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POLÍTICAS PÚBLICAS – GERAL
Questão 1 - O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a 

Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, dentre outras providências. 
Considerando esse decreto, avalie as afirmativas 
abaixo: 

I. Ações e serviços de atenção primária, urgência e 
emergência e atenção ambulatorial especializada 
são alguns dos elementos mínimos para a Região 
de Saúde ser instituída. 

II. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
Interestaduais, compostas por municípios 
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos 
estados em articulação com os municípios. 

III. Uma Região de Saúde é definida com espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de municípios, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

IV. Serviços Especiais de Acesso Aberto são definidos 
como serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que necessita de 
atendimento especial e que podem servir de Portas 
de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas 
Redes de Atenção à Saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) II e IV, apenas. 
e) I, III e IV, apenas. 

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas em 

relação ao planejamento da saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

I. O processo de planejamento da saúde será 
descendente e integrado, do nível federal até o 
local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas 
de saúde com a disponibilidade de recursos 
financeiros. 

II. No planejamento, devem ser considerados os 
serviços e as ações prestados pela iniciativa 
privada, de forma complementar ou não ao SUS, os 
quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, 
estadual e nacional. 

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação 
das necessidades de saúde e orientará o 
planejamento integrado dos entes federativos, 
contribuindo para o estabelecimento de metas de 
saúde. 

IV. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos municípios, 
considerando o estabelecimento de metas de 
saúde. 

V. Compete à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
pactuar as etapas do processo e os prazos do 
planejamento municipal, em consonância com os 
planejamentos estadual e nacional. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III e V. 
b) II, III e IV. 
c) I, IV e V. 
d) I, II e V. 
e) II, III, IV e V. 
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Questão 3 - Em relação à aplicação de recursos e 

financiamentos da saúde, a Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012, dentre outras providências, 
dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos 
de saúde, além de estabelecer os critérios de rateio dos 
recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas três esferas de governo. Considerando a 
referida lei, é correto afirmar que: 

a) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo, 12% do produto da 
arrecadação direta dos impostos que não possam 
ser segregados em base estadual e em base 
municipal. 

b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, o montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
acrescido, no mínimo, do percentual 
correspondente à variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da 
lei orçamentária anual. 

c) O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações 
e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% do 
produto da arrecadação direta dos impostos que 
não possam ser segregados em base estadual e em 
base municipal. 

d) Os estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 10% da arrecadação dos 
impostos, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos municípios. 

e) Os municípios e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos 
impostos. 

Questão 4 - A Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012, dentre outras providências, institui 
normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal. Considerando as afirmativas a 
seguir: 

I. As transferências dos estados para os municípios, 
destinadas a financiar ações e serviços públicos de 
saúde, serão realizadas diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde, de forma regular e 
automática. 

II. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, 
destinados a despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de custeio e capital, a serem 
executados pelos estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos municípios, serão transferidos diretamente 
aos respectivos fundos de saúde, de forma regular 
e automática, dispensada a celebração de 
convênio ou outros instrumentos jurídicos. 

III. Os planos e as metas regionais resultantes das 
pactuações intermunicipais constituirão a base 
para os planos e as metas estaduais, que 
promoverão a equidade inter-regional.  

IV. Os planos e as metas estaduais constituirão a base 
para o plano e as metas nacionais, que promoverão 
a equidade interestadual.  

V. Os Conselhos de Saúde têm competência para 
deliberar sobre as diretrizes para o 
estabelecimento de prioridades. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V. 
b) III e V, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
e) I, II, III e V, apenas. 
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Questão 5 - Quanto à organização e ao funciona-

mento do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos serviços 
correspondentes, analise as afirmativas abaixo: 

I. O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua 
família. 

II. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS 
de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos são atribuições dos estados e dos 
municípios, considerando as particularidades 
locais. 

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) são entidades 
representativas dos entes estaduais e municipais 
para tratar de matérias referentes à saúde. 

IV. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 

Questão 6 - A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro 

de 2019, institui o Programa Previne Brasil, 
estabelecendo o modelo de financiamento de custeio 
da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Destarte, o 
financiamento de custeio da APS será constituído por 
capitação ponderada, pagamento por desempenho e 
incentivo para ações estratégicas. Avalie as afirmativas 
que tratam do tema a seguir:  

I. O incentivo para ações estratégicas contemplará o 
custeio de ações e de programas como, por 
exemplo, Programa Saúde na Escola (PSE), 
Programa Saúde na Hora, incentivo aos municípios 
com residência médica e multiprofissional, Equipe 
de Saúde Bucal (eSB), dentre outros programas e 
estratégias. 

II. Nos casos de irregularidade em que haja 
verificação de ocorrência de fraude ou informação 
irregular de cumprimento de metas e indicadores, 
haverá suspensão de 100% da transferência de 
pagamento por desempenho por equipe. 

III. O cálculo para a definição dos incentivos 
financeiros da capitação ponderada considera a 
população cadastrada na equipe de Saúde da 
Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária 
(eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB).  

IV. O critério de vulnerabilidade socioeconômica 
contempla pessoas cadastradas beneficiárias do 
Programa Bolsa Família (PBF) ou correspondente; 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou de 
benefício previdenciário no valor de até um salário 
mínimo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
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Questão 7 - A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), aprovada a partir da publicação da Portaria nº 
2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece as dire-
trizes para a organização do componente Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as 
seguintes afirmativas e assinale V para as verdadeiras 
ou F para as falsas: 

(    ) Unidade Básica de Saúde, Unidade Básica de Saúde 
Fluvial e Unidade Odontológica Móvel são 
considerados tipos de unidades e equipamentos de 
saúde. 

(    ) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde 
tenham seu funcionamento com carga horária 
mínima de 30 horas/semanais, no mínimo 5 dias da 
semana e nos 12 meses do ano. 

(   ) A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde 
refere-se ao fluxo de atendimento do usuário e à 
sua relação com o funcionamento e a organização 
administrativa e assistencial da equipe de saúde. 

(   ) As Unidades Básicas de Saúde deverão assegurar o 
acolhimento e a escuta ativa e qualificada das 
pessoas, mesmo que não sejam da área de 
abrangência da unidade, com classificação de risco 
e encaminhamento de acordo com as necessidades 
apresentadas. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
e) V – F – V – V. 

 

Questão 8 - A implantação da estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de 
Saúde está prevista como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à 
implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família 
ou como uma forma de agregar os agentes 
comunitários a outras maneiras de organização da 
Atenção Básica. São itens necessários à implantação 
dessa estratégia: 

I. O número de ACS por equipe deverá ser definido 
de acordo com base populacional (critérios demo-
gráficos, epidemiológicos e socioeconômicos). 

II. Cumprimento da carga horária integral de 40 horas 
semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, por cada membro da equipe; 
composta por ACS e enfermeiro supervisor. 

III. Cada ACS deve realizar as ações previstas nas 
regulamentações vigentes e ter uma microárea sob 
sua responsabilidade, cuja população não 
ultrapasse 3.500 pessoas. 

IV. A atividade do ACS deve se dar pela lógica do 
planejamento do processo de trabalho a partir das 
necessidades do território, com priorização para 
população com maior grau de vulnerabilidade e de 
risco epidemiológico. 

V. A atuação em ações básicas de saúde deve visar à 
integralidade do cuidado no território e cadastrar, 
preencher e informar os dados através do Sistema 
de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
vigente. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, IV e V, apenas. 
b) II, III e V, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
e) I, II, III, IV e V. 
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Questão 9 - A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro 

de 2010, trata das diretrizes para a organização e estru-
turação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como 
estratégia para superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o 
funcionamento político-institucional do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o 
conjunto de ações e serviços que necessita com 
efetividade e eficiência. Dessa forma, são estratégias 
para a implementação da RAS apontadas na referida 
portaria: 

I. Propor novas formas de financiamento para a 
Atenção Primária à Saúde (APS) dos municípios, 
desde que cumpram os seguintes atributos: 
primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; 
coordenação; centralidade na família; abordagem 
familiar e orientação comunitária. 

II. Integrar a promoção e a vigilância em saúde na APS 
(território único, articulação dos sistemas de 
informação, agentes de vigilância em saúde). 

III. Ampliar o Pró-Saúde/Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) para todas as 
instituições de ensino superior, visando à mudança 
curricular e à formação de profissionais com perfil 
voltado às necessidades de saúde da população. 

IV. Estimular o estabelecimento de instrumentos 
contratuais entre a gestão e os profissionais de 
saúde que contemplem a definição de metas e a 
avaliação de resultados, objetivando a revisão 
anual da Tabela de Procedimentos do SUS. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I e IV. 

 

Questão 10 - A Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) traz em sua base o conceito ampliado de 
saúde e objetiva promover a equidade e melhorar as 
condições e os modos de viver, ampliando a 
potencialidade da saúde individual e coletiva e 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes 
dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais. Existem competências comuns e 
específicas para cada esfera de gestão do Sistema de 
Saúde. Em relação às competências municipais, assinale 
V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas: 

(    ) Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
os temas prioritários e o financiamento da PNPS. 

(    ) Pactuar, nas Comissões Intergestores Bipartite 
(CIB), nas Regionais (CIR) e no Colegiado de Gestão 
do Distrito Federal (CGSES/DF), as estratégias, as 
diretrizes, as metas, os temas prioritários e o 
financiamento das ações de implantação e de 
implementação da PNPS. 

(    ) Apresentar, no Conselho Municipal de Saúde, 
estratégias, programas, planos e projetos de 
promoção da saúde. 

(    ) Destinar recursos orçamentários e financeiros para 
a realização das ações de promoção da saúde. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – V – V. 
d) V – F – F – F. 
e) V – F – V – V. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS – ENFERMAGEM
Questão 11 - A Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem (PNAISH) visa promover a melhoria 
das condições de saúde da população masculina brasi-
leira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da 
morbidade e da mortalidade dessa população, por meio 
do enfrentamento aos fatores de risco e 
vulnerabilidade, promovendo o acesso às ações e aos 
serviços de atenção integral à saúde. São objetivos da 
PNAISH: 

I. Ampliar e qualificar o acesso da população 
masculina adulta – 20 (vinte) a 59 (cinquenta e 
nove) anos – aos serviços de saúde, considerando 
a integralidade, o enfoque sobre as masculinidades 
e a transversalização com os demais ciclos de vida. 

II. Ampliar o acesso às informações sobre as medidas 
preventivas contra os agravos e as enfermidades 
que atingem a população masculina, estimulando 
o autocuidado, de acordo com a realidade dos 
territórios, e respeitando as especificidades das 
masculinidades. 

III. Garantir a oferta de métodos de contracepção para 
os homens, como o preservativo masculino e a 
cirurgia voluntária masculina (vasectomia). 

IV. Promover a prevenção e o controle das infecções 
sexualmente transmissíveis, das doenças 
cardiovasculares e neoplásicas, das causas 
externas, entre outros agravos recorrentes. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

Questão 12 - A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade 
definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a 
serem observados pelas três esferas de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento 
da atenção integral à saúde dos trabalhadores, com 
ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção 
da saúde e à redução da morbimortalidade decorrente 
dos modelos de desenvolvimento e dos processos 
produtivos. Assim, é correto afirmar que: 

a) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora tem abrangência para as relações do 
trabalho urbano; as questões relativas ao trabalho 
rural estarão sujeitas a políticas específicas. 

b) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora objetiva a realização da análise da 
situação de saúde dos trabalhadores e a 
intervenção nos processos e ambientes de 
trabalho. 

c) A Rede Nacional de Atenção à Saúde do 
Trabalhador (RENAST), no contexto da Rede de 
Atenção à Saúde, desenvolve ações de saúde do 
trabalhador restritas à atenção especializada 
(ambulatorial e hospitalar). 

d) As metas e os indicadores para avaliação e 
monitoramento da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora devem estar 
contidos nos Planos de Saúde, nas Programações 
Anuais de Saúde, nos Relatórios Anuais de Gestão 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

e) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora terá como fonte exclusiva de 
financiamento os fundos municipais, estaduais e 
nacional de saúde. 
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Questão 13 - Considerando a Política Nacional de 

Atenção Básica, publicada em 2017, são atribuições 
específicas dos enfermeiros que atuam na Atenção 
Básica: 

I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e às 
famílias vinculados às equipes e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários, em todos os ciclos de vida. 

II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
solicitar exames complementares, prescrever 
medicações conforme protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, observadas as disposições 
legais da profissão. 

III. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de 
enfermagem, do técnico em saúde bucal (TSB), do 
auxiliar em saúde bucal (ASB), dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 
a Endemias. 

IV. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de 
cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros 
da equipe. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e IV. 
b) I, II e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) I, III e IV. 

 

Questão 14 - As hepatites virais são doenças 

causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que 
apresentam características epidemiológicas, clínicas e 
laboratoriais distintas. Têm distribuição em todo o 
território brasileiro, variando conforme características 
regionais e do agente etiológico, sendo um agravo de 
notificação compulsória. Sobre as hepatites virais, é 
correto afirmar que: 

I. As hepatites virais A e E são transmitidas pela via 
fecal-oral, relacionadas principalmente às 
condições de saneamento básico, higiene pessoal 
e qualidade da água e dos alimentos. 

II. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo 
sangue (via parenteral, percutânea e vertical), pelo 
esperma e por secreção vaginal (via sexual). 

III. A imunidade para a hepatite D pode ser conferida 
indiretamente pela vacina contra a hepatite B, para 
indivíduos sem infeção por hepatite B. 

IV. A vacina contra a hepatite B induz a formação do 
HBsAg isoladamente, favorecendo a imunidade. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III e IV, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
e) I, II e III, apenas. 
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Questão 15 - O Sarampo é uma doença viral, 

infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e 
extremamente contagiosa. As taxas de complicações e 
óbitos causadas pelo Sarampo são extremamente 
variáveis, sendo maior em crianças menores de 5 (cinco) 
anos, gestantes, pessoas com comprometimento da 
imunidade, adultos maiores de 20 (vinte) anos, pessoas 
desnutridas ou com deficiência de vitamina A, além de 
pessoas que residem em situações de grandes 
aglomerados. Quanto às manifestações clínicas do 
Sarampo, é correto afirmar que essa doença: 

a) Caracteriza-se por presença de placas pseudo-
membranosas branco-acinzentadas, aderentes, 
que se instalam nas amígdalas e invadem estrutu-
ras vizinhas, apresenta ainda comprometimento 
do estado geral do paciente e dor de garganta 
discreta; a febre normalmente não é muito 
elevada, variando de 37,5°C a 38,5°C. 

b) Caracteriza-se por exantema maculopapular, 
eritematoso e frequentemente pruriginoso, com 
início em face, couro cabeludo e pescoço, 
espalhando-se posteriormente para o tronco e os 
membros, com duração de um a três dias.  

c) Caracteriza-se por manifestações cutâneas 
dolorosas, dores nevrálgicas, além de parestesias, 
ardor e prurido locais, acompanhados de febre, 
cefaleia e mal-estar. A lesão elementar é uma 
vesícula sobre base eritematosa. A erupção 
vesicular é unilateral, raramente ultrapassa a linha 
mediana e segue o trajeto de um nervo sensorial 
ou dermátomo. 

d) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, 
exantema maculopapular morbiliforme de direção 
cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, 
conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik. 

e) Caracteriza-se por surgimento de exantema de 
aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, 
que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui 
rapidamente para pústulas e, posteriormente, 
forma crostas secas não infecciosas, em três a sete 
dias. 

 

Questão 16 - Os instrumentos de gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estruturam-se para que os 
gestores, os profissionais de saúde e o controle social 
nas três esferas de gestão do SUS realizem, por meio de 
diferentes ferramentas, as etapas de planejamento, 
monitoramento e execução da saúde, articulando as 
diretrizes nacionais, regionais e locais. Sobre o Relatório 
de Gestão, é correto afirmar que: 

a) O Relatório Anual de Gestão é o instrumento de 
gestão com elaboração anual que permite ao 
gestor apresentar os resultados alcançados com a 
execução da Programação Anual de Saúde e 
orienta eventuais redirecionamentos que se 
fizerem necessários no Plano de Saúde. 

b) O Relatório de Gestão estabelece as metas e as 
prioridades para o ano seguinte, fixando o 
montante de recursos que o governo pretende 
economizar e sua apreciação se dá pelo Poder 
Legislativo. 

c) O Relatório Anual de Gestão é o instrumento de 
gestão com elaboração anual, a partir do 
detalhamento dos Relatórios Trimestrais de 
Gestão, elaborados e apresentados ao longo do 
ano corrente.   

d) O Relatório de Gestão deve considerar as diretrizes 
definidas pelos Conselhos e Conferências de Saúde 
e deve ser submetido à apreciação e à aprovação 
do Conselho de Saúde respectivo antes de sua 
execução. 

e) O Relatório de Gestão deve ser enviado ao 
respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de 
janeiro do ano seguinte ao da execução financeira, 
cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo. 
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Questão 17 - Os Sistemas de Informação da Saúde 

(SIS) são organizados e estruturados para garantir a 
obtenção e a transformação de dados em informação 
através dos processos de seleção, coleta, classificação, 
armazenamento, análise, divulgação e recuperação de 
dados. Em relação aos SIS utilizados no Brasil: 

I. O documento padrão de uso obrigatório em todo o 
território nacional e essencial à coleta de dados 
para alimentar o Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC) no Brasil é a Certidão de 
Nascidos Vivos. 

II. O registro da notificação no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan) é realizado por 
meio da Ficha de Notificação e de Investigação, 
padronizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (SVS/MS). 

III. O sistema e-SUS Notifica foi lançado em 27 de 
março de 2020, para receber notificações de 
Síndrome Gripal (SG) suspeita e confirmada de 
Covid-19 no Brasil, além de monitorar indivíduos 
que tiveram contato com caso suspeito ou 
confirmado de Covid-19, e atualmente foi 
ampliado para receber as notificações dos agravos 
da Lista Nacional de Notificação Compulsória. 

IV. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 
é alimentado a partir dos dados da Declaração de 
Óbito (DO) e permite gerar indicadores específicos 
de mortalidade, como taxa de mortalidade infantil, 
materna, proporcional por afecções originadas do 
período perinatal, por grupo de causas, dentre 
outras. 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I, II e III. 
b) II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e III. 
e) I e IV. 

Questão 18 - A adoção de medidas de prevenção de 

doenças e de agravos tem por objetivo intervir nos 
fatores determinantes do adoecimento relacionados ao 
trabalho, visando eliminar ou, na impossibilidade disso, 
minimizar e controlar tais fatores. As medidas de 
prevenção e proteção devem, ainda, considerar a 
hierarquia de controle de riscos, que tem como 
finalidade estruturar as ações de saúde e de segurança 
do trabalhador de forma mais abrangente e efetiva. 
Avalie as afirmativas abaixo: 

I. As medidas de controle de engenharia preconizam 
controle das exposições existentes no local de 
trabalho, isolamento, restrição do contato com o 
perigo, instalação de dispositivos de proteção que 
melhorem as condições gerais dos ambientes. 

II. As medidas de proteção individual são 
consideradas as de maior eficiência em hierarquia 
de controle de riscos e devem ser as primeiras 
medidas de controle dos fatores de risco nos 
ambientes de trabalho, pois evitam exposição do 
trabalhador ao risco. 

III. O acompanhamento por equipes de saúde, com 
adoção dos procedimentos estabelecidos no 
Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, e o monitoramento sistemático da 
situação de saúde para detecção de alterações ou 
agravos decorrentes da exposição a fatores de 
risco presentes no trabalho são medidas de 
proteção coletiva. 

IV. As medidas de substituição dos riscos podem ser 
exemplificadas como ações de substituição de 
produtos, de partes ou processos inteiros, 
maquinaria e equipamentos por outros que 
ofereçam menos risco para a saúde. 

V. Em ordem de maior para menor eficiência em 
relação à hierarquia de controle de riscos, as 
medidas podem ser classificadas em: eliminação 
dos riscos; substituição dos riscos; controle de 
engenharia; controle administrativo; e 
equipamentos de proteção individual. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, IV e V. 
d) I, III, IV e V. 
e) III e V. 
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Questão 19 - O Programa Saúde na Escola (PSE) é 

uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Saúde 
com a finalidade de contribuir para a formação integral 
dos estudantes da rede pública de educação básica, por 
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde. Avalie as afirmativas a seguir e assinale V para as 
verdadeiras ou F para as falsas: 

(   ) Estão previstas ações de avaliação: clínica, 
nutricional, oftalmológica, da saúde e higiene 
bucal, auditiva e psicossocial. 

(   ) Está prevista a inclusão de equipes de saúde da 
atenção básica em âmbito escolar, com a 
implementação de consultórios nas escolas 
credenciadas no programa. 

(   ) Estão previstas ações de promoção da alimentação 
saudável, atualização e controle do calendário 
vacinal, redução da morbimortalidade por 
acidentes e violências, prevenção e redução do 
consumo de álcool, tabaco e outras drogas, 
promoção da saúde sexual e reprodutiva, entre 
outras medidas de promoção da saúde e redução e 
controle de fatores de risco. 

(   ) As Equipes de Saúde da Família realizarão visitas 
periódicas e permanentes às escolas participantes 
do PSE, para avaliar as condições de saúde dos 
educandos e proporcionar o atendimento à saúde 
ao longo do ano letivo, de acordo com as 
necessidades locais de saúde identificadas. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – V. 
d) V – F – F – F. 
e) F – V – V – V. 

Questão 20 - A Política Nacional de Atenção 

Hospitalar (PNHOSP) estabelece as diretrizes para a 
organização do componente hospitalar na Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) e as diretrizes para a 
contratualização de hospitais no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Compete aos hospitais, no 
âmbito da contratualização, no eixo de avaliação, 
monitorar minimamente os indicadores gerais, os quais 
são: 

a) Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de 
permanência para leitos de clínica médica, tempo 
médio de permanência para leitos cirúrgicos e taxa 
de mortalidade institucional. 

b) Tempo médio de permanência para leitos clínicos, 
taxa de infecção hospitalar e taxa de mortalidade 
institucional. 

c) Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de 
permanência para leitos clínicos, índices de queda 
hospitalar e taxa de infecção hospitalar. 

d) Taxa de ocupação de leitos, incidência de infecção 
hospitalar geral, incidência de infecção hospitalar 
por procedimento e taxa de mortalidade 
hospitalar. 

e) Taxa de ocupação de leitos de UTI e densidade de 
incidência de infecção por cateter venoso central 
(CVC) e ventilação mecânica (VM). 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS – ENFERMAGEM 
Questão 21 - A manutenção de uma linha endove-

nosa, a remoção de um curativo, o posicionamento da 
criança na cama, o ato de trocar uma fralda, a 
utilização de eletrodos e o uso de contenções têm o 
potencial de contribuir para lesão da pele em 
crianças. Assinale a alternativa correta acerca dos 
cuidados de enfermagem da pele dos pacientes 
pediátricos hospitalizados: 

a) Aplicar agentes hidratantes baseados em álcool. 
b) Usar quantidade máxima de fita e adesivos. 
c) Limpar a pele com sabão alcalino. 
d) Massagear as áreas de proeminências ósseas com 

eritema. 
e) Manter a pele livre do excesso de umidade.  

 

Questão 22 - No que se refere à classificação do 

recém-nascido, assinale a alternativa correta: 

a) Baixo peso ao nascer: peso ao nascer < 3.000g. 
b) Extremo baixo peso ao nascer: peso ao nascer 

< 900g. 
c) Pré-termo: recém-nascido com idade gestacional 

inferior a 37 semanas e 6 dias ou peso inferior a 
1.200g. 

d) Pré-termo extremo: recém-nascido com idade 
gestacional inferior a 28 semanas ou peso inferior 
a 1.000g. 

e) Pós-termo: recém-nascido com idade gestacional 
inferior a 40 semanas. 

 

Questão 23 - A administração de medicamentos não 

deve ser vista apenas como um mero procedimento 
técnico, mas também como uma atividade de interação 
entre o profissional e o paciente. Por essa razão, além 
do conhecimento técnico-científico necessário para a 
correta execução dessa prática, exige-se dos 
profissionais de enfermagem a observância da 
responsabilidade ética e moral, bem como o respeito 
aos direitos legais e aos valores do indivíduo assistido. 
Acerca desse tema, analise as seguintes afirmativas:  

I. Do ponto de vista ético, a responsabilidade dos 
profissionais de enfermagem está inscrita no 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(CEPE)11 e prevista na Lei do Exercício Profissional 
de Enfermagem (Lei nº 7.498/1986). 

II. Na enfermagem, responsabilidade é o dever 
jurídico de responder pelos próprios atos ou de 
outros sempre que esses atos violarem os direitos 
de terceiros protegidos por lei, garantindo o 
ressarcimento de danos causados culposamente, 
por imperícia, negligência ou imprudência, por 
parte do profissional. 

III. É proibido ao profissional de enfermagem 
administrar medicamentos sem conhecer a 
indicação, a ação da droga, a via de administração 
e os potenciais riscos, respeitados os graus de 
formação do profissional. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) I, II e III. 
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Questão 24 - Acerca dos diagnósticos de enfermagem 

que podem ser elencados dependendo das 
características definidoras, relacionadas com os efeitos 
colaterais de fármacos, analise as afirmações a seguir e 
classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) Risco de função hepática prejudicada – pode ser 
elencado quando há a administração de 
medicamentos hepatóxicos, como o paracetamol. 

(   ) Risco de glicemia instável – pode ser elencado 
quando há a administração de medicamentos com 
ação pancreática, como o metoprolol. 

(   ) Risco de choque – pode ser elencado quando há a 
administração de medicamentos vasodilatadores, 
como a norepinefrina. 

(   ) Risco de sangramento – pode ser elencado quando 
há a administração de medicamentos com ação 
anticoagulante, como a heparina. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
d) F – V – F – F.  
e) V – V – V – V.  

Questão 25 - No que se refere às recomendações 

para prevenção de infecções do trato urinário para a 
assistência à saúde, relacionadas à inserção do cateter 
urinário, assinale a alternativa correta: 

a) Testar o balonete com água destilada antes de 
dispor o material no campo estéril ou dentro do 
campo estéril. 

b) Realizar a antissepsia da região perineal com 
solução padronizada, partindo da periferia para a 
uretra. 

c) Fixar corretamente o cateter na raiz da coxa no 
sexo masculino e no hipogástrio no sexo feminino. 

d) Observar drenagem de urina pelo cateter e/ou 
sistema coletor antes de insuflar o balão para 
evitar lesão uretral, que deverá ficar acima do nível 
da bexiga. 

e) Utilizar cateter de maior calibre possível para evitar 
trauma uretral. 

Questão 26 - Durante o exame físico, o enfermeiro 

deve realizar a ausculta pulmonar. Assinale a alternativa 
correta em relação aos ruídos adventícios:  

a) Sibilos são ruídos musicais ou sussurrantes mais 
agudos, de maior duração, audíveis na inspiração e 
ao longo da expiração e que não se modificam com 
a tosse. São decorrentes da passagem do ar por 
vias aéreas estreitadas. Podem ser audíveis na 
doença pulmonar obstrutiva crônica. 

b) Roncos são sons mais graves, de maior duração, 
audíveis na inspiração e ao longo da expiração, 
com predomínio nessa última fase, e se modificam 
com a tosse. Ocorrem em consequência da 
passagem do ar por estreitos canais repletos de 
líquidos/secreções. Podem ser auscultados na 
pneumonia. 

c) Atrito pleural decorre de inflamação pleural, 
descrito como um ruído semelhante a um estalo ou 
a um “roçar” entre dois pedaços de couro. É mais 
intenso na inspiração, mas também pode ser 
percebido na expiração, sobre a área de 
inflamação. Pode ser decorrente de laringite, 
edema de glote, corpos estranhos, câncer da 
laringe e estenose de traqueia. 

d) Estridor é a respiração ruidosa devido à obstrução 
no nível da laringe e/ou da traqueia, percebida 
mais marcadamente na fase inspiratória. Associa-
se a pleurite, pneumonia e infarto pleural.  

e) Estertores finos são sons mais graves, de maior 
duração, audíveis no início da inspiração e ao longo 
da expiração e se modificam com a tosse. O som é 
semelhante ao rompimento de pequenas bolhas. 
Podem ser auscultados na asma. 
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Questão 27 - A violência de gênero é um importante 

problema mundial de saúde pública e de direitos 
humanos que muitas vezes passa despercebido e não é 
denunciado, sendo que os profissionais de enfermagem 
desempenham um papel importante na avaliação de 
mulheres que sofreram algum tipo de violência. Acerca 
desse tema, analise as seguintes afirmativas: 

I. O espancamento de mulheres ocorre apenas nas 
classes socioeconômicas mais baixas. 

II. A violência é um comportamento aprendido e 
pode ser mudado. O consumo de substâncias 
psicoativas e álcool pode agravar esse 
comportamento. 

III. Em um relacionamento de maus-tratos, o ciclo de 
violência é composto por três fases distintas: a de 
acúmulo de tensão, a de espancamento agudo e a 
de lua de mel. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e II, apenas. 
e) II e III, apenas. 

Questão 28 - No período pós-parto, é importante 

que os enfermeiros avaliem a puérpera, reconhecendo 
alterações fisiológicas e sinais de anormalidade. Acerca 
desse tema, analise as seguintes afirmativas: 

I. Temperatura corporal superior a 38°C, em qualquer 
momento, ou temperatura anormal após as 
primeiras 24 horas do parto pode indicar infecção e 
deve ser comunicado ao médico. 

II. Uma a duas horas após o parto, o fundo do útero 
encontra-se tipicamente entre o umbigo e a sínfise 
púbica. De dois a três dias após o parto, o fundo do 
útero não é mais palpável. 

III. Lóquios com odor fétido sugerem infecção e 
grandes coágulos sugerem involução uterina 
insatisfatória. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e III, apenas. 
e) I e II, apenas. 

Questão 29 - O uso do cateter venoso central 

totalmente implantado (ou port) representa uma 
condição importante no tratamento ao paciente 
portador de neoplasia. Sobre esse tipo de cateter, 
assinale a alternativa correta: 

a) A localização da sua ponta é no terço distal da veia 
cava superior e o seu reservatório é implantado na 
região intradérmica. 

b) O enfermeiro deve utilizar máscara cirúrgica e 
luvas de procedimento durante a punção, 
obedecendo à técnica asséptica. 

c) A punção do reservatório (port) deve ser realizada 
com agulha angulada, própria para uso na 
membrana do reservatório (agulha tipo Huber). 

d) O enfermeiro deve realizar antissepsia da pele com 
álcool 70% antes de puncionar o reservatório. 

e) A agulha pode ser mantida por até sete dias, 
protegida por gaze e fita micropore. 

 

Questão 30 - Analise o caso a seguir: paciente do 

sexo masculino, 80 anos de idade, deu entrada no 
serviço de emergência hospitalar apresentando dor 
torácica há cerca de duas horas, sudorese intensa, 
queda da pressão arterial, náuseas, taquicardia e 
ansiedade. Assinale a alternativa correta em relação aos 
cuidados de enfermagem que devem ser realizados ao 
paciente do caso apresentado: 

a) Realizar eletrocardiograma de 12 derivações 
dentro de um tempo de 30 minutos da admissão. 

b) Aplicar a escala de Braden para estratificar o risco 
cardiovascular em até 10 minutos da admissão. 

c) Avaliar e classificar o tipo de angina: típica, atípica 
ou cardíaca. 

d) Realizar coleta de sangue arterial para gasometria, 
pois o paciente apresenta suspeita de hipocalemia. 

e) Mensurar os níveis glicêmicos, pois o paciente 
apresenta suspeita de infarto agudo do miocárdio. 
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Questão 31 - Pacientes com fadiga respiratória 

podem apresentar acidose respiratória, pois existe uma 
dificuldade de ventilação do paciente, levando a 
hipoventilação e, consequentemente, retenção de CO2. 
A resposta compensatória, neste caso, é renal. Assinale 
a alternativa que apresenta os resultados de uma 
gasometria arterial com acidose respiratória 
parcialmente compensada:  

a) pH = 7,3; pCO2 = 60 mmHg; HCO3 = 30 mEq/l 

b) pH = 7,5; pCO2 = 30 mmHg; HCO3 = 25 mEq/l 

c) pH = 7,6; pCO2 = 50 mmHg; HCO3 = 30 mEq/l 

d) pH = 7,4; pCO2 = 40 mmHg; HCO3 = 10 mEq/l 

e) pH = 7,2; pCO2 = 45 mmHg; HCO3 = 20 mEq/l 

 

Questão 32 - Considerando as recomendações do 

Ministério da Saúde, contidas no Caderno de Atenção 
Básica nº 37, sobre estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, 
analise as seguintes afirmativas: 

I. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando 
for à Unidade Básica de Saúde para consulta, 
atividades educativas, procedimentos, entre 
outros, e não tiver registro no prontuário de ao 
menos uma verificação da pressão arterial nos 
últimos seis meses, deverá tê-la verificada e 
registrada. 

II. Caso a pressão arterial não diminua com o uso da 
medicação indicada até a segunda semana de 
tratamento, após se certificar de que o paciente 
está fazendo uso correto da medicação prescrita, a 
equipe de enfermagem deverá orientar o paciente 
para consultar com seu médico. 

III. Durante a verificação da pressão arterial, na 
atenção básica, é recomendado que o paciente 
permaneça em posição supina. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
e) I, II e III. 

Questão 33 - Durante o processo normal de 

envelhecimento, o sistema nervoso sofre muitas 
alterações e torna-se mais vulnerável à doença. As 
alterações do sistema nervoso relacionadas com a idade 
variam quanto ao seu grau e precisam ser diferenciadas 
daquelas causadas por doença. É importante que os 
profissionais de saúde não atribuam uma anormalidade 
ou disfunção ao processo de envelhecimento sem uma 
investigação apropriada. Assinale a alternativa 
incorreta em relação às alterações fisiológicas do 
sistema nervoso relacionadas ao envelhecimento: 

a) Ocorre perda de neurônios, levando a uma 
diminuição no número de sinapses e 
neurotransmissores. 

b) Ocorre alteração na termorregulação, fazendo com 
que o idoso sinta mais calor do que frio. 

c) Ocorre redução do estímulo nervoso no músculo, 
contribuindo para uma redução global da massa 
muscular, sendo a atrofia mais facilmente 
observada nas mãos. 

d) Ocorre redução no número de receptores 
sensoriais, levando ao embotamento da sensação 
tátil. 

e) Ocorre diminuição do tempo de processamento 
mental, porém as capacidades de memória, 
linguagem e julgamento permanecem intactas.  
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Questão 34 - A formação de lesões por pressão em 

regiões incomuns, geralmente, é ocasionada pelo uso de 
dispositivos médicos, sendo então denominadas de 
Lesões por Pressão Relacionadas a Dispositivos Médicos, 
que são criados e aplicados para fins diagnósticos e 
terapêuticos. Acerca dos cuidados de enfermagem para 
prevenção dessas lesões, analise as afirmativas a seguir:  

I. Ao usar tubo de traqueostomia, utilizar placa de 
hidrocoloide em região cervical posterior, para 
prevenção e tratamento de lesões causadas pelo 
cadarço. 

II. Ao usar máscara de ventilação mecânica não 
invasiva, aplicar cobertura de espuma de silicone 
entre a máscara e a pele. 

III. Trabalhar em equipe multiprofissional e realizar 
educação continuada sobre o uso correto dos 
dispositivos e as medidas de prevenção de ruptura 
da pele. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e III, apenas. 
e) II e III, apenas. 

 

Questão 35 - Considerando a qualidade dos 

resultados da organização como consequência do 
desempenho humano e o cenário atual de constantes 
transformações e de valorização do conhecimento, o 
processo de avaliação de desempenho profissional tem 
sido concebido como um importante recurso gerencial 
para a promoção do crescimento profissional e pessoal. 
Acerca dessa temática, analise as seguintes afirmativas: 

I. A avaliação de desempenho é um processo 
dinâmico de mensuração individual da qualidade do 
desempenho profissional no exercício de um cargo, 
conforme critérios pré-definidos.  

II. Constitui um instrumento de diagnóstico gerencial 
que fundamenta as decisões administrativas, por 
meio do qual é possível estabelecer metas de 
desenvolvimento. 

III. A elaboração de um instrumento é essencial para a 
avaliação, observando critérios subjetivos e 
individuais na apreciação do desempenho. 

Está correto o que se afirma em: 

a) III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, apenas. 
d) I, II e III. 
e) I e III, apenas. 

 
Questão 36 - É importante que os enfermeiros 

saibam avaliar os sintomas graves que indicam 
problemas de saúde mental, especialmente em crianças 
e adolescentes. Acerca dessa temática, assinale a 
alternativa correta: 

a) Os sintomas de destrutividade persistente e/ou 
deliberada fazem parte do processo natural da 
adolescência. 

b) A existência de uma simples experiência “irreal” 
caracteriza uma alucinação de origem psicótica. 

c) As alucinações psicóticas geralmente são auditivas, 
em primeira pessoa e comentam atos da pessoa.  

d) O uso de maconha deve ser visto, em algumas 
ocasiões, não como uma transgressão, mas como 
uma busca de remédio para sintomas de angústia 
ou ansiedade comuns na adolescência. 

e) A desinibição social excessiva deve ser considerada 
como elemento de pertencimento a algum grupo. 

 

Questão 37 - Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta acerca 
da qualidade preconizada para um produto tópico 
eficaz para o tratamento de feridas: 

a) Ser adaptável às diversas áreas do corpo. 
b) Exigir trocas frequentes. 
c) Manter o leito da ferida com umidade elevada. 
d) Manter as áreas periféricas com umidade elevada. 
e) Ser estéril. 

  



UPF – Residência multiprofissional em saúde e área profissional de saúde - 2023 

 Enfermagem - p. 16 

Questão 38 - Além da Lei do Exercício Profissional e 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é 
importante que os enfermeiros conheçam as Resoluções 
do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), as quais 
deliberam sobre as atividades dos profissionais de 
enfermagem. Acerca das resoluções publicadas pelo 
Cofen no ano de 2022, assinale a alternativa correta: 

a) A Resolução Cofen nº 703/2022 resolve que, no 
âmbito da equipe de enfermagem, a punção arterial, 
tanto para a coleta de sangue para gasometria 
quanto para a instalação de cateter intra-arterial para 
a monitorização da pressão arterial invasiva, é 
procedimento privativo do enfermeiro. 

b) A Resolução Cofen nº 704/2022 resolve que é 
permitido à equipe de enfermagem o uso do 
desfibrilador externo automático e do desfibrilador 
manual para ministrar o choque elétrico ao 
paciente em parada cardiorrespiratória. 

c) A Resolução Cofen nº 705/2022 resolve que, no 
âmbito da equipe de enfermagem, a assistência de 
enfermagem em traumato-ortopedia e os 
procedimentos relativos à imobilização ortopédica 
são procedimentos privativos do enfermeiro. 

d) A Resolução Cofen nº 696/2022 resolve que é 
responsabilidade do enfermeiro garantir a 
infraestrutura necessária para o desempenho das 
ações de telenfermagem, bem como o 
armazenamento, a guarda e os mecanismos de 
segurança dos dados gerados por elas. 

e) A Resolução Cofen nº 709/2022 resolve que, no 
âmbito da equipe de enfermagem, a administração 
de hemocomponentes é procedimento privativo 
do enfermeiro. 

 
Questão 39 - A Covid-19 é uma infecção causada 

pelo novo coronavírus associado à síndrome 
respiratória aguda grave (Sars-CoV-2). Os Coronaviridae 
se constituem em uma grande família viral, da qual pelo 
menos 7 (sete) integrantes são reconhecidos como 
causadores de doenças respiratórias em humanos. 
Acerca dessa infecção, analise as seguintes afirmativas: 

I. Os coronavírus são responsáveis por infecções 
respiratórias em seres humanos e em alguns 
animais, e, na maioria das vezes, a doença é grave, 
causando síndrome respiratória aguda grave. 

II. As manifestações clínicas incluem febre, tosse 
seca, dor de garganta, anosmia, ageusia e fortes 
dores de cabeça e pelo corpo. 

III. Uma pessoa pode transmitir o vírus mesmo antes 
de apresentar os sintomas até o desaparecimento 
deles, com pico cerca de 10 (dez) dias após o início 
dos sintomas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e II, apenas. 
e) II, apenas. 

 

Questão 40 - Acerca do manejo de enfermagem no 

período intraoperatório, analise as seguintes 
afirmativas: 

I. A anestesia e a cirurgia influenciam todos os 
principais sistemas do corpo. Embora a maioria dos 
pacientes consiga compensar o traumatismo 
cirúrgico e os efeitos da anestesia, todos os 
pacientes correm risco durante o procedimento 
cirúrgico. Um dos riscos é de desenvolver 
hipertermia maligna secundária à anestesia. 

II. Todos os profissionais envolvidos na fase 
intraoperatória têm a responsabilidade de 
fornecer e manter um ambiente seguro. Nesse 
contexto, todos os materiais em contato com a 
ferida cirúrgica ou utilizados no campo estéril 
devem ser assépticos. 

III. A posição habitual para a cirurgia, chamada de 
decúbito dorsal, consiste na posição deitada de 
costas a 0 grau. Os braços são posicionados nas 
laterais da mesa: um com a palma da mão colocada 
para baixo e o outro cuidadosamente posicionado 
sobre uma tala de braço acolchoada para facilitar a 
infusão intravenosa de soluções, sangue ou 
medicamentos.  

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I, apenas. 
d) I, II e III. 
e) I e II, apenas. 


