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  Políticas Públicas 
Questão 1 - O Ministério da Saúde do Brasil propôs, 

como uma estratégia inovadora, para reorientar o modelo 

assistencial do Sistema Único de Saúde, uma nova proposta que 

procura reorganizar os serviços e reorientar as práticas 

profissionais na lógica da promoção da saúde, da prevenção de 

doenças e reabilitação e da promoção da qualidade de vida da 

população. 

De acordo com o texto acima, esta estratégia prioritária para a 

organização da Atenção Básica de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde refere-se à:  

a) Saúde da família. 

b) Promoção da saúde. 

c) Proteção da saúde. 

d) Humanização. 

e) Saúde compartilhada.  

Questão 2 -  A Atenção Básica ou Atenção Primária em 

Saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos 

sistemas de saúde. Dessa forma, considere as afirmativas abaixo 

com relação à Atenção Básica e marque V para verdadeiro e F 

para falso: 

(    ) A Atenção Primária à Saúde é uma forma de 

intervenção precoce na história natural das 

doenças, potencializando essa intervenção ou 

mesmo evitando sua necessidade. 

(    ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

(    ) Conjunto de ações de saúde, nos âmbitos 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. 

(    ) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo poder 

público. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) F – V – V – V. 

b) V – V – V – F.  

c) V – F – V – F. 

d) F – V – F – V. 

e) V – F – F – F. 

Questão 3 - A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

pela Constituição Federal Brasileira, determina que é dever do 

Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Nas sentenças 

abaixo, em relação ao SUS, marque V para verdadeiro ou F para 

falso: 

(    ) A formulação e a implantação do SUS resultaram de 

um expressivo movimento de reforma sanitária, 

inserido no movimento mais amplo de 

redemocratização do país e que teve na VIII 

Conferência Nacional de Saúde um de seus “locus” 

privilegiados para o estabelecimento das grandes 

diretrizes com vistas à reorganização do sistema de 

saúde no Brasil. 

(    ) A VIII Conferência é significativa e representativa desse 

processo, pelo momento de sua ocorrência, março de 

1976, já no período chamado “Nova República”, 

iniciado com a eleição indireta para a presidência e que 

marcou o fim do período autoritário. 

(    ) A saúde teve um expressivo reconhecimento e a 

inserção na nova Constituição, promulgada em outubro 

de 1988, destacando-se sua inclusão como um 

componente da seguridade social, a caracterização dos 

serviços e ações de saúde como de relevância pública. 

 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – V – V. 

b) V – F – F.  

c) F – F – F. 

d) V – F – V. 

e) F – V – F.   
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Questão 4 - Considerando a evolução histórica dos fatos 

relacionados à saúde pública no Brasil, verifique as sentenças 

abaixo: 

I. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério da Integração Nacional e Saúde e Previdência e 

Assistência Social (MIPAS) desenvolvia exclusivamente ações 

de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

II. A grande atuação do poder público na área da assistência à 

saúde se deu por intermédio do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que, 

depois, passou a ser denominado Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), autarquia do Ministério da Saúde. 

III. A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) 

instituiu um padrão de atenção à saúde voltada para a saúde 

pública.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I.  

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III.  

Questão 5 - Em relação ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), pode-se afirmar que: 

I. Uma diretriz que fundamenta corretamente o SUS é o 

atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

II. A gestão do SUS se baseia no comando único em cada esfera 

de governo, isto é, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais 

de Saúde e Secretarias ou Departamentos Municipais de 

Saúde. 

III. A consolidação do SUS depende do crescimento econômico 

do país, pois, dessa forma, terá seu financiamento 

assegurado. 

IV. Além de fortalecer a atenção básica e a assistência hospitalar 

no SUS, o governo federal lançou, em 2003, a Política 

Nacional de Atenção às Urgências, que permitiu a 

reestruturação e integração da rede de atendimento à 

população por meio do Samu 192 e das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs). 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II.  

b) I.  

c) II, III e IV.  

d) I e III.  

e) I e IV. 

Questão 6 - A Portaria nº 2.979/2019, que institui o 

modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, em seu artigo 10, 

estabelece o cálculo para a definição dos incentivos financeiros 

da capitação ponderada deverá considerar. Analise as assertivas 

a seguir: 

I. A população é 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). 

II. A vulnerabilidade socioeconômica da população é cadastrada 

na ESF e na EAP. 

III. O perfil demográfico por faixa etária da população é 

cadastrado na ESF e na EAP.  

IV. A classificação geográfica é definida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

V. Para o pagamento, deve ser observado o processo e os 

resultados intermediários das equipes. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V.  

b) I, II, III e V, apenas. 

c) II, IV e V, apenas. 

d) I, II, III e IV, apenas.  

e) I, III e IV, apenas. 

Questão 7 - A Portaria nº 2.979/2019 estabelece que o 

cálculo para a definição dos recursos financeiros para incentivo de 

ações estratégicas deverá considerar: 

I. As especificidades e as prioridades em saúde.  

II. O cálculo do incentivo financeiro do pagamento por 

desempenho.  

III. A produção em ações estratégicas em saúde. 

IV. Os aspectos estruturais das equipes.  

V. Processo e resultados intermediários das equipes. 

Está correto o que se afirma em:  

a) II e V, apenas.              

b) I, III e IV, apenas.                      

c) II, IV e V, apenas.                   

d) II, III e V, apenas.                      

e) I, II, III, IV e V.   
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Questão 8 - Lei Complementar nº 141/2012, artigo 38. O 

Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 

Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle 

interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, sem 

prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no 

que diz respeito:  

I. À elaboração e à execução do Plano de Saúde Plurianual.  

II. Ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias.  

III. À aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços 

públicos de saúde, observadas as regras previstas na Lei 

Complementar.  

IV. Às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde.  

V. À aplicação dos recursos públicos e privados da área da 

saúde.  

VI. À destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos 

adquiridos com recursos vinculados à saúde.  

 
Está correto o que se afirma em:  

 
a) I, II, III, IV, V e VI.           

b) I, II, III, IV e VI, apenas.                     

c) II, IV e V, apenas.                   

d) I, II, III e V, apenas.              

e) II, III e IV, apenas.       

Questão 9 - O espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 

a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde, é conceito de:  

a) Rede de Atenção à Saúde.  

b) Mapa de saúde.  

c) Região de saúde.  

d) Serviços especiais de acesso aberto.  

e) Comissões intergestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 10 - Segundo a Portaria nº 2.436/2017, no que 

concerne à infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção 

básica, é correto afirmar: 

a) Refere-se ao conjunto de procedimentos que objetiva adequar 

a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) às necessidades de saúde 

da população de cada território. 

b) A infraestrutura de uma UBS não deve estar adequada ao 

quantitativo de população adscrita e suas especificidades, 

mas, sim, aos processos de trabalho das equipes e à atenção 

à saúde dos usuários. 

c) Para um ambiente adequado em uma UBS, existem 

componentes que atuam como modificadores e qualificadores 

do espaço que devem contemplar: recepção com grades, 

identificação dos serviços existentes, cronograma de 

atendimento, conforto acústico e guardas armados. 

d) As UBS devem ser construídas de acordo com as normas das 

secretarias de obras e tendo como referência as normativas 

vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões 

visuais da atenção terciária. Devem, ainda, ser cadastradas no 

Sistema de Informação municipal. 

e) Os parâmetros de estrutura devem levar em consideração 

apenas a densidade demográfica e as ações e os serviços de 

saúde a serem realizados. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS - ENFERMAGEM 

Questão 11 -  Considerando a Política Nacional de 

Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 de 

setembro de 2017, são atribuições específicas dos enfermeiros 

que atuam na Atenção Básica: 

I. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta 

qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos 

estabelecidos. 

II. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de 

cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas 

no território, junto aos demais membros da equipe. 

III. Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e 

fluxos relacionados a sua área de competência na Unidade 

Básica de Saúde. 

IV. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento da pessoa. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III.  

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) I, II e IV. 

Questão 12 - Analise as seguintes afirmativas: 

I. Equidade está relacionada a ofertar o cuidado, reconhecendo 

as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com 

as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 

saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à 

diversidade. 

II. Territorialização e adstrição fazem parte das diretrizes da 

Atenção Básica, de forma a permitir o planejamento, a 

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, 

com impacto na situação, nos condicionantes e 

determinantes da saúde das pessoas e coletividades que 

constituem aquele espaço. 

III. População adscrita refere-se à população que está presente 

no território de um Distrito Sanitário, de forma a estimular o 

desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população, garantindo a continuidade 

das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com 

o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

IV. Longitudinalidade do cuidado 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 elementos 

na vida das pessoas. 

V. Cuidado Centrado na Pessoa aponta para o desenvolvimento 

de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as 

pessoas a desenvolverem os conhecimentos, as aptidões, as 

competências e a confiança necessários para gerir e tomar 

decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado 

de saúde de forma mais efetiva. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e III, apenas. 

b) II, III e V, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II, III, IV e V. 

e) I, II, IV e V, apenas. 

Questão 13 - A Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020, 

define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território nacional. Assinale a 

alternativa que contenha apenas doenças, agravos e/ou eventos 

de notificação compulsória imediata. 

a) Hantavirose; Raiva humana; Sarampo. 

b) Coqueluche; Hanseníase; Doença de Chagas Aguda. 

c) Tétano; Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV); Difteria. 

d) Doença Meningocócica e outras meningites; Sífilis; 

Tuberculose. 

e) Febre Amarela; Leptospirose; Hepatites virais. 
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Questão 14 - As hepatites virais são doenças causadas 

por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam 

características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. 

Possuem distribuição universal e são observadas diferenças 

regionais de acordo com o agente etiológico. Analise as seguintes 

afirmativas e assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. 

(    ) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-
oral e estão relacionadas a condições de saneamento 
básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida 
(contato boca-ânus) e qualidade da água e dos 
alimentos 

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

(    ) O Vírus da Hepatite D é um vírus defectivo, que 
necessita da presença do antígeno de superfície do 
HBV (HBsAg) para se replicar e causar a infecção. 

(    ) A imunidade para a Hepatite D pode ser conferida 
diretamente pela vacina contra a Hepatite B. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 

cima para baixo, é: 

a) F – V – V – V. 

b) F – F – V – V. 

c) V – F – F – F. 

d) V – V – V – F. 

e) V – V – F – V. 

Questão 15 - Analise as seguintes afirmativas: 

I. Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à 

autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais 

de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 

públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 

confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública 

constante da Lista de Notificação Compulsória. 

II. Notificação compulsória imediata é a notificação compulsória 

realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 

conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de 

saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

III. Notificação compulsória semanal é a notificação compulsória 

realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da 

ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública 

constante da Lista de Notificação Compulsória. 

IV. Notificação compulsória negativa é a comunicação semanal 

realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à 

autoridade de saúde, informando que, na semana 

epidemiológica, os casos suspeitos de doença, agravo ou 

evento de saúde pública tiveram resultado negativo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I e III.  

d) II e IV. 

e) I, III e IV. 

Questão 16 - Em relação ao Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan), assinale a alternativa correta. 

a) A distribuição e o controle da Ficha de Notificação pré-

numerada para as unidades de saúde e outras fontes 

notificadoras é de responsabilidade da Secretaria Estadual de 

Saúde. 

b) Será considerada situação irregular na alimentação do Sinan, 

a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que não tiver registro 

de notificação (individual, de surto, de epizootias ou negativa) 

no período de 8 (oito) semanas epidemiológicas de 

notificação consecutivas no período avaliado. 

c) O preenchimento da Ficha de Investigação deve ser iniciado 

no momento em que a hipótese diagnóstica for aviltada por 

um segundo profissional de saúde, diferente daquele que 

realizou o primeiro atendimento e, em seguida, deve-se 

seguir o fluxo estabelecido pelo Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Municipal. 

d) O aparecimento de um só caso de uma doença transmissível 

que durante um período prolongado não havia acometido a 

uma população ou que ocorra pela primeira vez em uma 

região na qual não havia sido diagnosticada anteriormente 

requer a notificação semanal. 

e) Quando o município de notificação for igual ao município de 

residência do paciente, a digitação dos instrumentos de coleta 

do Sinan deverá ser realizada pelo próprio município; quando 

o município de notificação for diferente do município de 

residência do paciente, a digitação da Ficha de Notificação 

deverá ser realizada pelo município de residência. 
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Questão 17 - Os temas transversais são referências para 

a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção 

de estratégias e temas prioritários, operando em consonância com 

os princípios e os valores do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Assinale a 

alternativa que apresenta os temas transversais da PNPS. 

a) Territorialização; Articulação e cooperação intrassetorial e 

intersetorial; Rede de Atenção à Saúde; Participação e 

controle social; Gestão; Educação e formação; Vigilância, 

monitoramento e avaliação. 

b) Acolhimento; Rede socioafetiva; Cogestão e ampliação das 

tarefas da gestão; Ambiência; Clínica ampliada; Cuidado 

continuado, humanizado e integral em saúde; 

Controle/participação social. 

c) Valorização da força de trabalho da saúde; Mecanismos 

organizacionais de qualificação; Desenvolvimento seguro, 

saudável e sustentável; Monitoramento e avaliação de 

programas, projetos e ações de promoção da saúde; 

Socialização da informação. 

d) Canais de participação no processo decisório para o 

desenvolvimento e a sustentabilidade das ações de 

promoção da saúde; Ações comunitárias de promoção da 

saúde nos territórios; Apoio à execução de programas, 

planos, projetos e ações de promoção da saúde. 

e) Determinantes sociais da saúde, equidade e respeito à 

diversidade; Desenvolvimento sustentável; Produção de 

saúde e cuidado; Ambientes e territórios saudáveis; Vida no 

trabalho; Cultura da paz e direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 18 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é 

definida como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por 

meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 

garantir a integralidade do cuidado. Analise as seguintes 

afirmativas: 

I. O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de 

ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como 

incrementar o desempenho do sistema, em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência 

econômica. 

II. Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços 

onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio 

de uma produção singular. 

III. Os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes 

para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à 

saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

IV. A Atenção Primária em Saúde é entendida como primeiro 

nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos 

cuidados primários sobre os problemas mais comuns de 

saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em 

todos os pontos de atenção. 

V.   Os diferentes serviços que compõem a RAS são 

organizados de maneira verticalizada, de acordo com a 

complexidade de cada nível de atenção, sendo o nível 

terciário o ponto de atenção de maior demanda da população. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) I e II. 

c)      IV e V. 

d) II, III e V. 

e) I, III, IV e V. 
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Questão 19 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, 

destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, 

a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos estados, 

ao Distrito Federal e aos municípios, serão organizados e 

transferidos na forma de blocos de financiamento. O repasse dos 

referidos recursos ao estado, ao Distrito Federal e ao município 

fica condicionado a: 

I. Instituição e funcionamento do Conselho de Saúde e do 

Fundo de Saúde. 

II. Previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de 

Saúde e na Programação Anual, submetidos ao respectivo 

Conselho de Saúde. 

III. Apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo 

Conselho de Saúde. 

IV. Alimentação e atualização regular dos sistemas de 

informações que compõem a base nacional de 

informações do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c)      I, II e III, apenas. 

d) I e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

Questão 20 - Considerando o planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e os instrumentos de gestão, 

analise as seguintes afirmativas: 

I. O planejamento tem caráter integrado e descendente, do 

nível federal até o local, orientado por problemas e 

necessidades de saúde para a construção de diretrizes, 

objetivos e metas. 

II. O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas 

pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde e deve ser 

submetido à apreciação e à aprovação do respectivo 

Conselho de Saúde. 

III. A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que 

operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e 

tem por objetivos anualizar as metas do Plano de Saúde e 

prever a alocação dos recursos orçamentários a serem 

executados. 

IV. O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com 

elaboração anual que permite ao gestor apresentar os 

resultados alcançados com a execução da PAS e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no 

Plano de Saúde. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV 

e) I e IV. 
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  CONTEÚDO ESPECÍFICO - ENFERMAGEM 

Questão 21 - Sobre as medidas de prevenção de 

infecção cirúrgica, assinale a alternativa correta. 

a) Indicar banho pré-operatório com agente antisséptico para 

todos os procedimentos cirúrgicos. 

b) Realizar tricotomia dentro da sala cirúrgica, utilizando 

tricotomizadores elétricos. 

c) Manter as portas das salas cirúrgicas fechadas durante o ato 

operatório. 

d) Realizar a antissepsia no campo operatório no sentido 

centrífugo circular (da periferia para o centro). 

e) Manter a incisão cirúrgica com curativo estéril por no mínimo 

96 horas, exceto se houver drenagem da ferida ou indicação 

clínica. 

Questão 22 - Em 2016, o National Pressure Injury 

Advisory Panel (NPIAP) anunciou a mudança na terminologia 

Úlcera por Pressão (UP) para Lesão por Pressão (LP) e a 

atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de 

classificação. Relacione o estágio de LP da primeira coluna 

com as descrições da segunda coluna: 

LP estágio 1 (   )  

Perda da pele em sua espessura 

parcial com exposição da derme. 

LP estágio 2 (   )  

Perda da pele em sua espessura total 

e perda tissular não visível. 

LP estágio 3 (   )  

Descoloração vermelho escura, 

marrom ou púrpura, persistente e que 

não embranquece. 

LP estágio 4 (   )  

Pele íntegra com eritema que não 

embranquece. 

LP não 

classificável 

(   )  

Perda da pele em sua espessura total 

e perda tissular. 

LP tissular 

profunda 

(   )  

Perda da pele em sua espessura 

total. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) 1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 4 

b) 2 – 5 – 6 – 1 – 4 – 3  

c) 1 – 5 – 2 – 6 – 4 – 3 

d) 2 – 5 – 1 – 6 – 3 – 4 

e) 2 – 5 – 1 – 6 – 4 – 3 

Questão 23 - É importante que os enfermeiros 

compreendam como o sistema renina-angiotensina-aldosterona 

atua para regular a secreção de eletrólitos e a pressão arterial. 

Sobre este sistema, analise as seguintes afirmativas: 

I. A regulação do volume de sódio excretado depende da 

aldosterona, um hormônio sintetizado e liberado pelo 

hipotálamo. 

II. A liberação de aldosterona está, em grande parte, sob o 

controle da angiotensina II. 

III. Os níveis de angiotensina II são controlados pela renina, uma 

enzima que é liberada pelo córtex da suprarrenal. 

IV. O sistema renina-angiotensina é ativado quando a pressão 

nas arteríolas renais cai abaixo dos níveis normais. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e II, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I, II e III, apenas. 

Questão 24 - Conforme Diagnóstico de Enfermagem da 

NANDA International 2018-2020, é a “perda involuntária de urina 

associada à distensão excessiva da bexiga”. Essa definição se 

refere a qual diagnóstico de enfermagem? 

a) Incontinência urinária funcional. 

b) Incontinência urinária reflexa. 

c) Incontinência urinária de urgência. 

d) Incontinência urinária de esforço. 

e) Incontinência urinária por transbordamento. 

Questão 25 - Segundo o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, é um dever do profissional de 

enfermagem: 

a) Documentar formalmente as etapas do processo de 

enfermagem, em consonância com sua competência legal. 

b) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-

políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão 

sustentação à prática profissional.          

c) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, 

observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

d) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família 

e à coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

e) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias 

sociais durante o desempenho de suas atividades 

profissionais. 
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Questão 26 - Sobre a primeira consulta ao recém-

nascido e sua família, nos serviços de atenção básica, assinale 

a alternativa correta. 

a) A partir do exame físico, procura-se avaliar principalmente as 

condições do nascimento da criança. 

b) O exame físico e seus achados não devem ser descritos e 

compartilhados com os pais. 

c) A orientação a respeito da posição lateralizada para dormir e 

a sua relação de proteção contra a morte súbita do lactente 

deve ser realizada. 

d) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua 

primeira semana de vida. 

e) O aconselhamento sobre o uso de chupetas (“bicos”) para 

melhorar o aleitamento materno deve ser realizado. 

Questão 27 - O referencial mínimo para o quadro de 

profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade 

de internação (UI), considera o sistema de classificação de 

pacientes (SCP), as horas de assistência de enfermagem, a 

distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e 

a proporção profissional/paciente. Para efeito de cálculo, devem 

ser consideradas como horas de enfermagem por paciente nas 24 

horas, no cuidado intermediário: 

a) 8 horas 

b) 4 horas 

c) 6 horas 

d) 10 horas 

e) 12 horas 

Questão 28 - A utilização da Escala pré-hospitalar 

Cincinnati é indicada em todas as situações de suspeita clínica 

de acidente vascular cerebral (AVC). Acerca desta escala, 

considere as seguintes afirmativas: 

I. Para avaliar a presença de plegia, paresia ou assimetria facial 

súbita, pede-se ao paciente para sorrir ou mostrar os dentes. 

II. Para avaliar a presença de debilidade dos membros 

superiores (MMSS), pede-se ao paciente para fechar os olhos 

e elevar os MMSS, mantendo-os na posição por 10 segundos.  

III. Para avaliar a presença de alteração da fala, pede-se ao 

paciente para dizer uma frase. Sugestão: “O rato roeu a roupa 

do rei de Roma”. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II, e III. 

e) I e III, apenas. 

Questão 29 - Considerando os protocolos da atenção 

básica e a atenção integral à saúde das mulheres na atenção 

básica, em relação à atuação da enfermagem na prevenção do 

câncer de mama, assinale a alternativa incorreta: 

a) Orientação individual ou coletiva sobre estilo de vida saudável 

e prevenção de câncer. 

b) Realização de exame clínico das mamas para investigação 

em caso de queixas mamárias. 

c)  Observação de presença de manifestações clínicas 

sugestivas de câncer de mama. 

d) Orientação e realização dos procedimentos de 

rastreamento: mulheres entre 50 e 69 anos de idade – 

mamografia anual.  

e) Comunicação dos achados do exame para a mulher, 

oferecendo apoio e esclarecendo dúvidas. 

Questão 30 - Paciente A.E.R., 45 anos, sexo masculino, 

deu entrada na emergência do hospital após sofrer um trauma 

cranioencefálico (TCE) devido a acidente automobilístico. Na 

admissão apresentava abertura ocular espontânea, resposta 

verbal ausente, resposta motora ausente, pupilas isocóricas e 

fotorreativas. Diante dos dados coletados, qual a numeração 

obtida na escala de coma de Glasgow com resposta pupilar – 

ECG-P (atualizada em abril de 2018)? 

a) 6 

b) 4 

c) 3 

d) 5 

e) 8 

  



UPF – Residência multiprofissional em saúde e área profissional de saúde - 2021    

    Enfermagem – p. 11 

Questão 31 - Considerando o que consta 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. A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial 

limítrofe tem o objetivo de trabalhar o processo de educação 

em saúde para a prevenção secundária da doença, por meio 

do estímulo à adoção de hábitos saudáveis de vida e também 

de avaliar e estratificar o risco para doenças 

cardiovasculares. 

II. A prevenção primária da hipertensão arterial pode ser feita 

mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga 

na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente 

na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros. 

III. Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco 

cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de 

Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o 

risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial 

coronariana nos próximos cinco anos. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II, e III. 

Questão 32 - Considerando o exame físico do abdome, 

analise as seguintes afirmativas: 

I. Para um exame sistematizado do abdome, utilizam-se as 

técnicas propedêuticas obedecendo à sequência: palpação, 

inspeção, ausculta e percussão 

II. Para pesquisar ascite, é utilizada a percussão por piparote, 

também conhecida como teste da onda líquida. 

III. Para pesquisar colecistite aguda, na presença de dor ou 

sensibilidade no quadrante superior direito, é utilizado o 

teste de Murphy. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I, II e III. 

d) II, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

 

Questão 33 - Não é uma classe medicamentosa utilizada 

para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica: 

a) Antiarrítmicos. 

b) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (Ieca). 

c) Antagonistas de receptores de angiotensina II. 

d) Betabloqueadores. 

e) Diuréticos. 

Questão 34 - Entre as complicações crônicas do 

diabetes mellitus, as úlceras nos pés e a amputação de 

extremidades são as mais graves e de maior impacto 

socioeconômico. Sobre a abordagem educativa para prevenção 

da ocorrência de ulcerações nos pés e/ou sua identificação 

precoce, analise as seguintes afirmativas: 

I. Orientar sobre o exame diário do pé para identificação de 

modificações (mudança de cor, edema, dor, parestesias, 

rachaduras na pele). 

II. Reforçar a importância do sapato adequado, que deve se 

adaptar ao pé, evitar pressão em áreas de apoio ou 

extremidades ósseas). 

III. Orientar sobre a higiene (lavar e secar cuidadosamente, 

especialmente nos espaços interdigitais) e hidratação 

semanal dos pés com cremes. 

Está correto o que se afirma em: 
 
a) II, apenas. 

b) I, apenas. 

c) I, II e III. 

d) II e III, apenas. 

e) I e II, apenas.  
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Questão 35 -  O eletrocardiograma pode ser considerado 

a melhor forma de visualização do impulso elétrico no coração, 

representado em forma de onda. Relacione a onda da primeira 

coluna com as descrições da segunda coluna: 

1. Onda P ( ) Representa a repolarização  

ventricular, não havendo resposta 

mecânica. 

2. Complexo 

QRS 

(  ) Representa a contração atrial 

(despolarização). 

3. Onda T (   ) Representa o início da contração 

ventricular (despolarização). 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) 3 – 2 – 1   

b) 1 – 3 – 2  

c) 3 – 1 – 2  

d) 2 – 3 – 1  

e) 2 – 1 – 3  

Questão 36 - Acerca das alterações fisiológicas da pele 

associadas ao envelhecimento normal, analise as seguintes 

afirmativas: 

I. As principais alterações na pele dos indivíduos idosos 

incluem ressecamento, enrugamento, pigmentação desigual 

e várias lesões proliferativas. 

II. As alterações celulares associadas ao envelhecimento 

incluem adelgaçamento na junção da derme e epiderme. 

III. A reposição celular torna-se rápida em consequência do 

envelhecimento. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) II, apenas. 

b) I, apenas. 

c) I, II e III. 

d) II e III, apenas. 

e) I e II, apenas. 

 

 

 

 

 

 

Questão 37 - Considerando a lista de verificação de 

segurança cirúrgica, publicada pela Organização Pan-Americana 

de Saúde, analise as seguintes afirmativas: 

I. A lista de verificação tem a intenção de ser abrangente, sem 

necessidade de acréscimos e modificações para adaptação à 

prática local. 

II. A aplicação da lista é dividida em dois momentos: 

identificação (antes da indução anestésica) e confirmação 

(antes da incisão cirúrgica).  

III. A esterilização dos materiais é confirmada na etapa de  

confirmação (antes da incisão cirúrgica). 

Está correto o que se afirma em: 

a) II, apenas. 

b) I, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) II e III, apenas. 

Questão 38 - Acerca da encefalopatia hepática, analise 

as seguintes afirmações e classifique-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

(   ) As circunstâncias que aumentam os níveis séricos 

de amônia precipitam ou agravam a encefalopatia 

hepática, como a digestão de proteínas. 

(   ) Os sintomas mais precoces da encefalopatia 

hepática consistem em coma e alterações no 

eletrocardiograma. 

(   ) O manejo clínico inclui a administração de 

lactulose, a qual reduz os níveis séricos de 

amônia. 

(   ) O manejo de enfermagem inclui a orientação ao 

paciente e aos familiares sobre maneiras de 

administrar a lactulose e monitorar os efeitos 

colaterais. 

 

A sequência correta de preenchimento de parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – F – V – V  

b) V – F – F – F 

c) F – V – F – F 

d) F – F – F – F  

e) F – F – V – V  
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Questão 39 - Em uma unidade de terapia intensiva, foi 

solicitado o exame de gasometria arterial para avaliar o quadro 

clínico de um paciente com infecção por coronavírus (Covid-19), 

obtendo-se como resultado: pH = 7,28; PaCO2 = 51 mmHg; HCO3 

= 24 mEq/L; BE = -1 mEq/L. Os dados desta gasometria arterial 

indicam: 

a) Acidose metabólica compensada. 

b) Acidose respiratória não compensada. 

c) Alcalose respiratória não compensada. 

d) Alcalose respiratória parcialmente compensada. 

e) Acidose respiratória parcialmente compensada. 

Questão 40 - Considerando o gerenciamento do cuidado 

de enfermagem, analise as seguintes afirmativas: 

I. O gerenciamento do cuidado refere-se ao momento no qual 

há a articulação entre o processo de trabalho gerencial e 

assistencial para atender às necessidades dos pacientes, da 

equipe de enfermagem e da instituição. 

II. A sistematização da assistência de enfermagem é um 

instrumento importante para o gerenciamento do cuidado. 

III. Gerenciamento do cuidado e gerenciamento de enfermagem 

são sinônimos. 

IV. O conceito de gerenciamento do cuidado é abstrato e 

dinâmico e depende de a intencionalidade das ações estarem 

ou não voltadas para a assistência aos pacientes 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e IV, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


