação hospitalar do SUS  (SIH – SUS).

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“As iniquidades em saúde causam sofrimento desnecessário
e são fruto de condições sociais adversas ou de políticas pú-
blicas equivocadas. Refletem as disparidades de renda e ri-
queza,  como também diferenças nas  oportunidades  dadas
aos indivíduos com base em fatores como etnia, raça, classe,
gênero, nível educacional, deficiências, orientação sexual e
localização geográfica.”

Essas  diferenças  nas  oportunidades  produzem  graves
consequências e representam uma forma de impacto de-
nominada de 

(A) condicionantes culturais da saúde.

(B) disparidades evitáveis da saúde.

(C) desigualdades socioculturais da saúde.

(D) determinantes sociais da saúde.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O financiamento das ações de atenção básica à saúde
deve ser tripartite, ou seja, deve envolver recursos oriun-
dos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal. Quanto ao financiamento da atenção básica, tem-
se que:

(A) os valores dos incentivos financeiros para as equipes
de saúde da família implantadas serão prioritários e
superiores,  transferidos  anualmente,  tendo  como
base o número de agentes comunitários da saúde re-
gistrados no Sistema de Cadastro Nacional de Esta-
belecimentos  e  Saúde  vigente  no  mês anterior  ao
respectivo mês de liberação do recurso.

(B) nos casos de suspensão do repasse dos recursos fi-
nanceiros pelo Ministério da Saúde, em decorrência de
problemas na alimentação do Sistema de Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos e Saúde ou do sistema de
informação vigente, por parte dos estados, Distrito Fe-
deral e dos municípios, vedado efetuar crédito retroati-
vo dos respectivos incentivos financeiros.

(C) os repasses dos recursos aos municípios são efetua-
dos  em conta  especifíca  para  este  fim,  de  acordo
com a normatização geral de transferências de recur-
sos fundo a fundo do Ministério da Saúde com o ob-
jetivo  de facilitar  o  acompanhamento pelos Conse-
lhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos esta-
dos e do Distrito Federal.

(D) o financiamento federal para as ações  de saúde deve
conter recursos per capita que será transferido semes-
tralmente, de forma regular e automática, do Fundo Na-
cional de Saúde aos Fundos Estaduais de Saúde e do
Distrito Federal com base em valor definido de acordo
com a quantidade de serviços oferecidos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei  n.  8.142,  de 28 de dezembro de
1990, o controle social na saúde garante a participação da
população no processo de formulação e controle das po-
líticas de saúde no Brasil e é exercido, em cada esfera de
governo, por meio das conferências e dos conselhos de
saúde. Quanto a essas instâncias sabe-se que:

(A) as conferências de saúde deverão ocorrer a cada
dois  anos  com  a  representação  dos  segmentos
sociais  e  gestores  do  SUS  e  convocadas  pelo
conselho de saúde.

(B) possuem composição paritária, ou seja, são compos-
tas de 50% de usuários e de 50% de prestadores de
serviços, representantes do governo e profissionais
de saúde.

(C) a organização e as normas de funcionamento das mes-
mas são definidas pelos gestores do SUS e aprovadas
em assembleia ordinária pelas respectivas instâncias.

(D) os conselhos de saúde possuem caráter permanente
e consultivo, atuam no controle da execução da po-
lítica  de  saúde e  suas  decisões  são  homologadas
pela presidência dos mesmos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considera-se como estratégia prioritária para a expansão
e a consolidação da atenção básica à saúde

(A) o acolhimento humanizado.

(B) a classificação de risco.

(C) o atendimento de urgência e emergência.

(D) a saúde da família.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e ou
tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência
óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação
entre esta e forças de torção. Ao tratar essa ferida, o des-
bridamento pode ser indicado. Quanto a esse procedimen-
to tem-se que:

(A) o cortante conservador é contraindicado para os pa-
cientes em terapia anticoagulante e com problemas
de hemorragias.

(B) é contraindicado desbridar o leito da ferida quando
houver suspeita ou confirmação da presença de bio-
filme.

(C) o método de desbridamento cirúrgico cortante é con-
traindicado  no  tratamento  das  úlceras  por  pressão
classificadas em grau III.

(D) os métodos de desbridamento mecânico e autolítico
são utilizados quando existir necessidade urgente de
drenagem ou remoção de tecido desvitalizado. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a
longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, especi-
almente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos.
Por isso, a detecção oportuna dessa situação é primordial
para a prevenção de complicações com conseqüente pre-
juízo à qualidade de vida do paciente. Quanto às compli-
cações do DM, tem-se que a

(A) cetoacidose diabética decorre da deficiência absoluta
ou relativa de insulina, é clinicamente controlável e
ocorre  principalmente  em  pacientes  com  diabetes
mellitus tipo 2.

(B) hipoglicemia  é  a  diminuição  dos  níveis  glicêmicos
para valores abaixo de 70 mg/dL e apresenta como
sintomas a polidipsia, a poliúria, a enurese, o hálito
cetônico, a fadiga, visão turva e dor abdominal. 

(C) síndrome hiperosmolar não cetótica é um estado de
hipoglicemia grave que se manifesta acompanhada
de sintomas neuroglipênicos e ocorre principalmente
em pacientes com diabetes mellitus tipo 1.

(D) hipoglicemia, a cetoacidose e o coma hiperosmolar
são classificados como complicações agudas e a re-
tinopatia, a nefropatia e a neuropatia diabéticas como
complicações crônicas.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  uma  condição
clínica  multifatorial  caracterizada  por  níveis  elevados  e
sustentados de pressão arterial.  Em decorrência de sua
alta morbimortalidade em adultos e idosos, é considerada
como um grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. O atendimento, a ser prestado nesse caso deve
ser executado por uma equipe multiprofissional onde a in-
terdisciplinaridade em que a troca de saberes, culmina na
realização de assistência integral e de qualidade. O enfer-
meiro, como membro dessa equipe, deve saber que:

(A) além  do  diagnóstico  precoce,  o  acompanhamento
efetivo do paciente pela equipe de saúde da atenção
básica, é fundamental, pois o controle da pressão ar-
terial reduz complicações cardiovasculares e desfe-
chos como infarto agudo do miocárdio, acidente vas-
cular cerebral, problemas renais, dentre outros.

(B) a estratégia de prevenção primária da HAS dirigida
a grupos de risco defende a redução da exposição
populacional  a  fatores  de  risco,  principalmente  ao
consumo de  sal,  e  o  enfermeiro  poderá  atuar  por
meio de ações educativas com a população.

(C) de  acordo  com  os  valores  pressóricos  obtidos  no
consultório, a pressão arterial (PA) pode ser classifi-
cada em normotensão, quando PA aferida for menor
que 120x70 mmHg; PA limítrofe, quando encontrado
valores  para  PA  entre  120x70  mmHg  a  129x79
mmHg e HAS, quando a PA estiver igual ou maior
que 140x90 mmHg.

(D) uma das estratégias utilizadas no manejo da HAS é a
orientação do paciente quanto à necessidade de rea-
lizar mudanças no estilo de vida, dentre essas, está o
consumo de álcool, sendo recomendado evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas ou, no máximo, a inges-
tão de 50 mL de etanol/dia.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria das crianças nasce com boa vitalidade, entre-
tanto,  manobras de reanimação podem ser  necessárias
de maneira inesperada. A determinação desta necessida-
de e a análise da eficácia deste procedimento dependem
da avaliação

(A) da coloração da pele e mucosas e do tônus muscular.

(B) da respiração e da coloração da pele e mucosas.

(C) da frequência cardíaca e da respiração.

(D) do tônus muscular e da frequência cardíaca.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o ciclo gravídico puerperal, a avaliação do risco
gestacional deve ser criteriosamente realizada pela equipe
da atenção básica. Neste contexto, são considerados fato-
res de risco indicativos de encaminhamento da gestante
ao pré-natal de alto risco quando esta apresentar, dentre
outros, 

(A) infecção urinária e cirurgia uterina anterior.

(B) gemelaridade e diabetes mellitus gestacional.

(C) distúrbios hipertensivos da gestação e situação fami-
liar insegura.

(D) citomegalovirose em gestações anteriores e obesida-
de mórbida.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir. 

A assistência a ser prestada às pessoas idosas deve contem-
plar ações de promoção e proteção à saúde e de prevenção
de agravos e de doenças transmissíveis  e não transmissí-
veis. Uma dessas ações é o registro das informações relati-
vas à saúde na caderneta de saúde da pessoa idosa onde,
dentre outras, registra-se as informações relativas à vacina-
ção. Assim, o profissional de saúde precisa conhecer a indi-
cação e a periodicidade das vacinas. 

Desse modo,  recomenda-se  administrar  a  essa  popula-
ção, na periodicidade correta, as vacinas contra 

(A) a gripe,  de acordo com a indicação profissional;  a
pneumonia meningocócica, a cada dois anos; o sa-
rampo, em caso de surtos da doença e após avalia-
ção médica, e o tétano, a cada cinco anos.

(B) o tétano, a cada cinco anos; a influenza, anualmente;
a pneumonia meningocócica, a cada dois anos e a
febre-amarela,  em dose única e após avaliação do
risco benefício para o idoso.

(C) o sarampo,  em caso  de surtos  da doença e após
avaliação médica, a difteria e o tétano, a cada  dez
anos; a gripe, de acordo com a indicação profissional
e a pneumonia pneumocócica, a cada dois anos.

(D) a influenza, anualmente; a difteria e o tétano, a cada
dez anos;  a  pneumonia  pneumocócica,  de  acordo
com a indicação profissional e a febre amarela, uma
dose e após avaliação por profissional da saúde.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde
Mental, a família é considerada como um importante espaço
de  provimento  do  cuidado  com  a  pessoa  em  sofrimento
psíquico. No entanto, pela complexidade do cuidado domésti-
co a essa população, considerar a família como protagonista
do cuidado reabilitador é um verdadeiro desafio para os pro-
fissionais de saúde, tornando necessária a utilização de fer-
ramentas adequadas para esse tipo de trabalho.”

Entre as ferramentas indicadas para facilitar a execução
do trabalho com a família está o ecomapa familiar que: 

(A) identifica os padrões organizacionais familiares e a
natureza de suas relações com o meio, mostrando o
equilíbrio entre as necessidades e os recursos da fa-
mília.

(B) objetiva realizar a caracterização do sistema familiar,
ou seja, da estrutura, do desenvolvimento e funciona-
mento da família, bem como do seu estado de saúde.

(C) consiste  na  representação  gráfica  de,  no  mínimo,
três gerações da família, para identificar as relações
e ligações dentro do sistema multigeracional familiar.

(D) busca compreender o funcionamento da família, es-
tudando suas relações de poder, comunicação e afe-
to para solucionar as situações que provocam crises
familiares.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratifi-
cou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação
e a qualificação de ações de promoção da saúde e aponta
a necessidade de articulação com outras políticas públicas
com o imperativo da participação dos

(A) usuários e dos profissionais da saúde, em virtude da
necessidade de formação de vínculo entre esses ato-
res durante o planejamento, execução e controle das
ações propostas.

(B) gestores do SUS e do controle social, em virtude  da
obrigatoriedade de se manter transparência nos pro-
cessos  de discussão dos  problemas e  encaminha-
mento das soluções.

(C) movimentos populares e da sociedade, em virtude da
impossibilidade de que o setor sanitário responda so-
zinho ao enfrentamento dos determinantes e condici-
onantes da saúde.

(D) representantes da comunidade e dos conselhos lo-
cais,  em virtude do conhecimento que os mesmos
possuem quanto  à  realidade  local  e  necessidades
prioritárias da população.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atenção básica é considerada como primeiro ponto de
atenção e porta de entrada preferencial do Sistema Único
de Saúde e suas ações devem ser orientadas em conso-
nância com os princípios e diretrizes estabelecidos. Den-
tre essas diretrizes, tem-se a longitudinalidade do cuidado
que: 

(A) aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado
de forma singularizada, que auxilie as pessoas a de-
senvolverem os conhecimentos, aptidões, competên-
cias e a confiança necessárias para gerir e tomar de-
cisões  embasadas  sobre  sua  própria  saúde  e  seu
cuidado de saúde de forma mais efetiva.

(B) pressupõe  a  continuidade  da  relação  de  cuidado,
com construção de vínculo e responsabilização entre
profissionais  e  usuários  ao  longo  do  tempo  e  de
modo permanente e consistente, acompanhando os
efeitos das intervenções em saúde e de outros ele-
mentos na vida das pessoas.

(C) orienta o reconhecimento adequado das necessida-
des  biológicas,  psicológicas,  ambientais  e  sociais
causadoras das doenças, a ampliação da autonomia
das pessoas e o manejo das tecnologias de cuidado
e de gestão necessárias para a solução dos proble-
mas encontrados.

(D) reforça a importância da atenção básica ser resoluti-
va, utilizando e articulando diferentes tecnologias de
cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica
ampliada capaz de construir vínculos positivos e in-
tervenções clínica e sanitariamente efetivas, centra-
das na pessoa.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A investigação epidemiológica de campo de casos, surtos,
epidemias ou outras formas de emergência em saúde é
uma atividade obrigatória de todo sistema local de vigilân-
cia em saúde e

(A) deve ocorrer de forma integrada e concomitante com
as demais ações relacionadas à vigilância, promoção
e assistência para a prevenção e controle de doen-
ças, transmissíveis ou não, ou agravos, inusitados ou
não. 

(B) deve garantir a obtenção das informações necessá-
rias referentes a diferentes contextos,  por  meio de
fontes primárias, ou seja, nos registros não eletrôni-
cos dos serviços de saúde ou nas bases de dados
dos sistemas de informação.

(C) recomenda-se que seu início ocorra, no máximo, 24
horas após a notificação de caso suspeito da doença
ou agravo  para  os  quais  as  autoridades sanitárias
considerem necessário dispor de informações.

(D) deve ser ativada em virtude da necessidade de uma
resposta  rápida  para  que  as  medidas  de  controle
possam ser instituídas e sua execução deve seguir o
rigor metodológico científico necessário assim como
na pesquisa epidemiológica.  
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Enquanto enfrenta uma pandemia, o Brasil vive um surto
de sarampo e a assistência a ser prestada nesta situação
exige conhecimento acerca dessa doença, tal como:

(A) o período de incubação do sarampo pode variar en-
tre dez e trinta dias, desde a data da exposição até o
aparecimento da febre e coriza, e o período de maior
transmissibilidade ocorre quatro dias antes e quatro
dias após o início do exantema.

(B) todas as pessoas são suscetíveis ao vírus do saram-
po, sendo que os lactentes possuem imunidade pas-
siva,  conferida por  anticorpos transmitidos pela  via
transplacentária, que perdura até o final do segundo
ano de vida. 

(C) o período toxêmico das manifestações clínicas do sa-
rampo dura cerca de  dez dias e se caracteriza pelo
aparecimento de conjuntivite, fotofobia e, em alguns
casos, pelo escurecimento do exantema e pela ocor-
rência de descamação fina da pele.

(D) a transmissão  do sarampo ocorre  de forma direta,
por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao
tossir, espirrar, falar ou respirar, além da possibilida-
de de contágio por dispersão de aerossóis com partí-
culas virais no ar, em ambientes fechados.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  o  calendário  nacional  de  vacinação
(2020),  o esquema básico de imunização com a vacina
pneumocócica 10-valente (conjugada) prevê a administra-
ção de

(A) uma dose ao nascer, nas primeiras 24 horas; outras
duas doses, aos dois e quatro meses de vida e um
reforço aos 12 meses de idade.

(B) duas doses, aos três e cinco meses de vida, com in-
tervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias
e um reforço aos 24 meses de idade.

(C) duas doses, aos dois e quatro meses de vida, com
intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30
dias e um reforço aos 12 meses de idade.

(D) uma dose ao nascer, nas primeiras 12 horas; outras
duas doses, aos três e cinco meses de idade e um
reforço aos 24 meses de idade.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso terapêutico de medicamentos pode estar associado
a erros de prescrição, dispensação e administração das
drogas. Dentre as estratégias existentes para a prevenção
desses eventos adversos está  a observância,  por  parte
dos  profissionais,  dos  nove  certos  da  administração  de
medicamentos, que consiste em verificar, antes da admi-
nistração dos mesmos, a medicação certa, o paciente cer-
to, a dose certa, a via certa, o horário certo, bem como

(A) o registro certo, a ação certa, a forma farmacêutica
certa e o monitoramento certo.

(B) a indicação certa, o local certo, a prescrição certa e a
velocidade de infusão certa.

(C) o monitoramento certo, o local certo, a ação certa e a
velocidade de infusão certa.

(D) a prescrição certa, o registro certo, a indicação certa
e a forma farmacêutica certa.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O centro cirúrgico é um setor que se destaca pela sua com-
plexidade técnica e processual e o bom desempenho desse
setor está relacionado, entre outros fatores, à qualidade dos
seus processos de trabalho. Buscando melhorar seu funcio-
namento e aliar qualidade e agilidade, o enfermeiro pode utili-
zar, como ferramenta, os indicadores de qualidade que con-
sistem em uma unidade de medida quantitativa usada como
guia para monitorar e avaliar a qualidade da assistência e as
atividades do serviço. No centro cirúrgico, esse instrumento
permite quantificar os dados de produção e nortear seu ge-
renciamento. A seleção dos mesmos pode seguir três pilares,
ou seja, estrutura, processo e resultado.

Nesse contexto, são considerados indicadores de proces-
so a taxa de  

(A) ocorrência de cirurgias dentro do horário programa-
do, o número de reintervenções cirúrgicas não pro-
gramadas, o índice de rotatividade de enfermagem e
as horas de treinamento funcionário/ano.

(B) suspensão de cirurgia, o percentual de preenchimen-
to correto do relatório cirúrgico, o tempo de preparo
do  paciente  e  o  tempo  médio  de  permanência  na
sala de recuperação pós-anestésica.

(C) mortalidade operatória, o tempo médio de atraso no
início da cirurgia, a disponibilidade dos serviços de
apoio e dos equipamentos e o percentual de enfer-
meiros com título de especialista.

(D) infecção  dos  pacientes  cirúrgicos,  o  porcentual  de
presença de enfermeiro  durante todo o período de
funcionamento, o índice de lesão de pele relacionado
à cirurgia e a taxa de ocupação das salas cirúrgicas.
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O reprocessamento de artigos médico-hospitalares deve
seguir normas que garantam a qualidade do processo de
lavagem, desinfecção e esterilização. Para cada tipo de
artigo  recomenda-se  um  procedimento  específico,  tal
como: 

(A) artigos críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao
processo de desinfecção de alto nível, com produtos
saneantes ou por processo físico de termo desinfec-
ção, antes da utilização em outro paciente.

(B) artigos semicríticos  devem ser  submetidos  ao  pro-
cesso de esterilização, após a limpeza com água e
sabão e desinfecção em solução apropriada e corre-
tamente diluída para essa finalidade.

(C) artigos utilizados na assistência ventilatória e inalote-
rapia não poderão ser submetidos à desinfecção por
métodos de imersão química líquida com a utilização
de saneantes à base de aldeídos.

(D) artigos a serem processados devem ser encaminha-
dos, imediatamente após o uso, à central de material
e esterilização e devem seguir um fluxo unidireciona-
do da área limpa para a área suja.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de ser-
viços de saúde, os estabelecimentos geradores dos mes-
mos devem observar os requisitos de boas práticas de ge-
renciamento desses resíduos. Nessa perspectiva, a RDC
n. 222, de 28 de março de 201,8 estabelece que resíduos
do grupo E são:

(A) isentos de risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equipara-
dos aos resíduos domiciliares, dispensam tratamen-
tos e devem ser acondicionados em saco branco lei-
toso.

(B) semelhantes  aos domiciliares,  com a possível  pre-
sença de agentes biológicos que, por suas caracte-
rísticas, podem apresentar risco de infecção e devem
ser  acondicionados  de  acordo  com as  orientações
dos órgãos responsáveis pelo serviço de limpeza ur-
bana.

(C) produtos químicos que, dependendo de suas carac-
terísticas de corrosividade e toxicidade, podem apre-
sentar risco à saúde pública e devem ser acondicio-
nados em saco constituído de material resistente à
ruptura.

(D) materiais  perfurocortantes  ou  escarificantes,  tais
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampo-
las de vidro etc. e devendo ser descartados em reci-
pientes identificados, rígidos, com tampa, resistentes
à punctura, ruptura e vazamento.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sucesso da administração dos serviços de enfermagem
requer do enfermeiro conhecimento,  habilidades e atitu-
des. Dentre as habilidades, a tomada de decisões ocupa
um espaço importante nesse campo e pode ser adquirida
por meio da utilização dos modelos administrativos para
esse fim. O modelo sugerido pela  Decision-making-confi-
dence.com (2006-2013)  inclui,  sequencialmente,  as eta-
pas:

(A) pesquisar e identificar as alternativas possíveis, de-
terminar a decisão e o resultado almejado, avaliar os
resultados,  comparar  e  contestar  as  alternativas  e
suas consequências, implementar um plano de ação
e tomar uma decisão.

(B) determinar a decisão e o resultado almejado, pesqui-
sar e identificar as alternativas possíveis, comparar e
contestar as alternativas e suas consequências, to-
mar uma decisão, implementar um plano de ação e
avaliar os resultados.

(C) tomar uma decisão, avaliar os resultados, comparar
e contestar as alternativas e suas consequências, im-
plementar um plano de ação, pesquisar e identificar
as alternativas possíveis e determinar a decisão e o
resultado almejado.

(D) implementar um plano de ação, pesquisar e identifi-
car as alternativas possíveis, determinar a decisão e
o resultado almejado, comparar e contestar as alter-
nativas e suas consequências, avaliar os resultados
e tomar uma decisão.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Política  Nacional  de  Humanização,  ao  constituir-se
como política e não como programa, busca transversalizar
a rede de atendimento do SUS, incluindo, entre outros, os
serviços e as ações direcionadas às pessoas que fazem
uso de álcool e outras drogas. Entre suas diretrizes e seus
dispositivos, destacam-se, respectivamente, como impor-
tantes intercessores para esse tema, a

(A) clínica ampliada e o projeto terapêutico singular.

(B) detecção precoce de casos e a definição de estraté-
gias de ação.

(C) clínica ampliada e a definição de estratégias de ação.

(D) detecção precoce de casos e o projeto terapêutico
singular.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
(PNEPS), instituída em 2004, representa um marco para a
formação profissional e para o trabalho em saúde. A im-
portância dessa política para promover a transformação
das práticas do trabalho, levou o Ministério da Saúde a
lançar uma série de iniciativas, com a finalidade de mantê-
la viva e em movimento. Dentre essas iniciativas, encon-
tra-se: 

(A) a instituição da Educação Interprofissional em Saúde
(EIP), visando à transformação das práticas de saú-
de em direção ao atendimento dos princípios funda-
mentais  do  SUS,  a  partir  da  realidade  local  e  da
análise coletiva dos processos de trabalho.

(B) a criação do 1º Laboratório de Inovação em Educa-
ção na Saúde da América Latina com o objetivo de
estimular,  acompanhar  e  fortalecer  a  qualificação
profissional dos trabalhadores da área.

(C) o  lançamento  do  Programa  de  Fortalecimento  das
Práticas  de  Educação  Permanente  em  Saúde  no
SUS (PRO EPS-SUS), com o objetivo de fortalecer
práticas  e  experiências  inovadoras  de  educação  e
mapear as experiências exitosas de EPS.

(D) o incentivo à implementação dos processos de inte-
gração ensino-serviço-comunidade, por meio do es-
tabelecimento dos Contratos Organizativos de Ação
Pública Ensino-Saúde (COAPES).

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As queimaduras são lesões decorrentes de agentes capa-
zes de produzir  calor  excessivo que danifica os tecidos
corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem
ser classificados como queimaduras de primeiro,  de se-
gundo ou  de  terceiro  graus.  A queimadura  de segundo
grau atinge a epiderme e parte da derme e as suas lesões
têm como característica:

(A) descamar entre quatro a seis dias.

(B) possuir textura coreácea.

(C) cicatrizar entre sete e vinte e um dias.

(D) apresentar placas esbranquiçadas ou escuras.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os protocolos de intervenção para o supor-
te básico de vida, durante a assistência ao paciente adulto
em parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopul-
monar pode ser necessário realizar compressões toráci-
cas e insuflações pulmonares. Para a execução eficiente e
de boa qualidade desses procedimentos, o profissional de
saúde  do  serviço  de  atendimento  móvel  de  urgência
(SAMU 192) deve saber que:  

(A) após o início das compressões torácicas, essas não
devem ser interrompidas e, para minimizar as inter-
rupções,  é  recomendado  alternar  os  profissionais
que as aplicam a cada cinco minutos.

(B) as  compressões  torácicas  devem  ser  realizadas
numa frequência de 100 a 120 repetições por minuto,
com as mãos entrelaçadas executando a depressão
do tórax em 5 a 6 cm.

(C) durante  as  insuflações  pulmonares,  o  profissional
deve manter visível a elevação do tórax, devendo es-
tas serem interrompidas ao se verificar a necessida-
de de utilização do desfribilador externo automático
(DEA).

(D) as insuflações pulmonares devem ser  realizadas a
cada dez a 15 segundos, numa frequência de dez a
20 repetições por minuto, com  duração de, no máxi-
mo três segundos.  

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A dor frequentemente está presente nos casos de doença
crítica ou grave e configura como uma das principais cau-
sas de estresse para os pacientes nessa condição. Como
o manejo da dor e o gerenciamento do conforto nos paci -
entes  críticos  demandam  uma  abordagem  integrada  da
equipe interprofissional, o enfermeiro desempenha um pa-
pel crucial como membro dessa equipe uma vez que per-
manece mais tempo ao lado do leito, avaliando e aliviando
a dor do paciente.

Nesses casos, o enfermeiro deve saber que a dor

(A) incontrolada inibe a recuperação, aumenta o risco de
outras complicações e o tempo de permanência do
paciente na UTI.

(B) crônica é o tipo mais comum em UTI, sendo uma res-
posta fisiológica a uma causa identificável e respon-
de bem a terapias opioides e não opioides.

(C) aguda é causada por mecanismos fisiológicos menos
compreendidos,  não  possui  propósito  adaptativo  e
não responde bem às estratégias de manejo.

(D) pode ser mensurada por meio de escalas unidimensi-
onais, como o inventário de McGill-Melzack, que ava-
lia a interferência da dor na melhora do quadro clínico.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o protocolo de intervenção para o suporte avan-
çado de vida, ao se realizar avaliação primária do sistema
respiratório em paciente com suspeita de trauma, o enfer-
meiro deve, dentre outras ações, avaliar o posicionamento
da  traqueia  e  a  presença  ou  não  de  turgência  jugular,
além de 

(A) aferir  pressão  arterial  precocemente;  considerar  a
necessidade  de  ventilação  assistida  por  meio  de
bolsa-valva-máscara com  reservatório,  caso  a  fre-
quência respiratória seja inferior a 15 mrm; verificar
pulso e, em casos de pulso radial ausente e pulso
central presente, iniciar as manobras do protocolo de
choque.

(B) controlar  sangramentos  externos  com  compressão
direta  da lesão e/ou torniquete;   avaliar  o reenchi-
mento capilar; verificar oximetria e, se SatO2 < 90%,
iniciar oxigenoterapia por máscara facial com oxigê-
nio de 2 a 5 L/min.

(C) avaliar a responsividade do paciente e executar si-
multaneamente  a  estabilização  manual  da  coluna
cervical; manter as vias aéreas pérvias por meio de
manobras de abertura das vias aéreas para o trau-
ma; retirar secreções e corpo(s) estranho(s) da cavi-
dade oral e considerar a necessidade do uso de câ-
nula oro ou nasofaríngea.

(D) expor o tórax e avaliar a ventilação; avaliar a simetria
na expansão torácica;  observar  presença de sinais
de esforço respiratório ou uso de musculatura aces-
sória; avaliar a presença de lesões abertas ou fecha-
das no tórax e, em casos de ventilação normal, reali-
zar palpação e ausculta torácica.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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