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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP – 2020/2021 

Área Profissional: 

Prova Objetiva 

CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 50 (cinquenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso 

contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de três horas e trinta minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de Questões Objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 02 (duas) horas do início da 

aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de Questões Objetivas, confira seu nome, número do seu documento de 

identificação e área profissional escolhida. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de Questões Objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Na Folha de Respostas de Questões Objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à 

alternativa escolhida, conforme modelo:  

9.  

 
 

10. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita do Caderno de Questões para a Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

11. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da 

Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

12. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos. 

13. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

14. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de Questões Objetivas, e assine a Lista de Presença. 

15. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da 

sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

 

 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Maceió/AL, 17 de novembro de 2019. 
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CONHECIMENTO GERAL 

Questão 01_____________________________________ 

Nos dias atuais, ainda existe o alerta sobre a necessidade 
de se continuar a investir no fortalecimento do SUS e de 
que uma das ações centrais para isso se tornou o trabalho 
em equipe multi e interprofissional, por ser estratégico à 
criação de um novo modo de agir em saúde. 

Diante das considerações acima, o trabalho em equipe 
multi e interprofissional em saúde é considerado 
necessário porque: 

I. Estimula o processo compartilhado e interativo de 
aprendizagem da equipe; 
II. Controla as iniquidades, os gastos e reduzem as 
desigualdades em saúde; 
III. Possibilita o aprendizado de papéis e 
responsabilidades entre as diferentes profissões da saúde; 
IV. Melhora a colaboração, a qualidade e o cuidado na 
atenção à saúde; 
V. Oportuniza a comparação de diagnósticos profissionais 
para a decisão médica. 

Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em 
apenas uma das alternativas abaixo: 

A) II e V, apenas 
B) I, III e IV, apenas 
C) IV e V, apenas 
D) I, II, III, IV e V 
E) II, V e IV, apenas 

Questão 02_____________________________________ 

O trabalho em saúde possui uma complexidade que nem 
sempre é clara para os profissionais de saúde e, por 
vezes, estes não percebem de imediato, que seu trabalho 
não se caracteriza como ‘em equipe’ apenas por estarem 
lado a lado, numa prática “que se configura muito mais por 
ações de fatiamento e soma: fatiamento das necessidades 
de saúde do usuário e soma de procedimentos efetuados 
sobre ele”. (Gomes; Barbosa; Ferla, 2016).  

O que os autores dizem acima sobre o trabalho em saúde 
é: 

I. Instituído na lógica de um trabalho colaborativo e com 
meios viáveis para alcançar os resultados esperados; 
II. Realizado sempre em coletivos e através de 
procedimentos e protocolos que facilitam o trabalho 
integrado; 
III. Ao se dividir em ações em que cada profissional se 
responsabiliza apenas por parte do todo, resulta em 
desencontros, que nem sempre conseguem ser 
superados; 
IV. Ao ser realizado a partir da lógica de fatiamento e soma 
das ações, estas redundam em uma visão estreita dos 
processos de trabalho e do cuidado em saúde; 
V. Complexo, fragmentado e requer novas formas de 
aprendizagem profissional para se produzir saúde.  

Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em 
apenas uma das alternativas abaixo: 

A) V, IV e II, apenas 
B) I, II, III, IV e V 
C) V, IV, II e III, apenas 
D) III, V e IV, apenas 
E) I, II e V, apenas 

Questão 03_____________________________________ 

Vários obstáculos ainda necessitam ser superados para 
que haja mudanças significativas no trabalho 
interprofissional em saúde, dentre os quais destacam-se: 

I. A divisão fragmentada e pormenorizada do trabalho 
numa lógica taylorista, que auxilia a dispersão da 
comunicação e do cuidado em saúde;  
II. Reuniões constantes que envolvem todos os 
profissionais, ocasionando desperdício do tempo 
necessário para o atendimento ao usuário; 
III.  A divisão entre quem planeja e propõe as ações de 
trabalho e quem recebe as instruções para pôr em prática 
as atividades; 
IV. Usuários cada vez mais exigentes e detentores de 
informações sobre seu estado de saúde, o que faz com 
que seja duplicado o tempo de atendimento;  
V. Equipe com níveis de autoridade desiguais, gerando 
comprometimento da complementariedade e 
interdependência profissional. 

Estão corretas as seguintes afirmativas, agrupadas em 
apenas uma das alternativas abaixo: 

A) I, III e V, apenas 
B) III, IV, I e II, apenas 
C) II, III e IV, apenas 
D) V, II e III, apenas 
E) IV e I, apenas 

Questão 04_____________________________________ 

A prática interprofissional colaborativa em Saúde tem sido 
considerada essencial para a melhoria dos resultados das 
práticas de saúde em todo o mundo e possui vários 
domínios considerados fundamentais. 

Os domínios considerados fundamentais para a prática 
interprofissional são: 

I. Liderança oficializada; otimização de custos; 
II. Cuidado centrado no usuário/cliente e família; 
comunicação interprofissional efetiva; 
III. Clarificação dos papéis profissionais; dinâmica de 
funcionamento da equipe; 
IV.  Resolução de conflitos interprofissionais; liderança 
colaborativa; 
V.  Competência técnica da equipe; espaço físico e 
equipamentos adequados. 
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Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em 
apenas uma das alternativas abaixo: 

A) II, III e IV, apenas 
B) V, IV, III e II, apenas 
C) I. II e V, apenas 
D) I, II, III, IV e V 
E) IV, V e I, apenas 

Questão 05_____________________________________ 

Assinale a alternativa que representa corretamente o 
conceito de epidemia em vigilância em saúde: 

A) Presença habitual de uma doença, dentro dos limites 
esperados, em uma determina área geográfica, por um 
período limitado de tempo 
B) Surgimento de doenças de grandes proporções 
geográficas, atingindo vários países, inclusive mais de um 
continente 
C) Ocorrência em uma comunidade ou região, de um 
grupo de doenças de natureza similar, excedendo a 
expectativa e derivada de uma fonte comum de 
propagação 
D) Ocorrência de determinada doença em casos isolados 
relacionados entre si, restrita a um espaço geográfico 
circunscrito pequeno e delimitado, como asilos, escolas e 
presídios; não se expandindo para a comunidade 
E) Refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem 
doenças num dado intervalo de tempo em uma 
determinada população 

Questão 06_____________________________________ 

No SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação, Alagoas possui taxa de incidência de casos 
novos de AIDS notificados no ano de 2009 de 
12,8/100.000 habitantes, tendo alcançado 14,0 por 
100.000 habitantes no ano anterior.  

Com uma população estimada de 3.322.000 habitantes, 
pode-se inferir que o número de casos novos no Estado 
de Alagoas em 2009 foi de: 

A) 128 
B) 42 
C) 12 
D) 465 
E) 425 

Questão 07_____________________________________ 

Em Maceió são registrados 500 novos casos de 
tuberculose a cada ano, conforme dados do Programa 
Municipal de Controle da Doença. O tratamento é feito de 
maneira descentralizada em todas as unidades de saúde, 
contando com o 2º Centro de Saúde Dr. Diógenes Jucá 
Bernardes, localizado no Poço, como a unidade de 
referência no diagnóstico da doença. 

Fonte: Boletim Epidemiológico Maceió. 2018  

Analisando a Grande Maceió, o indicador de saúde em 
epidemiologia que representa o número de casos de 
usuários portadores de tuberculose, tanto diagnosticados 

e em tratamento, quanto casos novos, é denominado 
coeficiente de: 

A) Letalidade 
B) Incidência 
C) Mortalidade 
D) Morbidade 
E) Prevalência 

Questão 08_____________________________________ 

Sr. Alan, 38 anos, professor da rede pública de ensino, 
procurou a Unidade de Saúde da Família (USF), pois 
estava com crises recorrentes de pânico, insônia, 
ansiedade e fortes dores na região lombar. O médico da 
equipe da USF do bairro onde ele mora o acompanha há 
anos e procura compreender todas as relações e 
dimensões que possam interferir nas condições de saúde 
da população daquele território. Recentemente, em mais 
uma das consultas de rotina, para monitoramento da sua 
situação de saúde, o médico, ouvindo os relatos do sr. 
Alan, colocou o Transtorno de Ansiedade como hipótese 
diagnóstica. O sr. Alan foi então encaminhado ao Centro 
de Atenção Psicossocial para uma avaliação da equipe 
deste serviço. Uma vez confirmada a hipótese diagnóstica 
inicial, ele começará a fazer parte do Grupo Saúde na 
Praça, organizado pelos profissionais do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família junto com o Programa Viver Mais da 
Secretaria de Assistência Social, e fará a avaliação 
mensal no Ambulatório de Saúde Mental do seu distrito 
sanitário de referência. 

Assinale a alternativa que contempla a situação acima, 
considerando os princípios e políticas do SUS:  

A) Integralidade, rede de atenção psicossocial e 
participação social  
B) Integralidade, universalidade e equidade 
C) Integralidade, intersetorialidade e humanização 
D) Humanização, hierarquização e descentralização 
E) Equidade, humanização e participação social  

Questão 09_____________________________________ 

Leia atentamente os dados abaixo, referentes às 
pesquisas sobre suicídio no Brasil: 

 O coeficiente médio de mortalidade por suicídio  no  
período  2004-2010  foi  de  5,7%  (7,3%  no  sexo 
masculino e 1,9% no feminino) (Marín-León et al., 2012); 

 Enquanto a população aumentou 17,8% entre 1998 e 
2008, o número de óbitos por suicídios cresceu 33,5% 
(Marín-León, Oliveira & Botega, 2012); 

 Do total de óbitos registrados no Brasil, 1% decorre de 
suicídios. Em pessoas que têm entre 15 e 29 anos de 
idade, essa proporção atinge 4% do total de mortes 
(Brasil, 2013); 

 A própria casa é o cenário mais frequente  de  suicídios  
(51%),  seguida pelos  hospitais  (26%); 

 Os principais meios utilizados são enforcamento (47%), 
armas de fogo (19%) e envenenamento (14%).  Entre  os  
homens predominam  enforcamento  (58%), arma  de  
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fogo  (17%) e envenenamento por pesticidas (5%). Entre 
as mulheres, enforcamento (49%), seguido de 
fumaça/fogo (9%), precipitação de altura (6%), arma de 
fogo (6%) e envenenamento por pesticidas (5%) (Lovisi et 
al., 2009). 

(Fonte: BOTEGA, Neury José. Comportamento suicida: epidemiologia. 
Psicologia USP, 25(3): 231-236, 2014). 

Que ações são fundamentais para que a taxa de suicídios 
no Brasil seja diminuída: 

I. Exclusividade de elaboração de estratégias nacionais 
de prevenção do suicídio, visto a abrangência dos dados 
nacionais em relação aos locais; 
II. Conscientização e questionamento de temas tabus 
junto a população, principalmente entre os mais jovens; 
III. Controle de meios letais (redução de armas de fogos, 
regulação do comércio de agrotóxicos, arquitetura segura 
em locais públicos); 
IV. Treinamento de profissionais de saúde em prevenção 
de suicídio; 
V. Encarar as tentativas de suicídio com uma fase que 
passará com o tempo, pois as tentativas são sempre um 
sinal de alerta a indicar a atuação de fenômenos 
psicossociais complexos. 

São verdadeiras as ações: 

A) II, III e IV, apenas 
B) I, II e V, apenas 
C) I, III e IV, apenas 
D) II, IV e V, apenas 
E) II, III, IV e V, apenas 

Questão 10_____________________________________ 

O programa Políticas Públicas e Modelos de Atenção e 
Gestão à Saúde (PMA), iniciado em 2015, tem como 
missão apoiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico 
em saúde pública. São compromissos da PMA: envolver 
pesquisadores, sociedade civil, gestores, profissionais de 
saúde e os diversos agentes sociais a fim de que os 
benefícios da ciência produzida pela Fiocruz garantam a 
melhoria da qualidade de vida da população; Assegurar 
que os recursos públicos sejam aplicados em soluções de 
saúde de interesse da sociedade brasileira. 

(Fonte: https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-
saude) 

De acordo com a FioCruz, são atribuições do PMA: 

A) Captar exclusivamente financiamento privado para as 
Redes Temáticas de Pesquisa; Desenvolver estratégias 
de articulação e integração entre as atividades e os 
produtos das pesquisas da Redes Temáticas; Articular 
com os usuários dos serviços para garantir a 
aplicabilidade dos resultados das pesquisas 
B) Promover aportes técnicos e multidisciplinares para o 
desenvolvimento das pesquisas; Induzir ações e 
estratégias de divulgação dos resultados dos projetos em 
acesso restrito; Incentivar a transferência de conhecimento 
técnico-científico entre os participantes de cada rede 
temática para a comunidade científica e a sociedade civil 
C) Potencializar a disciplinaridade, por meio de ações 
corporativas de trabalho entre pesquisadores, 

tecnologistas, serviços de saúde e sociedade civil. 
Incentivar processos de tradução do conhecimento 
D) Alinhar os projetos das redes de pesquisas com os 
propósitos do mercado da saúde; Articular com a gestão 
dos serviços e da administração pública nas esferas 
municipal, estadual e federal, para garantir a aplicabilidade 
dos resultados das pesquisas; Induzir ações e estratégias 
de divulgação dos resultados dos projetos em acesso 
aberto 
E) Constituir Redes Temáticas de Pesquisa; Alinhar os 
projetos das redes de pesquisas com os propósitos da 
Fiocruz; Articular com a gestão dos serviços e da 
administração pública nas esferas municipal, estadual e 
federal, para garantir a aplicabilidade dos resultados das 
pesquisas 

Questão 11_____________________________________ 

Dadas as afirmativas abaixo sobre VARIÁVEIS nos 
estudos epidemiológicos: 
 
I. Variável dependente é o efeito presumido; 
II. Variável independente é a causa presumida; 
III. População é o conjunto de todos os indivíduos com 
alguma característica comum; 
IV. Os dados da pesquisa são as informações obtidas em 
um estudo. 

Verifica-se que está (ão) correta (s): 

A) I, II, III e IV 
B) I, II e IV, apenas 
C) III e IV, apenas 
D) III, apenas 
E) IV, apenas 

Questão 12_____________________________________ 

Nos Ensaios Clínicos os indivíduos selecionados são 
alocados em pelo menos dois grupos: o que toma placebo 
e o que recebe o tratamento ativo. O processo de 
randomização visa garantir a cada participante a mesma 
chance de ser alocado em qualquer grupo. 

I. Na técnica de randomização simples os participantes 
são estratificados por sexo e depois colocados 
diretamente nos grupos de estudo e controle; 
II. A técnica de randomização em blocos tem como 
característica a formação de blocos com um número fixo 
de indivíduos, de igual tamanho. Os tratamentos são 
aplicados aos indivíduos do bloco inicial e depois, bloco 
por bloco, até que termine o processo de alocação dos 
indivíduos; 
III. Na técnica de randomização pareada, inicialmente são 
formados pares de participantes e a alocação aleatória é 
feita no interior do par; 
IV. O processo de randomização procura garantir que os 
elementos do grupo que recebe o tratamento ativo 
apresentem o menor nível em relação a todos os fatores 
de risco, conhecidos e desconhecidos; 
V. A randomização pode ser feita mediante uma tábua de 
números aleatórios ou por meio de envelopes numerados 
sequencialmente, cada um com um número ao acaso, 
gerado por computador. 
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Verifica-se que estão corretas: 

A) I e IV, apenas 
B) II, III e V, apenas 
C) III e V, apenas 
D) II, IV e V, apenas 
E) I e V, apenas 

Questão 13_____________________________________ 

De acordo com a publicação “Acolhimento na Gestão e o 
Trabalho em Saúde”, do Ministério da Saúde (2016), 
assinale a alternativa correta: 

A) O gestor é o responsável pelo planejamento do 
trabalho em saúde, devendo suas prescrições ser 
seguidas corretamente, de maneira a implementar o 
acolhimento. 
B) O Método Paidéia afirma que o trabalho deve ser 
realizado de acordo com os princípios da administração 
científica, obtendo-se o melhor rendimento desse trabalho 
C) A Classificação de Risco é baseada na abordagem 
epidemiológica do risco, devendo o serviço de saúde se 
adequar ao protocolo científico adotado 
D) O Acolhimento em unidade de urgência e emergência, 
dentre outros, deve garantir a continuidade do 
atendimento pós-alta de maneira integrada com a rede 
E) O apoio institucional como prática inclusiva deve 
prescrever condutas baseadas em protocolos e rotinas 
padronizadas, sendo o sinônimo de supervisão e auditoria 

Questão 14_____________________________________ 

Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta: 

A) De acordo com a Política Nacional de Humanização, ao 
serem planejados os projetos dos serviços de saúde não 
devemos nos basear no conceito arquitetônico de 
Desenho Universal, uma vez que esse não possibilita o 
uso democrático do espaço 
B) A Comunidade Ampliada de Pesquisa, dispositivo da 
Política Nacional de Humanização, é composta por um 
grupo de especialistas em pesquisas na área da saúde, 
baseados em evidências científicas e na neutralidade da 
Ciência 
C) Um Projeto Cogerido de Ambiência deve ser planejado 
por especialistas em edificações, levando em 
consideração não somente questões técnicas, mas 
também as opiniões e conhecimentos de trabalhadores e 
usuários do serviço de saúde 
D) O Programa de Formação em Saúde e Trabalho é uma 
das diretrizes da Política Nacional de Humanização, tendo 
como objetivo principal o estudo e divulgação de 
pesquisas científicas centradas nas políticas públicas de 
saúde brasileiras 
E) Para que se atinjam os objetivos do trabalho em saúde, 
a Política Nacional de Humanização afirma que devem ser 
seguidas as prescrições ou protocolos validados 
cientificamente, eliminando as diferenças existentes entre 
os trabalhadores 

 

 

Questão 15_____________________________________ 

De acordo com a Política Nacional de Humanização da 
Atenção e Gestão do SUS, assinale a alternativa correta: 

A) O Projeto Terapêutico Singular deve ser coordenado 
pelo médico generalista da equipe ou do serviço de saúde, 
o qual será o principal responsável pelas decisões a 
serem tomadas na condução do caso, seja ele individual 
ou coletivo, designando as atribuições de cada profissional 
envolvido 
B) Os profissionais de saúde devem se basear e 
potencializar o trabalho que pode ser identificado na 
expressão “cada um faz a sua parte”, o que promoverá a 
superação do individualismo, da fragmentação e da 
desresponsabilização do trabalho em saúde, com 
ampliação da clínica 
C) A Clínica Ampliada propõe a padronização de 
diagnósticos e de procedimentos, considerando as 
especificidades dos diferentes sujeitos e coletivos, mas 
estabelecendo diretrizes e protocolos que possam ser 
aplicados em serviços de saúde de diferentes localidades 
do país 
D) O Apoio Matricial é um dispositivo da diretriz Gestão 
Participativa e Cogestão, que pode ser traduzido como a 
identificação e encaminhamento do usuário com 
determinado sofrimento ou patologia para ser atendido por 
um especialista ou por um serviço especializado 
E) O Projeto Terapêutico Singular é uma proposta de 
cuidado que articula diversas condutas terapêuticas 
baseadas em hipóteses diagnósticas que levem em conta 
os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, 
considerando os riscos, as vulnerabilidades e 
potencialidades do sujeito 

Questão 16_____________________________________ 

Dadas as afirmativas abaixo em relação ao Acolhimento, 
de acordo com a Política Nacional de Humanização: 
 
I. Um de seus objetivos é aumentar a responsabilidade 
dos trabalhadores da saúde pelos usuários, com aumento 
do vínculo e da confiança entre ambos; 
II. Proporciona a horizontalidade do cuidado, acionando e 
articulando as redes internas dos serviços; 
III. Implica na escuta qualificada e em responder 
adequadamente às necessidades dos usuários; 
IV. Possibilita a reflexão e a mudança nas maneiras de se 
fazer o cuidado em saúde. 

verifica-se que está(ão) correta(s): 

A) I, II, III e IV  
B) III, apenas 
C) IV, apenas 
D) II e III, apenas 
E) I e II, apenas 
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Questão 17_____________________________________ 

Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de 
transversalidade, proposto pela Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS: 

A) É um acordo técnico-político realizado entre as equipes 
ou unidades de um serviço de saúde, de modo a 
reorganizar os processos de trabalho, com a formulação 
de planos de ação que contenham indicadores e metas 
B) É a capacidade que o ser humano tem de lidar com os 
acontecimentos em sua vida, de maneira criativa, 
produzindo outras formas de se relacionar, outras normas 
de viver em seu contexto histórico e social 
C) É um instrumento que organiza e sistematiza um plano 
de cuidado, produzido pelos profissionais da equipe de 
saúde, o usuário e familiares, considerando as 
singularidades do usuário, as ofertas do serviço e da rede 
D) É a ampliação do acesso das pessoas aos usuários 
que estão internados em uma unidade assistencial em 
saúde, de maneira a tentar garantir a manutenção do elo 
entre ele, seus familiares e comunidade 
E) Trata da ampliação do grau de comunicação entre os 
sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários), de maneira a 
propiciar relações menos hierarquizadas entre os saberes 
e poderes nas práticas de produção de saúde 

Questão 18_____________________________________ 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como 
constituição cidadã, reconhece a saúde como um direito 
social e não um serviço e reserva dos artigos 196 a 200, 
para as considerações a este respeito. Considerando o 
disposto no Art. 200 da Constituição, compete ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta: 

A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde 
B) Fiscalizar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador 
C) Produzir, transportar e armazenar substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
D) Executar os serviços de polícia sanitária marítima, 
aeroportuária e de fronteiras 
E) Fiscalizar e inspecionar das ações de saneamento 
básico 

Questão 19_____________________________________ 

A Emenda Constitucional nº 29 (EC-29) de 2000 alterou os 
artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição 
Federal e acrescentou um artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), para assegurar os 
recursos mínimos para o financiamento das ações e 
serviços públicos de saúde, considerando União, Estados, 
Distrito Federal e municípios. 

 Assinale a alternativa correta quanto as principais 
modificações contidas na EC-29: 

A) O Estado e a União foram desautorizados a intervir nos 
municípios nos casos de não aplicação do recurso mínimo 
em saúde 
B) Os Estados e Distrito Federal devem aplicar 20% do 
produto da arrecadação dos impostos, deduzidas as 

parcelas que forem transferidas aos respectivos 
Municípios 
C) Municípios e Distrito Federal devem aplicar 15% do 
produto da arrecadação dos impostos em saúde 
D) O aumento dos investimentos da União em saúde deve 
ser gradativo, sendo de 2001 a 2004 o valor apurado no 
ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto 
Interno Bruto, acrescidos de 12% 
E) Estados, municípios e Distrito Federal podem criar 
impostos específicos destinados à área de saúde, para 
uso exclusivo na Atenção Primária a Saúde 

Questão 20_____________________________________ 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, quanto 
ao planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, ações necessárias a sua 
consolidação e melhoria permanente do sistema de saúde 
brasileiro.  Relacione o quadro A com seu correspondente 
no quadro B quanto aos conceitos, termos e objetivos 
adotados pelo decreto. 

Quadro A 

I. Região de Saúde 
II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 
III. Portas de Entrada 
IV. Comissões Intergestores 
V. Mapa da Saúde 
VI. Rede de Atenção à Saúde 
VII. Serviços Especiais de Acesso Aberto 
VIII. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica  
 
Quadro B 

 Documento que estabelece critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o 
tratamento preconizado, os mecanismos de 
controle clínico e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos. 

 Acordo de colaboração firmado entre entes 
federativos com a finalidade de organizar e integrar 
as ações e serviços de saúde na rede regionalizada 
e hierarquizada. 

 Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

 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. 

 Serviços de saúde específicos para o atendimento 
da pessoa que, em razão de agravo ou de situação 
laboral, necessita de atendimento especial. 

 Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS.  

 Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 
pelo SUS e pela iniciativa privada.  

 Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência 
à saúde. 
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Assinale abaixo a sequência correta, de cima para baixo, 
correspondente a Quadro B: 

A) V, II, IV, I, VII, III, VI, VIII 
B) VIII, II, I, VII, III, V, VI. IV 
C) II, IV, I, VII, VIII, III, V, VI 
D) VIII, II, IV, I, VII, III, V, VI 
E) II, VIII, IV, I, VII, III, V, VI 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Questão 21_____________________________________ 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), as infecções hospitalares são problemas 
multifatoriais que exigem uma série de ações de 
prevenção e controle. O Boletim de Segurança do 
Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde com dados 
de 2018 demonstra um avanço dos hospitais na vigilância 
e notificação dos dados de infecção. Uma das ações 
consideradas obrigatórias pela ANVISA para o controle 
das infecções é a disponibilidade de solução alcóolica 
para higiene das mãos pelos profissionais de saúde no 
local mais próximo ao de assistência ao paciente (RDC 42, 
de 25 de outubro de 2010). 

A respeito da higienização das mãos para o controle de 
infecções nos serviços de saúde, assinale a alternativa 
correta: 

A) Os profissionais de saúde devem higienizar as mãos 
com água e sabonete ou preparação alcoólica. O uso de 
antisséptico degermante não é indicado, pois danifica a 
pele, aumentando assim o risco das infecções 
B) A medida individual mais simples e econômica para 
prevenir a propagação das infeções é a higienização das 
mãos. Esta tem como finalidade a remoção de sujidade, 
suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota 
da pele, interrompendo desta forma a transmissão de 
infecções por contato, assim como previne e reduz as 
infecções cruzadas 
C) A higienização das mãos é uma medida a ser adotada 
por todos os profissionais que trabalhem nos serviços de 
saúde, em contato direto ou indireto com o paciente. Em 
relação aos familiares, não há necessidade de 
recomendar esta prática, visto que estes não prestam 
cuidados à saúde dos pacientes 
D) O uso da preparação alcóolica para higienização das 
mãos é indicado quando essas estiverem com sujidade 
visível ou contaminada com sangue e outros fluidos 
corporais, ao iniciar e terminar o turno de trabalho, antes e 
após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes 
de preparo dos alimentos, antes de preparo e manipulação 
de medicamentos, antes e após contato com pacientes 
colonizados com C. difficile e após várias lavagens com 
água e sabonete 
E) A eficácia da higienização das mãos depende 
diretamente da duração e técnica empregada. Segundo a 
ANVISA, antes da higienização com água e sabonete, é 
necessário retirar jóias, pois tais objetos podem acumular 
micro-organismos. Para a higienização das mãos com 
solução alcóolica e/ou antisséptico não é necessário 
retirar, pois essas substâncias conseguem higienizar os 
objetos indiretamente 

Questão 22_____________________________________ 

Com relação aos métodos propedêuticos na realização do 
exame físico e aos possíveis achados encontrados 
durante as avaliações, assinale a alternativa correta: 

A) Através da visão, olfato e tato é possível inspecionar o 
paciente. De maneira panorâmica e/ou localizada, o 
profissional avalia e detecta possíveis alterações em todo 
o corpo. A inspeção permite observar a marcha, o contato 
visual, a postura, dentre outros aspectos relevantes na 
avaliação clínica 
B) A palpação é um método propedêutico que permite 
obter dados através do tato e da pressão, permitindo a 
identificação de modificações na textura, espessura, 
consistência, sensibilidade, volume e dureza. Através do 
tato é possível obter impressões de partes mais 
superficiais do corpo, enquanto a pressão permite 
obtenção de dados em regiões mais profundas, como o 
abdome. Durante o exame físico, a inspeção complementa 
a palpação 
C) A utilização de pequenos golpes em determinadas 
áreas do corpo é o que baseia a percussão. A percussão 
pode ser direta ou indireta. A percussão indireta é 
realizada diretamente com as pontas dos dedos na região-
alvo. Já a percussão direta é feita golpeando-se com um 
dedo a borda ungueal ou a superfície dorsal da segunda 
falange do dedo médio ou indicador da outra mão, apoiada 
na superfície examinada 
D) Através do instrumento denominado estetoscópio, o 
método propedêutico da ausculta é realizado. O objetivo é 
ouvir sons não audíveis sem o uso de instrumentos, 
produzidos pelo corpo. Um dos principais órgãos avaliados 
é o pulmão. A ausculta pulmonar deve ser realizada com o 
paciente preferencialmente deitado. Na impossibilidade 
desta posição, o paciente de ser posicionado em pé 
E) A sequência da realização dos métodos propedêuticos 
é: inspeção, percussão, palpação e ausculta. Porém, essa 
ordem é modificada na avaliação do abdome. No exame 
físico do abdome, a ordem a ser realizada é: ausculta, 
inspeção, percussão e palpação. A inspeção, a percussão 
e a palpação podem alterar os ruídos hidroaéreos, por isso 
a justificativa desta ordem 

Questão 23_____________________________________ 

Os sinais vitais são indicadores das funções vitais. A 
temperatura, o pulso, a pressão arterial e a frequência 
respiratória indicam o estado de saúde do paciente e 
precisam ser avaliados frequentemente. Diversos fatores 
interferem nos parâmetros dos sinais vitais e precisam ser 
avaliados com cuidado pelo profissional de saúde. A 
avaliação adequada desses parâmetros fornece dados 
para uma avaliação, um planejamento e uma assistência 
adequada de enfermagem. 

Sobre os sinais vitais e sua avaliação pela equipe de 
enfermagem, assinale a alterativa correta: 

A) Qualquer artéria pode ser usada para avaliar o pulso, 
porém, a radial é de melhor acesso e maior facilidade. Na 
avaliação do pulso, o enfermeiro deve observar a 
frequência, o ritmo, a força e a igualdade. É considerada 
bradicardia, no adulto, quando o pulso apresenta uma 
frequência lenta, abaixo de 80 batimentos por minutos. A 
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taquicardia é normalmente uma frequência acima de 90 
batimentos por minutos, no adulto 
B) O padrão respiratório do adulto geralmente é suave e 
ininterrupto, entre 12 e 10 respirações por minuto. Na 
avaliação correta da respiração, é necessária a 
observação e palpação do movimento da parede torácica. 
Quando o paciente apresenta uma frequência respiratória 
regular, porém anormalmente lenta (inferior a 12 
respirações por minutos), é denominada Respiração de 
Biot 
C) A pressão arterial reflete a inter-relação entre o débito 
cardíaco, resistência vascular periférica, volume 
sanguíneo, viscosidade sanguínea e elasticidade das 
artérias. A diferença entre as pressões sistólica e 
diastólica é a pressão de pulso. Numa pressão sanguínea 
de 120 X 80 mmHg, a pressão de pulso é igual a 40 
mmHg. Para a ausculta dos sons de Korotkoff em 
pacientes que apresentam uma pressão muito fraca, é 
importante realizar a mensuração direta por meio da 
palpação da artéria braquial 
D) Em pacientes com alguma contraindicação, a pressão 
arterial é verificada no membro inferior. O manguito deve 
ser largo e longo o suficiente para a região da coxa. A 
artéria inguinal é a mais adequada para o local da ausculta 
E) A temperatura corporal corresponde a diferença entre o 
calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o 
ambiente externo. Idade, exercício físico, nível hormonal, 
ritmo cardíaco, estresse e o ambiente podem alterar a 
temperatura corporal. O aumento anormal da temperatura 
corporal é denominado febre ou pirexia. A cavidade oral, a 
cavidade retal, a axila, a pele e a artéria temporal são 
locais que podem ser usados para medir a temperatura 

Questão 24_____________________________________ 

C. V., sexo masculino, 35 anos, casado, proveniente do 
interior. Foi admitido na unidade de emergência 
queixando-se de “dores fortes de cabeça”, tontura e enjoo. 
Nega hipertensão, diabetes ou outra doença prévia. Relata 
que os sintomas apareceram há 3 dias e que não 
diminuíram mesmo com uso de analgésicos. Afirma piora 
ao abaixar e tentar levantar a cabeça. Ao exame físico, a 
enfermeira observou na avaliação completa da cabeça e 
pescoço: sensibilidade nos seios paranasais, exsudato na 
faringe e linfonodos palpáveis. O paciente foi 
encaminhado a avaliação médica e posteriormente tratado 
para sinusite.  

Em relação a avaliação da cabeça e pescoço durante o 
exame físico realizado pela enfermeira, marque a 
alternativa correta: 

A) Para avaliação da audição do paciente, a enfermeira 
pode utilizar o diapasão. Ele permite avaliar a comparação 
entre a condução óssea e condução de ar. No teste de 
Rinne, a enfermeira segura o diapasão pela base e bate-o 
levemente contra a palma da mão. A base vibrante é 
colocada na linha média da cabeça e ou no meio da testa. 
Deve-se questionar se o paciente ouve o som igualmente 
em ambos os ouvidos 
B) Na avaliação dos olhos, a enfermeira avalia a acuidade 
visual, dos campos visuais, os movimentos extraoculares 
e das estruturas internas e externas dos olhos. Na 
avaliação das pálpebras é possível encontrar margens 

palpebrais que viram para fora, denominadas de ptose 
palpebral 
C) Na avaliação das pupilas e íris, a enfermeira deve 
observar o tamanho, a forma, igualdade, acomodação e 
reação à luz. Elas apresentam-se geralmente pretas, 
arredondadas, regulares e iguais em tamanho.  A pupila 
de um adulto mede cerca de 3 a 7 mm de diâmetro. Em 
resposta a luz, as pupilas se contraem, uma resposta do 
músculo da íris, o que é denominado midríase. O 
relaxamento da musculatura e consequente dilatação da 
pupila é denominado miose 
D) Na avaliação da cabeça e pescoço, são utilizadas a 
inspeção e a palpação como métodos propedêuticos. Na 
avaliação dos ouvidos é possível determinar a integridade 
das estruturas auditivas e de sua acuidade. O enfermeiro 
deve inspecionar e palpar as estruturas do ouvido externo, 
que consistem na aurícula, canal externo do ouvido e 
membrana timpânica. O ouvido médio é avaliado com a 
ajuda do otoscópio 
E) A avaliação do pescoço inclui os músculos, linfonodos 
da cabeça e pescoço, artérias carótidas, veias jugulares, 
tireoide e traqueia. Na avaliação dos linfonodos é 
importante registrar localização, forma, tamanho, 
características de superfície, consistência, mobilidade, 
sensibilidade e presença de calor. Linfonodos pequenos, 
móveis e sem sensibilidade são indicativos de infecção, 
doenças sistêmicas ou neoplasias 

Questão 25_____________________________________ 

No exame físico do tórax, inclui-se a avaliação do sistema 
respiratório. Segundo Barros (2015), informações sobre 
doenças na infância, doenças respiratórias pregressas, 
alergias e imunizações são dados importantes para 
realizar o exame físico adequado. São empregadas as 
técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. 
Para o exame físico do tórax é necessário conhecimento 
sobre os marcos anatômicos das regiões anterior, lateral e 
posterior.  

Em relação ao exame físico do tórax, assinale a alternativa 
correta: 

A) Na inspeção dinâmica, o avaliador observa a dinâmica 
respiratória. No adulto, a frequência respiratória normal é 
entre 12 e 22 respirações por minuto. A relação entre 
inspiração e expiração normalmente é de 2:2. A 
movimentação respiratória é observada quanto à sua 
amplitude ou profundidade de expansão e ritmo. No 
homem a respiração abdominal é mais comum. Na mulher 
observa-se a respiração torácica com maior frequência 
B) Na avaliação do tórax, a palpação é utilizada para 
avaliar a traqueia, estrutura da parede torácica, 
expansibilidade e frêmito. O frêmito toracovocal é a 
transmissão do movimento do ar através da parece 
torácica durante a fonação. Para avaliar o frêmito, o 
enfermeiro deve realizar a palpação da parede posterior 
com o paciente em silêncio para não atrapalhar o exame e 
a localização dos achados 
C) A inspeção do tórax deve ser estática e dinâmica. Na 
inspeção estática o enfermeiro avalia as condições da 
pele, pelos, distribuição, circulação colateral, 
abaulamentos e retrações. A idade, o sexo e o biótipo 
podem causar alterações na forma da caixa torácica. O 
tórax chato, por exemplo, é uma deformidade onde há 
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uma redução do diâmetro ântero posterior, mais comum 
em indivíduos longilíneos e sem significado patológico 
D) Na avaliação do tórax, o uso da percussão auxilia na 
detecção de tecidos com ar. No tórax, os sons que podem 
ser encontrados são: timpânico, claro pulmonar, 
hipersonoro, maciço ou submaciço. O tecido pulmonar 
normal apresenta o som timpânico, com timbre grave e 
oco 
E) No exame físico do tórax, a ausculta é a técnica mais 
importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore 
traqueobrônquica. Deve ser realizada preferencialmente 
com o paciente deitado ou em decúbito lateral. Os 
achados devem ser registrados quanto ao tipo de ruído, 
localização, quantidade e fase. Murmúrios vesiculares são 
os sons encontrados em toda extensão do tórax, sendo 
mais intenso nas bases pulmonares 

Questão 26_____________________________________ 

De acordo com Potter (2013), a iniciação e coordenação 
dos movimentos, a recepção e percepção dos estímulos 
sensoriais, a organização dos processos de pensamento, 
o controle da fala e o armazenamento da memória são 
responsabilidades do sistema neurológico. Um exame 
completo do sistema neurológico requer tempo e atenção 
do(a) enfermeiro(a) e deve ser realizado na admissão, na 
alta e sempre que necessário. 

Sobre a avaliação neurológica realizada pelo enfermeiro, 
marque a alternativa correta: 

A) A avaliação neurológica deve ser iniciada pelo estado 
mental e emocional do paciente. O mini exame do estado 
mental (MEEM) é uma alternativa para mensurar a função 
cognitiva e a orientação. O escore máximo é 30 e 
pacientes que apresentam escore menor ou igual a 21, 
normalmente, revelam diminuição cognitiva 
B) O enfermeiro deve avaliar os 12 pares de nervos 
cranianos. Os nervos óptico (3º par), oculomotor (4º par) e 
abducente (6º par) podem ser avaliados juntos. São 
responsáveis pela acuidade visual, expressão facial e 
parte sensorial da face, respectivamente 
C) A função motora é avaliada quanto à coordenação e ao 
equilíbrio. Para a avaliação motora fina, ou motricidade 
fina, o enfermeiro pode utilizar o teste de Romberg. Nesta 
avaliação, o paciente fica em pé, braços lateralizados, por 
alguns segundos com os olhos abertos e depois fechados. 
Deve-se observar se o paciente vai “cambalear”. Uma 
perda de equilíbrio (Romberg positivo) faz com que o 
paciente caia para o lado 
D) Na avaliação sensorial, o enfermeiro busca alterações 
nos dermátomos de dor, temperatura, posição, vibração e 
toque. A hanseníase é uma doença que pode alterar a 
sensação de dor nos dermátomos, por exemplo, assim 
como a Diabetes Mellitus. Para a avaliação da dor, o 
profissional utiliza uma haste ou bola de algodão aplicada 
sobre as áreas, pedindo ao paciente para relatar qualquer 
sensação. O teste pode ser feito também com o uso do 
diapasão na porção distal das regiões interfalangeanas 
dos dedos, cotovelos e pulsos 
E) O quinto par de nervo craneano denomina-se trigêmeo. 
É misto: sensorial e motor. É responsável pela expressão 
facial e pode ser avaliado pedindo ao paciente para fazer 
“caretas”, mexendo a boca, levantando sobrancelhas e 
bochechas 

Questão 27_____________________________________ 

Segundo Barros (2015), o exame do sistema 
cardiovascular requer a utilização da inspeção, palpação e 
ausculta. A medida da pressão arterial, da frequência 
cardíaca, peso e diurese fornecem dados relevantes para 
uma avaliação adequada. Sobre o exame físico do 
sistema cardiovascular realizado pelo enfermeiro, assinale 
a alternativa correta: 

A) Pressão arterial, pulso arterial, frequência cardíaca, 
temperatura e respiração são informações importantes na 
avaliação cardiovascular do paciente. Alterações na 
função respiratória como a dispneia, pode ser resultado de 
alterações no funcionamento do ventrículo esquerdo, 
resultando em sobrecarga da função pulmonar. Em 
pacientes com cardiopatias, deve-se avaliar dispneia de 
esforço, dispneia de decúbito, dispneia paroxística noturna 
e dispneia periódica ou Cheyne-Stokes 
B)  Durante a inspeção do tórax deve-se observar o 
precórdio com o paciente em decúbito dorsal. É possível 
identificar o ictus cordis ou choque de ponta. Normalmente 
está localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, 
na linha hemiclavicular. Pode haver dificuldade em 
algumas mulheres por conta da mama 
C) A palpação do precórdio, junto com a inspeção, pode 
determinar a presença de pulsações normais ou anormais. 
O paciente em posição lateral direita facilita o 
deslocamento do coração para mais próximo da parede 
torácica, intensificando os movimentos precordiais e ritmos 
cardíacos. Na palpação do precórdio é possível verificar 
também a presença de frêmitos 
D) A ausculta cardíaca é extremamente importante para 
avaliar os sons cardíacos. Esta fase do exame físico é 
realizada em locais do tórax nos quais são captados os 
ruídos das valvas, os chamados focos de ausculta. O foco 
mitral, corresponde ao choque de ponta (ictus cordis) e 
está localizado no cruzamento do quinto espaço 
intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular.  O foco 
tricúspide localiza-se na base do apêndice xifoide. O foco 
pulmonar no segundo espaço intercostal à direita, junto ao 
esterno. E o foco aórtico, no segundo espaço intercostal à 
esquerda, junto ao esterno 
E) Durante a ausculta é possível distinguir a bulhas 
cardíacas. A primeira bulha (B1) corresponde ao 
fechamento das valvas mitral e tricúspide 
(atrioventriculares). Representa o início da sístole e só é 
audível no foco mitral. A segunda bulha corresponde ao 
fechamento das valvas pulmonar e aórtica, sendo mais 
audível no foco aórtico 

Questão 28_____________________________________ 

A Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem (CIPE) é uma classificação multiaxial e 
contém sete eixos. Marque a quais eixos pertencem os 
termos em negrito, na intervenção de enfermagem a 
seguir:  

Orientar família sobre queda utilizando material de 
instrução hoje. 

A) Foco e Cliente 
B) Ação e Meio 
C) Ação e Tempo 
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D) Meio e Localização 
E) Foco e Meio 

Questão 29_____________________________________ 

Dadas as afirmativas abaixo acerca da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE):  
 
I. A SAE permite integrar as ações docente-assistenciais; 
II. O Processo de enfermagem é composto por seis fases, 
segundo a RDC 358/2009 do COFEN; 
III. A etapa inicial do processo de enfermagem é a 
elaboração dos diagnósticos; 
IV. A SAE é uma atividade privativa do (a) enfermeiro (a); 
V. As anotações de enfermagem são realizadas apenas 
pelos (as) enfermeiros (as). 

Verifica-se que está (ão) correta (s):  

A) I, apenas 
B) I, IV e V, apenas 
C) I e IV, apenas 
D) IV, apenas 
E) IV e V, apenas 

Questão 30_____________________________________ 

A Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem (CIPE) teve sua primeira versão em 1996. 
Com o passar dos anos várias versões foram elaboradas. 
Marque a versão mais atualizada da CIPE: 

A) 2017 
B) 2015 
C) 2013 
D) 2019 
E) 2011 

Questão 31_____________________________________ 

A construção de diagnósticos, resultados e intervenção de 
enfermagem segue um padrão elaborado pelas 
pesquisadoras do Conselho Internacional de Enfermagem.  

I. A norma ISO 18104:2014 define estruturas categoriais 
de expressões terminológicas para representar 
diagnósticos e ações de enfermagem; 
II. Uma afirmativa diagnóstica de enfermagem pode ser 
expressa como um julgamento sobre um foco; 
III. Uma afirmativa diagnóstica pode ser qualificada por 
grau, curso clínico e tempo; 
IV. O termo julgamento é usado na elaboração de 
intervenção de enfermagem; 
V. Uma afirmativa diagnóstica deve conter pelo menos um 
termo do eixo ação. 

Verifica-se que está (ão) correta (s):  

A) I, apenas 
B) I, II e III, apenas 
C) III e V, apenas 
D) V, apenas 
E) I, II, III, IV e V 
 

Questão 32_____________________________________ 

Segundo a Resolução 358 de 23 de outubro de 2009 do 
Conselho Federal de Enfermagem, o processo de 
Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o 
cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da 
prática profissional composta por etapas. Uma destas 
etapas compreende um “processo deliberado, sistemático 
e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde doença, para determinar se 
as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 
resultado esperado; e de verificação da necessidade de 
mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de 
Enfermagem”. 

Esta definição refere-se a etapa de: 

A) Diagnóstico de Enfermagem 
B) Avaliação de Enfermagem 
C) Histórico de Enfermagem 
D) Planejamento de Enfermagem 
E) Implementação de Enfermagem 

Questão 33_____________________________________ 

O profissional de enfermagem exerce suas ações na 
promoção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e de acordo com os preceitos éticos e legais da 
profissão. Desta forma, o enfermeiro é o profissional 
responsável pela implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Considerando a 
Sistematização da assistência de Enfermagem e o 
Processo de Enfermagem, identifique como verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) 

O processo de Enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional 
de Enfermagem e a documentação da prática 
profissional. 

(   ) 

O Processo de Enfermagem é composto por 
quatro etapas interrelacionadas, 
interdependentes e recorrentes. 

(   ) 

A etapa de Histórico de Enfermagem é 
composta por anamnese, exame físico e 
diagnóstico de enfermagem. 

(   ) 

O diagnóstico de enfermagem constitue a base 
para a seleção das ações ou intervenções com 
as quais se objetiva alcançar os resultados 
esperados. 

(   ) 

A Sistematização da assistência de 
Enfermagem organiza o trabalho profissional 
quanto ao método, pessoal e instrumentos, 
viabilizando a efetuação do Processo de 
Enfermagem. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo: 

A) V – F – V – V – V 
B) V – F – F – V – V 
C) V – V – V – F – F 
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D) F – V – F – V – V 
E) F – F – F – F – V 

Questão 34_____________________________________ 

O enfermeiro Sebastião de Farias avaliou a senhora 
R.C.T., 40 anos, diabética, que se encontrava 
hospitalizada em pós-operatório de histerectomia por 
vídeo e designou cuidados com a ferida operatória 
repassando esta orientação a paciente e a equipe de 
enfermagem. A qual etapa do Processo de Enfermagem 
se refere a ação do referido enfermeiro? 

A) Diagnóstico de Enfermagem. 
B) Histórico de Enfermagem. 
C) Avaliação de Enfermagem. 
D) Planejamento de Enfermagem. 
E) Implementação de Enfermagem. 

Questão 35_____________________________________ 

O tratamento quimioterápico pode ocasionar toxicidade 
dermatológica local e sistêmica. A toxicidade local ocorre 
nos tecidos circunvizinhos à área de aplicação da droga, 
como por exemplo a necrose tecidual secundária ao 
extravasamento. São cuidados básicos para a prevenção 
do extravasamento de drogas citotóxicas:  

A) Evitar a fossa antecubital, pois no local existem 
estruturas importantes que quando lesadas levam ao 
comprometimento articular de difícil correção, ocasionando 
prejuízo funcional ao membro 
B) Administrar as drogas vesicantes em infusão contínua 
prolongada (mais de 30min) através de veia periférica 
puncionada com sclap ou jelco, evitando cateterização 
venosa com dispositivo de curta permanência 
C) Escolher veias menos calibrosas, móveis e mais 
próximas às articulações, pois elas causarão menor 
prejuízo anatômico e funcional caso haja extravasamento 
D) Em caso de punção malsucedida deve-se tentar 
puncionar a mesma veia anteriormente escolhida, pois os 
pacientes oncológicos frequentemente apresentam veias 
de difícil punção e visualização  
E) Retardar o uso de indicação de cateteres centrais para 
os pacientes que necessitem de tratamento prolongado, 
múltiplas aplicações endovenosas ou que possuam rede 
venosa limitada 

Questão 36_____________________________________ 

O cuidado paliativo afirma a vida e considera a morte um 
processo normal, que não se deve adiantar nem 
postergar. Esse princípio do cuidado paliativo está 
relacionado ao conceito de:  

A) Veracidade 
B) Distanásia 
C) Ortotanásia 
D) Mistanásia 
E) Proporcionalidade terapêutica 
 
 
 
 

Questão 37_____________________________________ 

O organismo humano encontra-se exposto a vários fatores 
carcinogênicos. Dadas as afirmativas abaixo acerca da 
carcinogênese: 

I. As células sofrem processos de mutação espontânea 
que não alteram o desenvolvimento normal da população 
celular como um todo, independente da exposição a 
carcinógeno; 
II. Tanto na carcinogênese espontânea quanto na 
carcinogênese provocada por agentes carcinogênicos, há 
indução de alterações mutagênicas e não mutagênicas; 
III. Teoricamente, se o organismo for capaz de reprimir a 
proliferação celular e reparar o dano causado ao genoma, 
a carcinogênese pode ser interrompida em qualquer uma 
das etapas. 

Verifica-se que está(ão) correta(s):  

A) I, II e III 
B) I e II, apenas 
C) II e III, apenas 
D) I e III, apenas 
E) II, apenas 

Questão 38_____________________________________ 

Ocorre espontaneamente, porém é mais comum em 
tumores com alta taxa de proliferação e grande carga 
tumoral, ou alta sensibilidade à terapia citotóxica. Quando 
acontece, há liberação de grandes quantidades de 
potássio, fosfato e ácidos nucleicos para a circulação 
sanguínea. Esta situação refere-se a qual emergência 
oncológica? 

A) Síndrome da veia cava superior. 
B) Neutropenia febril. 
C) Síndrome de compressão medular. 
D) Síndrome de lise tumoral. 
E) Hipercalcemia. 

Questão 39_____________________________________ 

Analise as afirmativas abaixo sobre os fatores de risco 
ligados ao desenvolvimento de câncer: 
 
I. Indivíduos com histórico familiar confirmado demandam 
investigação estratégica detalhada e antecipação de 
exames diagnósticos para detecção precoce; 
II. Radiação ultravioleta é a principal fonte determinante 
para o aparecimento de câncer de pele tipo melanoma e 
não melanoma; 
III. A helicobacter pylori é uma bactéria que afeta o fígado 
e está associada ao aparecimento do carcinoma de 
células do fígado; 
IV. Estão associados ao vírus HIV: o sarcoma de Kaposi e 
o linfoma não-Hodgkin. 

Verifica-se que está(ão) correta(s): 

A) I e IV, apenas 
B) II, III e IV, apenas 
C) II e IV, apenas 
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D) I, II, III e IV 
E) I, II e IV, apenas 

Questão 40_____________________________________ 

Qual dos eixos abaixo, da Classificação Internacional para 
a Prática de Enfermagem (CIPE) só pode ser usado na 
elaboração de Intervenções de Enfermagem? 

A) Julgamento. 
B) Meio. 
C) Ação. 
D) Cliente. 
E) Localização. 

Questão 41_____________________________________ 

A intervenção de enfermagem monitorar a pressão 
arterial do idoso pela manhã, segundo a Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), 
contém quantos eixos?  

A) 3. 
B) 2. 
C) 4. 
D) 1. 
E) 5. 

Questão 42_____________________________________ 

Assinale os diagnósticos de enfermagem, segundo a 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE), mais frequentes nas pessoas idosas, levando em 
consideração a teoria das necessidades humanas básicas. 

I. Hidratação adequada; 
II. Incontinência urinária de urgência; 
III. Risco de queda; 
IV. Integridade da pele prejudicada; 
V. Audição prejudicada. 

Verifica-se que está (ão) correta (s): 

A) I, II, III, IV e V 
B) I e II, apenas 
C) I e III, apenas 
D) III e IV, apenas 
E) II, apenas 

Questão 43_____________________________________ 

Dadas as alternativas abaixo acerca dos métodos e 
técnicas de ensino: 

I. A aprendizagem baseada em problemas é um método 
tradicional; 
II. Relato da prática é uma metodologia ativa de 
aprendizagem; 
III. Painel, simpósio e debate são métodos de ensino em 
grupo; 
IV. A aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a 
problematização são métodos idênticos; 

V. Na pedagogia tradicional, o ensino é centrado no 
professor. 

Verifica-se que está (ão) correta (s): 

A) II, III e V, apenas 
B) I e II, apenas 
C) II, V e IV, apenas 
D) I, IV e V, apenas 
E) I, apenas 

Questão 44_____________________________________ 

O uso da aprendizagem baseada em problemas vem 
sendo empregado no ensino da enfermagem: 

I. Centrada no professor; 
II. Método inovador; 
III. Utiliza grupo tutorial; 
IV. Currículo baseado em disciplinas; 

V. Contém a figura do professor tutor. 

Verifica-se que está (ão) correta (s): 

A) I e II, apenas 
B) I e IV, apenas 
C) III e IV, apenas 
D) I, apenas 
E) II, III e V, apenas 

Questão 45_____________________________________ 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 564 de 
2017, é dever dos profissionais de enfermagem:  

A) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e 
Médica na qual não constem assinatura e número de 
registro do profissional prescritor, mesmo em situação de 
urgência e emergência  
B) Prestar assistência de Enfermagem em condições que 
ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de movimentos 
reivindicatórios da categoria 
C) Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, 
número e categoria de inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, 
quando no exercício profissional, com uso obrigatório do 
carimbo  
D) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em 
razão da atividade profissional, exceto quando o fato é de 
conhecimento público ou no caso de falecimento da 
pessoa envolvida 
E) Promover ou participar de prática destinada a antecipar 
a morte da pessoa, desde que haja o consentimento 
formal da pessoa ou de seu representante legal 
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Questão 46_____________________________________ 

De acordo com a Lei Federal nº 7.498/1.986, no que se 
refere ao exercício da enfermagem, os técnicos de 
enfermagem têm como uma de suas atribuições a: 

A) Prestação de cuidados diretos a pacientes graves 
com risco de vida 
B) Prescrição de ações assistenciais de enfermagem em 
grau auxiliar 
C) Realização de consultas de enfermagem 
D) Realização da coordenação dos serviços de 
enfermagem 
E) Participação na programação da assistência de 
enfermagem 

Questão 47_____________________________________ 

“O profissional de Enfermagem atua com autonomia e 
em consonância com os preceitos éticos e legais, 
técnico-científicos e teórico-filosóficos; exerce suas 
atividades com competência para a promoção da saúde 
do ser humano na sua integralidade, de acordo com os 
princípios da ética e bioética” (Resolução COFEN nº 564 
de 2017). Sobre os DIREITOS do profissional de 
enfermagem previstos no Código de Ética, analise os 
itens abaixo:  

 
I. Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança 
técnica, científica e ambiental autonomia e ser tratado sem 
discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios 
e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos; 
II. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da 
dignidade profissional, do exercício da cidadania e das 
reivindicações por melhores condições de assistência, 
trabalho e remuneração, observados os parâmetros e 
limites da legislação vigente; 
III. Não participar da prática multiprofissional, 
interdisciplinar e transdisciplinar, mantendo sua autonomia 
e liberdade e observando os preceitos éticos e legais da 
profissão; 
IV. Revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional.  

Estão corretos os itens:  

A) I, II e III, apenas    
B) III e IV, apenas    
C) I e IV, apenas  
D) I e II, apenas     
E) II e III, apenas 

Questão 48_____________________________________ 

B.S.A., 50 anos, internada na clínica cirúrgica para 
submeter-se a uma histerectomia videolaparoscópica, com 
história cirúrgica anterior de uma cesárea e 
apendicectomia. É portadora de hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus. A mesma faz uso de anti-
hipertensivo e hipoglicemiante oral há cerca de quatro 
anos. Peso corporal de 77 quilos e 1,65 cm de altura. 
Durante a consulta pré-operatória pelo enfermeiro, a 
paciente queixou-se de medo e angústia pelo 
procedimento cirúrgico, além do enfermeiro ter identificado 

um déficit de autocuidado corporal e dificuldade para 
deambular, no qual, fez as orientações a paciente e fez o 
registro de enfermagem referente à consulta de 
enfermagem realizada. 

Assinale a alternativa correta correspondente ao processo 
de enfermagem e sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE): 

A) Para que o enfermeiro construa um diagnóstico de 
enfermagem é necessário implementar as intervenções 
prescritas com auxílio de métodos e técnicas variadas 
para a coleta de informações do paciente 
B) Em um dos resultados de enfermagem para a paciente 
B.S.A., espera-se manter o déficit de autocuidado corporal 
e uso prolongado de dreno abdominal 
C) A avaliação de enfermagem corresponde à segunda 
etapa do processo de enfermagem e refere-se à 
verificação da necessidade de mudanças ou adaptações 
na paciente 
D) A obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 
coletividade humana e sobre suas respostas em um dado 
momento do processo saúde e doença, como por 
exemplo, ser portadora de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus faz parte da primeira etapa do processo 
de enfermagem que é a coleta de dados ou Histórico de 
Enfermagem 
E) Durante a consulta pré-operatória, o enfermeiro fez uso 
do processo de enfermagem iniciando pela elaboração do 
diagnóstico de enfermagem que corresponde à primeira 
etapa da sistematização de enfermagem 

Questão 49_____________________________________ 

Dona Maria José do Nascimento, 35 anos, foi admitida no 
centro cirúrgico para submeter-se à ooforectomia 
videolaparoscópica. Durante a consulta de enfermagem, a 
paciente relatou jejum de 8 horas, ser etilista e ter 
hipotireoidismo em uso diário de hormônio tireoidiano. 
Queixou-se de insegurança e medo por desconhecer o 
procedimento cirúrgico. O enfermeiro fez as devidas 
orientações ao paciente, registrou no prontuário da mesma 
a assistência de enfermagem prestada e encaminhou-a à 
sala de cirurgia. O procedimento cirúrgico ocorreu 
tranquilamente e sem intercorrências. Na sala de 
recuperação pós-anestésica apresentou hipotermia de 
35,5 ºC., confusão mental, saturação de oxigênio de 90% 
com auxílio de máscara de venturi e náuseas. Em uso de 
acesso venoso periférico em membro superior direito. 
Curativo cirúrgico externamente limpo localizado na região 
abdominal e em uso de sonda vesical de demora com 
diurese clara. Após intervenções de enfermagem e 
médica, a paciente apresentou melhora do quadro clínico 
e foi encaminhada à clínica cirúrgica. 

Considerando a Sistematização da assistência de 
Enfermagem e o Processo de Enfermagem, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

(   ) 

Aconselhar sobre medos e avaliar cicatrização de 
feridas são exemplos de diagnósticos de 
enfermagem pela Classificação Internacional de 
Enfermagem – CIPE; 
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(   ) 

A obtenção de informações sobre a paciente 
como etilismo, jejum e hipotireoidismo são 
informações importantes coletadas durante a 
etapa do Histórico de enfermagem; 

(   ) 

Deve manter a cabeceira da cama elevada e a 
cabeça da paciente lateralizada, devido ao 
sintoma apresentado pela paciente na sala de 
recuperação pós-anestésica; 

(   ) 

A administração de medicamentos e a vigilância 
do acesso venoso são ações que devem ser 
realizadas durante a segunda etapa do processo 
de enfermagem, que se refere a avaliação de 
enfermagem; 

(   ) 

Risco de infecção e Termorregulação prejudicada 
são diagnósticos de enfermagem pela 
Classificação Internacional de Enfermagem – 
CIPE referentes a paciente Dona Maria José do 
Nascimento. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo: 

A) V – V – V – F – F 
B) F – F – F – F – V 
C) F – V – V – F – V 
D) V – F – V – V – F 
E) F – V – F – V – V 

Questão 50_____________________________________ 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as 

medidas de precaução e isolamento são utilizadas para 

prevenir e controlar as infecções nos serviços de 

assistência à saúde. Através da higienização das mãos, 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e 

cuidados com o ambiente onde o paciente está localizado, 

os estabelecimentos de saúde utilizam o sistema de 

precaução considerando o perfil do paciente e doença que 

ele apresenta, aderindo à precaução padrão ou específica. 

A figura abaixo mostra uma dessas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a precaução demonstrada na figura acima, assinale 
a alternativa correta: 

A) Trata-se de precaução de contato. Segundo a ANVISA, 
essas medidas visam a proteção de infecção ou 
colonização por microrganismo multirresistente, varicela, 
infecções de pele e tecidos moles com secreções não 
contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado 
ou em imunossuprimido, etc. O profissional deve usar 
avental, óculos e luvas durante toda manipulação do 
paciente. O quarto deve ser preferencialmente privativo. 
Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01 

metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para 
descarte de materiais como seringas e agulhas 
B) Trata-se de precaução de gotículas. Segundo a 
ANVISA, essas medidas devem ser adotadas em 
pacientes que estejam colonizados ou infectados por 
organismos transmitidos por gotículas (˃5µm). Coqueluxe, 
meningite bacteriana, caxumba e rubéola são exemplos de 
agentes transmitidos por gotículas. Óculos, máscara e 
avental devem ser usados quando houver risco de contato 
com sangue ou secreções para proteção dos olhos, nariz, 
boca, roupas e superfícies corporais.  O quarto deve ser 
preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar 
uma distância mínima de 01 metro. A caixa perfuro-
cortante deve ser usada para descarte de materiais como 
seringas e agulhas 
C) Trata-se de precaução por aerossóis. Segundo a 
ANVISA, as medidas de precaução por aerossóis devem 
ser adotadas em pacientes que estejam colonizados ou 
infectados por organismos transmitidos por aerossóis 
(<5µm). Tuberculose e sarampo são exemplos de agentes 
transmitidos por aerossóis. O profissional deve usar 
avental, óculos e luvas durante toda manipulação do 
paciente. O quarto deve ser preferencialmente privativo. 
Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01 
metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para 
descarte de materiais como seringas e agulhas 
D) Trata-se de precaução padrão. Segundo a ANVISA, as 
medidas de precaução padrão devem ser aplicadas a 
todos os pacientes nos estabelecimentos de saúde, 
independentemente de sua situação de saúde (com 
doença infectocontagiosa ou não). As luvas de 
procedimento devem ser usadas quando houver risco de 
contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. 
Óculos, máscara e avental devem ser usados quando 
houver risco de contato com sangue ou secreções para 
proteção dos olhos, nariz, boca, roupas e superfícies 
corporais. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para 
descarte de materiais como seringas e agulhas 
E) Trata-se de precaução universal. A precaução universal 
deve ser utilizada em todos os pacientes confirmados com 
alguma doença transmitida por agentes 
infectocontagiosos. Óculos, máscara e avental devem ser 
usados quando houver risco de contato com sangue ou 
secreções para proteção dos olhos, nariz, boca, roupas e 
superfícies corporais.  O quarto deve ser 
preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar 
uma distância mínima de 01 metro. A caixa perfuro-
cortante deve ser usada para descarte de materiais como 
seringas e agulhas 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de eliminação 
do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso no momento de sua saída 

em definitivo do Local de Prova. 

Gabarito do Candidato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

                         

 

EDITAL Nº 02/2019 – COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP 
 

9.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no 
endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, na data provável de 19/11/2019, a partir das 
21h00. 

GABARITO OFICIAL 

www.copeve.ufal.br 

http://www.copeve.ufal.br/
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