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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: NEUROLOGIA 
 

PROCESSO SELETIVO – 2017 
 

 

ENFERMAGEM  

 
 

 Você está recebendo o Boletim de Questões contendo 40 questões objetivas e o 

Cartão Resposta.  

 Confira seus dados impressos na capa do Boletim de Questões e no Cartão Resposta.  

 Quando for autorizada a abertura do Boletim de Questões, verifique se está completo 

ou se apresenta imperfeições. No caso de algum problema, informe ao fiscal da sala.  

 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 

correta.  

 Marque no Cartão Resposta, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente 

à alternativa que você escolheu.  

 A duração da prova é de 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas.  

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio depois de transcorridas 02 

(duas) horas do início das provas.  

 Ao sair, entregar a o Cartão Resposta e o Boletim de Questões, podendo levar apenas o 

rascunho de gabarito, para futura conferência.  

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

           

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

 

 

 

  

NOME DO CANDIDATO:  

INSCRIÇÃO No.:   
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QUESTÃO 01 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa o modelo de reorientação na assistência 

à saúde, na qual atuam equipes multiprofissionais, visando ampliar a resolutividade e impacto 

na situação de saúde das pessoas e coletividades. Fazem parte da equipe mínima da ESF: 

A)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

B)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista generalista 

ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

C)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, pediatra, cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

D)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e pediatra. 
 

QUESTÃO 02 
 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracterizam como um serviço 

comunitário e aberto do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para tratamento de 

pessoas em sofrimento psíquico. Sua finalidade principal é a construção da autonomia e 

reinserção social dos usuários por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos e deveres civis 

e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, sendo assim, substitutivos das 

internações psiquiátricas. Para isso, alguns CAPS lançam mão de um instrumento de trabalho 

interdisciplinar, que tem como objetivo a atuação singular do profissional-referência do 

usuário/família, e desse profissional com toda a equipe, por meio de discussões e estudo do 

caso, favorecendo ao usuário a reinserção familiar.   

O instrumento interdisciplinar trata do:  

A)  Apoio matricial.  

B) Projeto terapêutico singular 

C)  Programa de saúde da família. 

D)  Núcleo de apoio a saúde da família. 
 

QUESTÃO 03 
 

A Equipe Saúde da Família é responsável pela assistência e vigilância em saúde de uma 

clientela que se encontra em um determinado território, sendo esta uma das principais 

características do processo de trabalho dessa equipe. Com relação à clientela adscrita por uma 

Equipe Saúde da Família é correto afirmar que: 
 

A)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 
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vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

maior. 

B)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

menor. 

C)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas, 

sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o 

número de pessoas assistidas pela equipe. 

D)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 3.000, sendo 

que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o número de 

pessoas assistidas pela equipe. 
 

QUESTÃO 04 
 

Entre os profissionais que atuam nas Equipes Saúde da Família está o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) que atua diretamente na comunidade, sendo o elo entre a 

comunidade assistida e a equipe de saúde. Entre as atribuições do ACS está: 

A)  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

B)  Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da Unidade de Saúde. 

C)  Marcar consultas para clientela assistida em sua micro área. 

D)  Encaminhar, quando necessário, o usuário a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico dele. 
 

QUESTÃO 05 
 

Em virtude das várias lacunas ainda existentes no conhecimento acerca da infecção pelo 

vírus Zika, sua patogenicidade, as características clínicas e potenciais complicações decorrentes 

da infecção causada por esse agente, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas no 

combate a essa infecção, entre as quais estão: 

A)  Encaminhamento de amostras para o diagnóstico laboratorial 

B)  Identificação de recém-nascido com microcefalia 

C)  Uso de repelentes de insetos durante a gravidez registrados pela ANVISA 

D)  Evitar a vacinação em caso de suspeita de infecção 
 

QUESTÃO 06 
 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde 

em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando sua 

abrangência e resolubilidade.  

Dentre suas ações podemos citar: 

I- Dar apoio especializado na própria atenção básica, de caráter ambulatorial, porém não 

oferece um serviço hospitalar. 
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II- Está disponível para dar suporte em situações imprevistas e não se restringe à demanda 

previamente negociada e agendada.  

III- Realiza ações compartilhadas com as estratégias de saúde da família, o que não 

significa, necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço-tempo em todas as ações. 
 

Estão corretas as afirmativas: 

A)  I e II  

B)  II e III  

C)  Apenas III  

D)  I e III  
 

QUESTÃO 07 
 

A Estratégia de Saúde da Família encaminhou ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) para avaliar uma paciente com história de sequelas de Acidente Vascular Encefálico há 

dez anos, que mora só, que é cuidada por uma irmã que passa o dia com a mesma, visto que 

ela não anda, e vive em situação precária de higiene.  

Sendo assim, que intervenção a equipe do NASF deveria tomar? 

I- Encaminhar ao fisioterapeuta da equipe para realizar o atendimento domiciliar com 

intuito de recuperar as funções motoras da paciente.  

II- Constituir uma equipe para avaliar todo o cenário que compõe o paciente-família. 

III- Encaminhar ao assistente social para tomadas de providencias sobre as condições de 

moradia da paciente. 

IV- Após a avaliação dar orientações a família e encaminhar para a avaliação nas 

especialidades do NASF de acordo com a necessidade.   

V- Levar o caso ao projeto terapêutico singular  
 

De acordo com o enunciado acima, estão corretas as alternativas: 

A)  I, III, IV  

B)  II, III, V  

C)  II, IV, V  

D)  I, II, III  
 

QUESTÃO 08 
 

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir 

e cuidar. Assim, podemos afirmar que a PNH: 

A)  Aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do 

cuidado e dos processos de trabalho. 

B)  Através da centralização de ações e tomadas de decisão, estimulam a produção de 

novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. 

C)  Deve se fazer presente e estar inserida apenas nos programas da atenção básica do SUS, 

primeira porta de entrada do usuário no Sistema único de Saúde. 

D)  Estabelece que o cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades 

da equipe de saúde, visto que são estas que tem o maior contato com o usuário. 



5 
 

 

QUESTÃO 09 
 

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e 

políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. De acordo com os princípios 

do Humaniza SUS, definidos pelo Ministério da Saúde, o Acolhimento tem como objetivo: 

A)  A construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 

equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio afetiva. 

B)  A oferta de diagnóstico e tratamento ao usuário de forma a resolução de seu problema. 

C)  A inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das 

tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos 

contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de 

pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

D)  A aferição de peso, altura e pressão arterial de modo que o profissional que irá atender 

o usuário tenha em mãos a maior informação possível para realizar um atendimento 

adequado e de qualidade. 
 

QUESTÃO 10 
 

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, 

implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize 

ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos.  

Assim, a Política Nacional de Atenção da Saúde tem por objetivo geral: 

A)  Transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de 

poder hierarquizadas, assim transversalizando essa relação. 

B)  Promover a excelência em diagnóstico e tratamento ao usuário de forma com a 

finalidade da resolução de seu problema. 

C)  Promover o diálogo entre gestores, equipes de saúde e usuários, criando um ambiente 

de parceria e participação em todos os setores e, assim, centralizar a tomada de decisão 

e criar resolubilidade. 

D)  Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 
 

QUESTÃO 11 
 

A partir das definições constitucionais, da legislação que regulamenta o SUS, das 

deliberações das conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde (2004-2007), o 

Ministério da Saúde propõe a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) num esforço para 

o enfrentamento dos desafios de produção da saúde num cenário sócio histórico cada vez mais 

complexo e que exige a reflexão e qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de 

saúde.  
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São diretrizes da PNPS, exceto: 

A)  Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da 

melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

B)  Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral das ações de promoção da saúde. 

C)  Promover a qualificação da força de trabalho e assim desenvolver pesquisa, inovação e 

conhecimento em alimentação e nutrição. 

D)  Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de 

promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e 

comunitário. 
 

QUESTÃO 12 
 

O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), criado pelo governo 

federal para medir o acesso do usuário e a efetividade dos serviços da rede pública, apontou 

que, dos 5.563 municípios brasileiros, 20,7% receberam pontuação abaixo de cinco, em uma 

escala de zero a dez, estabelecida pelo índice. Em primeiro lugar está o município de Vitória - 

ES, com nota 7,08, e em último está o Rio de Janeiro, com nota 4,33. No ranking dos estados, os 

primeiros colocados foram: Santa Catarina com 6,29; Paraná com 6,23 e Rio Grande do Sul com 

5,9. Os últimos são: Pará, 4,1; Rondônia, 4,49 e Rio de Janeiro, 4,58. Apenas nove estados 

ficaram acima da média do Brasil, que é 5,47. Além disso, a região sul foi a que apresentou o 

melhor resultado entre as cinco regiões do País, com 6,12 (Fonte: Agência Brasil, 2012). 
 

Considerando as informações do texto, analise as afirmativas abaixo:  

I -  A baixa média brasileira observada pelo IDSUS (5,47) ratifica a concepção de que a saúde 

da população não depende somente do SUS, mas também de investimento de recursos 

e de políticas econômicas e sociais, uma vez que a garantia de emprego, salário, 

habitação, comida, educação, lazer e transporte interferem nas condições de saúde e de 

vida. 

II -  O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei Orgânica da Saúde n.º 8080/90 com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 

tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. No entanto, de acordo 

com os dados do IDSUS, esta situação parece ser a realidade apenas para a população 

que vive na região sul do país. 

III -  As dificuldades do SUS são conhecidas, mas não podem ser generalizadas. Muitos 

municípios, que assumiram a saúde de seus cidadãos, que respeitam a lei e investem 

recursos próprios, estão conseguindo prestar atendimento com qualidade e dignidade à 

população que vive nestas localidades. 

IV -  Os resultados do IDSUS demonstram que o SUS está sendo capaz de garantir o acesso 

integral, universal, gratuito e de qualidade para toda a população do país. 
 

Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas corretas: 

A)  Apenas I e II  

B)  Apenas II, III e IV  

C)  Apenas I, II e III  

D)  Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 13 
 

Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Primaria, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, que deve ser constituído por: 

A)  Equipes multiprofissionais, para atuarem em conjunto com as Equipes de Saúde da 

Família, as equipes de atenção básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde. 

B)  Equipes compostas por Agentes Comunitários de Saúde que não tenham vínculo com as 

Equipes Saúde da Família. 

C)  Equipes compostas por médicos, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde, 

vinculadas a, no mínimo, três Equipes Saúde da Família. 

D)  Equipes multiprofissionais, para atuarem de forma integrada com o Programa Academia 

da Saúde, em substituição aos profissionais das Equipes Saúde da Família e das equipes 

de atenção básica para populações específicas. 
 

QUESTÃO 14 
 

A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da população na gestão 

do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde, onde a comunidade, 

através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as 

ações de saúde das três esferas de governo: federal, estadual e municipal.  

Quanto às Conferências e Conselhos de Saúde, analise as assertivas a seguir: 

I -  As Conferências de Saúde funcionam como colegiados, devendo tomar decisões 

regularmente, acompanhando, controlando e fiscalizando a política de saúde. 

II -  Os Conselhos de Saúde servem para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos municípios, nos estados e no país. 

III -  A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer a cada quatro anos, após a realização 

das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para o 

aperfeiçoamento do SUS. 

IV -  Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade, nos níveis 

municipal, estadual e federal. Eles foram criados para que a população possa exercer o 

controle social sobre a gestão da saúde. 
 

Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas corretas: 

A)  Apenas I e II  

B)  Apenas III e IV  

C)  Apenas II e III  

D)  Apenas I, II e IV  
 

QUESTÃO 15 
 

A Gestão Participativa é uma estratégia transversal, presente nos processos cotidianos 

de gestão do SUS, estando incluída em todas as esferas e garantida por meio das leis orgânicas 

do SUS (Lei 8080/90 e Lei 8142/90), possibilitando a participação popular e o controle social 
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nos processos de gestão, sendo considerada uma das formas mais avançadas de democracia, 

pois determina uma nova relação entre o Estado e a sociedade (Brasil, 2009) 

No que refere as instâncias colegiadas do SUS definidas na lei 8142, analise as questões 

abaixo. 

I-  A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

II-  O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, que atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas sempre pelo chefe do poder municipal. 

III- Terão representação no Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). 

IV-  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 

Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas corretas: 

A)  I e II 

B)  I e III 

C)  II e III 

D)  III e IV 
 

QUESTÃO 16 
 

A partir do Pacto pela Saúde, a regulação é entendida como uma ferramenta de gestão 

do sistema de saúde, e não apenas como instrumento de garantia de acesso. As ações de que 

trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, 

necessariamente integradas entre si.  

Analise as afirmativas abaixo e identifique a alternativa correta que contempla as três 

dimensões de atuação da política de Regulação. 

A)  Regulação de controle e avaliação; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 

B)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

C)  Regulação do acesso à assistência; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

D)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 
 

QUESTÃO 17 
 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde no Brasil, a estratégia privilegiada para a 

implantação do sistema foi a da descentralização, sendo entendida amplamente em diversas 

dimensões, mas notadamente a responsabilização dos municípios pela provisão dos serviços e 
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organização de sistemas municipais de saúde. Somente mais recentemente é que a estratégia 

da regionalização teve início um processo mais efetivo de criação de instrumentos, visando o 

estabelecimento de relações mais cooperativas e solidárias para responder às demandas 

crescentes dos cidadãos por serviços de saúde mais resolutivos e de melhor qualidade (Brasil, 

2009). 

        Levando em consideração os aspectos que envolvem o processo de regionalização em 

saúde, como forma de promover a descentralização com equidade no acesso, marque a 

alternativa correta: 

A)  A elaboração do Plano Diretor de Regionalização consiste em um processo, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, e que envolve o conjunto de municípios, de 

delimitação de regiões de saúde que cubram todo o estado e de planejamento das 

ações/serviços de saúde com enfoque territorial-populacional. 

B)  Na lógica da Regionalização, a Região de saúde – é um conceito chave que compreende 

a base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente 

coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da 

saúde em cada estado, considerando as características demográficas, socioeconômicas, 

geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, 

entre outras. 

C)  O Plano Diretor de Regionalização no que diz respeito à assistência, deve conter a 

descrição da organização do território estadual em regiões/microrregiões de saúde e 

módulos assistenciais, com a identificação dos municípios-sede e municípios-polo e dos 

demais municípios abrangidos; 

D)  O processo de regionalização que trata sobre a política de atenção de alta 

complexidade/custo benefício no âmbito do Estado, destaca que a garantia de acesso 

aos procedimentos de alta complexidade é responsabilidade entre as Secretarias de 

Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de saúde e do Distrito Federal.   
 

QUESTÃO 18 
 

O Cartão Nacional de Saúde- Cartão SUS é um Instrumento de regulação formado por 

Sistema de informação de base nacional que permite a identificação unívoca dos usuários das 

ações e serviços de saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território 

nacional. PORT. MS Nº 940, DE 28 DE ABRIL DE 2011.  

Sobre o sistema de cartão no SUS, leia as assertivas abaixo:  

I -   Para implantação do cartão SUS, é necessária a construção de cadastros de usuários, de 

profissionais de saúde e de unidades de saúde.  

II -   Os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional de 

identificação. 

III -   O cadastramento de usuários e profissionais do SUS, tem o objetivo de organizar a rede 

de serviços de saúde nos municípios, estados e no âmbito nacional, mediante a 

modernização dos instrumentos de gerenciamento da atenção à saúde. 

IV -  O Cartão Nacional de Saúde é constituído por: cartão do usuário, cartão do profissional 

e uma infraestrutura de informação e telecomunicações.  
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V -   A Infraestrutura de informação e telecomunicações do cartão SUS tem função de captar, 

armazenar e transmitir as informações sobre os atendimentos realizados no nível 

Municipal. 
 

Marque a seguir, a alternativa que contempla apenas as afirmações corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e V 

D)  Todas as alternativas estão corretas 
 

QUESTÃO 19 
 

O objeto geral da Regulação da Atenção à Saúde é a produção de todas as ações de 

saúde e, em decorrência disto, tem objetos principais que fazem parte do SUS e precisam ser 

regulados (Brasil, 2006).  

De posse dessa afirmação leia as assertivas abaixo, que identificam os objetos principais 

da regulação da Atenção à Saúde no SUS: 

I - Os estabelecimentos (envolvendo estrutura física, equipamentos, profissionais, 

habilitação a graus de complexidade, etc.). 

II-  As conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde. 

III -  As relações contratuais; o exercício das profissões de saúde; a oferta e a demanda por 

serviços. 

IV-  Os protocolos assistenciais; os fluxos de atendimento. 

V-  Os serviços de saúde privados que atendam a população especializada; 
 

Marque a seguir, a alternativa que contempla apenas as afirmações corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e IV 

D) II, III e V 
 

QUESTÃO 20 
 

A Lei 8080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, tratando também sobre 

princípios e diretrizes do SUS. (Lei 8080) 

 No que concerne aos princípios e diretrizes do SUS, analise as alternativas abaixo: 

I- Na universalidade o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência a 

população sejam eles preventivos ou curativos; individuais ou coletivos; de baixa, média 

ou alta complexidade, deve ser sempre priorizada a população pauperizada a utilizar o 

SUS, sempre em detrimento da população que dispõem de recursos financeiro e que 

possa ter acesso a saúde através de um plano de saúde privado, respeitando o princípio 

da constituição sempre quem menos tem. 

II- A Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 

constitui um dos princípios, para que seja preservada a autonomia das pessoas, tanto na 

esfera moral como física, o tratamento oferecido a cada paciente deve ser único, 
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respeitando as particularidades e peculiaridades de cada paciente e de cada tratamento 

realizado. 

III- A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. 

IV- As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda outros princípios, já os 

serviços privados contratados ou conveniados mesmo integrando o SUS, não são 

obrigados a atenderem as diretrizes previstas na constituição. 
 

Dentre as alternativas acima estão corretas: 

A)  I e II 

B)  I, II e III 

C)  II e III 

D)  II, III e IV  
 

QUESTÃO 21 
 

A investigação epidemiológica em Hanseníase tem o objetivo de romper a cadeia 

epidemiológica da doença procurando identificar a fonte de contágio do doente, descobrir 

novos casos de hanseníase entre as pessoas que convivem com o doente no mesmo domicílio, 

devido a maior exposição de adoecimento, por isso a vigilância de contatos intradomiciliares do 

doente é muito importante. (Portaria, 3125, 2010) 

No que se refere o efeito protetor da BCG entre os contatos intradomiciliares da 

hanseníase, analise as questões abaixo. 

I- Contatos intradomiciliares de hanseníase com menos de 1 ano de idade, já   vacinados, 

não necessitam da aplicação de outra dose de BCG. 

II- A vacina BCG-ID deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, sem      presença de 

sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação, somente os casos 

multibacilares. 

III- A aplicação da vacina BCG depende da história vacinal e deve seguir recomendações 

diversas como por exemplo: sem cicatriz prescreva uma dose de BCG, com uma cicatriz 

prescreva uma dose, com duas cicatrizes não prescreva nenhuma dose. 

IV- Contatos intradomiciliares de hanseníase com idade entre 1 ano a menos de 5 anos 

mesmo vacinados deverão receber mais uma dose de vacina devido a exposição maior 

ao risco de adoecimento e vulnerabilidade da idade.  
 

Dentre as alternativas acima estão corretas: 

A)  I e II 

B)  I II e III 

C)  I e III 

D)  Todas as alternativas. 
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QUESTÃO 22 
 

A sobrevivência humana depende da chegada de oxigênio (O2) até as células do 

organismo e da remoção de dióxido de carbono (CO2) das mesmas. A respiração é o 

mecanismo que o corpo utiliza para trocar estes gases entre a atmosfera e o sangue e as células 
(POTTER, PERRY, 2009).  

Este mecanismo envolve a Perfusão, definida como: 

A)  A movimentação de gases para dentro e para fora dos pulmões. 

B)  A distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos. 

C)  A movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. 

D) Níveis baixos de oxigênio arterial 
 

QUESTÃO 23 
 

A pressão arterial é a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante 

sob a pressão do coração. A unidade padrão para medir a pressão arterial é dada em 

milímetros de mercúrio (mmHg) (POTTER, PERRY, 2009). 

Revisitando os conhecimentos sobre os sinais vitais e a pressão arterial, é possível 

afirmar que: 

I –  A pressão arterial de um adulto tende a aumentar com a idade avançada. 

II –  Depois da puberdade as leituras de pressão arterial serão sempre iguais em homens e 

mulheres. 

III –  A incidência de hipertensão é maior em afro-americanos que em euro-americanos. 

IV –  Os efeitos de estimulação simpática aumentam a pressão arterial. 
 

Assinale a alternativa que reúne as afirmativas corretas: 

A) I e II  

B) I, II e III  

C)  I, II e III  

D)  I, III e IV  
 

QUESTÃO 24 
 

A estrutura Linha Staff é uma fusão da estrutura Linear com a estrutura Funcional, com 

predomínio da primeira. Permite a manutenção da hierarquia (linha) e de especialização (staff) 

que fornece os serviços de assessoria e consultoria (CHIAVENATO, 2007). 

Considerando a combinação das estruturas Linear e Funcional resultando na estrutura 

Linha Staff, assinale a alternativa correta: 

A)  A relação entre superior e subordinado é harmônica, ou seja, o clima organizacional é 

favorável ao trabalho. 

B)  Podem ocorrer conflitos entre os órgãos de linha e assessoria, uma vez que o assessor 

não tem autoridade linear sobre os executores. 

C)  O clima organizacional é sempre favorável levando em consideração a relação superior 

subordinado. 

D)  A estrutura Linha Staff não considera o comportamento humano na organização, 

negando totalmente a existência de assessoria. 
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 QUESTÃO 25  
 

A resolução COFEN 0527/2016, atualiza e estabelece parâmetros para o 

Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são 

realizadas atividades de enfermagem. No artigo 3º - 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 Paciente (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 horas de enfermagem/paciente, nas 24 

horas em terapia intensiva: 

A) 04 horas. 

B) 10 horas. 

C) 18 horas. 

D) 06 horas. 
 

QUESTÃO 26 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 11 assegura acesso integral 

às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema 

Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde. O Programa Nacional de Imunização (PNI) vem 

instituindo a introdução de vacinas importantes para os adolescentes. 

As vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunização na Atenção Primária à 

Saúde para os adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos do sexo feminino, e na faixa etária de 

12 a 13 anos, em ambos os sexos, são, respectivamente: 

A)  VIP e DTP. 

B)  Pneumocócica 10 valente e HPV Trivalente. 

C)  HPV Quadrivalente e Meningocócica C. 

D)  DTPa e BCG. 
 

QUESTÃO 27 
 

Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, juntamente com o seu 

comitê técnico assessor, reviu o sistema de tratamento de Tuberculose (TB) no Brasil. Com base 

nos resultados preliminares do II Inquérito Nacional de Resistência aos Medicamentos antiTB, 

que mostrou aumento da resistência primária a isoniazida de 4,4% para 6% (Manual de 

Recomendações para o controle da Tuberculose no Brasil/Ministério da Saúde 2011). 

Em virtude do exposto acima, foi necessária a introdução de um quarto fármaco na fase 

de ataque ou intensiva do tratamento para tuberculose, para pessoas a partir de 10 anos de 

idade, podemos afirmar que esse fármaco foi: 

A)  Etambutol 275 mg. 

B)  Etambutol 175 mg. 

C)  Etambutol 375 mg. 

D)  Etambutol 475 mg. 
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QUESTÃO 28 
 

O Conselho Regional de Enfermagem é um órgão de fiscalização profissional que tem  

como objetivos básicos fiscalizar o cumprimento da lei do exercício profissional (Lei 7.498/86), 

zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerça, bem como pelo acatamento do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

São penalidades a serem impostas pelos Conselhos de Enfermagem, conforme o que 

determina o Código de Ética: 

I -  Advertência escrita 

II - Advertência verbal 

III - Multa 

IV - Censura 

V - Suspensão do exercício profissional 

VI - Cassação do direito ao exercício profissional. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

A) I, II, VI C) I, V,VI 

B) II, III, IV D) II, IV,VI 
 

QUESTÃO 29 
  

A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da 

pessoa, família e coletividade. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está 

organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições 

pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. 

Avalie as alternativas abaixo e marque a alternativa correta em relação ao Capítulo III do 

Código de Ética de Enfermagem: 

A)  Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

B)  Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever 

do sigilo profissional.  

C)  Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência 

desleal.  

D)  Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas. 
 

QUESTÃO 30 
 

O assédio moral existe em todo o mundo e apesar de ser tão antigo quanto o próprio 

trabalho, esse tema começou a ser objeto de estudo há pouco tempo, pois somente nas 

últimas décadas a sociedade começou a se interessar pelo tema que tomou conhecimento, por 

meio da divulgação de estudos e pesquisas, das consequências da violência psicológica à saúde 

do trabalhador (PINHO, 2013). 

Analise as afirmações abaixo: 

I- O assédio moral no trabalho gera uma cadeia de eventos que tende a se justificar para 

alguns como normal, ou seja, ele gera medo e, por fim, ocorre conivência por parte das 

próprias vítimas que, aos poucos, vão sendo esmagadas emocionalmente. 
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II-  O ideal seria que o trabalhador que sofreu assédio reportasse de maneira sigilosa o 

ocorrido para o RH ou os superiores do assediador, evitando um tom denuncista. 

III-  O assédio moral é um problema sério que atinge insidiosamente a vítima, produzindo 

tanto danos psicológicos, gerando doenças psicossomáticas. 

IV-  O assédio moral no trabalho trata-se de um único evento constrangedor. 
 

Dentre as alternativas acima, estão corretas: 

A)  I, II e IV  

B)  II, III e IV  

C)  I, II e III  

D)  I, II, III e IV  
 

QUESTÃO 31 
 

As humilhações que ocorrem no assédio moral no trabalho (AMT) prejudicam a saúde 

dos trabalhadores, assim como sua autoestima fica abalada. O AMT fere e desgasta a vítima, 

desestabiliza-o emocionalmente (CANDIDO, 2011). 

Sobre esse fenômeno invisível (AMT), marque a alternativa que inclui todas as 

características corretas: 

A)  Exigência de produção; psicoterrorismo. 

B) Conduta perniciosa; situação vexatória única 

C) Estímulo à produção; situação de humilhação dissimulada 

D) Humilhação repetitiva; sensação de menos-valia. 
 

QUESTÃO 32 
 

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. 

Têm grande importância para a saúde pública em virtude do número de indivíduos acometidos 

e das complicações resultantes das formas agudas e crônicas da infecção (Brasil. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. 

Guia de Vigilância em Saúde. 1. ed. Atual, Brasília, 2016). 
 

Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa correta. 

A)  As hepatites virais A, D e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às 

condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. 

B)  As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e 

vertical), esperma e secreção vaginal (via sexual), sendo esta última incomum para 

hepatite C. 

C)  A hepatite fulminante é o termo utilizado para designar a insuficiência hepática crônica, 

caracterizada pelo surgimento de icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática em um 

intervalo de até 08 (oito) semanas. 

D)  O vírus da hepatite C (HCV) é um vírus da família Hepadnaviridae. Estima-se que 3% da 

população mundial esteja infectada pelo vírus e que entre 60% e 70% dos portadores 

desenvolverão doença hepática crônica, necessitando de assistência à saúde 

especializada e de alta complexidade. 
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QUESTÃO 33 
 

O diabetes “tipo 2” abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo 

seguido em frequência pelo diabetes “tipo 1”, que responde por aproximadamente 8%. Além 

desses tipos, o diabetes gestacional também merece destaque, devido a seu impacto na saúde 

da gestante e do feto (American Diabetes Association, 2010). 

Sobre a Classificação do Diabetes, analise as seguintes proposições: 

I.  A apresentação do diabetes “tipo 1” é em geral lenta, acometendo principalmente 

crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na maioria dos casos, o traço clínico que 

mais define o “tipo 1” é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose. 

II.  O termo “tipo 1” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de 

deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para 

prevenir cetoacidose. 

III.  O diabetes “tipo 2” costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se, 

em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de 

DM “tipo 2”. A cetoacidose é rara e, quando presente, em geral é ocasionada por 

infecção ou estresse muito grave. 

IV.  O termo “tipo 2” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há 

um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção, o 

qual é menos intenso do que o observado no diabetes “tipo 1”. 

V.  Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, mais severo que o diabetes “tipos 1 

e 2”, detectado pela primeira vez na gravidez. Geralmente não se resolve no período 

pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois. 
 

São verdadeiras as proposições presentes nos itens: 

A)  I, II, IV 

B)  I, III, V 

C)  II, III, IV 

D)  II, IV, V 
 

QUESTÃO 34 
 

Um paciente com problemas respiratórios foi internado na clínica médica para 

tratamento terapêutico. Ao realizar o exame físico, o enfermeiro do setor identificou oscilações 

dos movimentos respiratórios. Diante desse quadro, prescreveu controle rigoroso da 

respiração, e informou à equipe de enfermagem que o paciente apresentava um padrão 

respiratório chamado de Respiração de Kussmaul. 
 

Esta evidência informada pelo enfermeiro deveu-se ao fato de observar respirações: 

A)  Anormalmente profundas, regulares e com ritmos maiores. 

B)  Normalmente superficiais, regulares intercalada com período de apnéia. 

C)  Ritmo respiratório e profundidade irregulares seguidos de apnéia. 

D)  Ritmo respiratório baixo, irregular e superficial. 
 

 

 



17 
 

QUESTÃO 35 
 

A introdução à farmacologia fornece bases para maior segurança na administração de 

medicamentos pelos profissionais, evitando desta forma as possíveis reações causadas por 

vários fatores, desde o preparo do medicamento até a sua ação. Os medicamentos podem se 

apresentar de várias formas. 

Quando falamos de substâncias protetoras empregadas para alivio de irritações na pele, 

membranas, mucosas e tecidos abrasivos, estamos diante de fármacos chamados: 

A)  Demulcentes 

B)  Emolientes 

C)  Ceratolíticos 

D)  Efervescentes 
 

QUESTÃO 36 
 

A tuberculose é uma doença infecciosa cujo agente etiológico é o Mycobacterium 

tuberculosis. A arma mais poderosa contra esse agravo é o tratamento com o esquema básico, 

que em seis meses é capaz de curar quase a totalidade dos casos. Entretanto, esses 

medicamentos não curam todos os casos, já que alguns fatores impedem. Um deles é a 

resistência do bacilo tuberculoso a um ou mais dos quimioterápicos usados no tratamento da 

doença (Manual de controle da tuberculose- MS/DF2011).  

Assim, é correta a compreensão de que multirresistência (MDR) significa: 

A)  Resistencia a um fármaco do esquema básico para TB. 

B)  Resistencia a dois ou mais fármacos do esquema básico para TB. exceto a associação 

rifampicina e isoniazida. 

C)  Resistencia a pelo menos rifampicina e isoniazida. 

D)  Resistencia à rifampicina e isoniazida acrescida à resistência a uma fluoroquinolona e a 

um injetável de segunda linha (amicacina, canamicina ou capreomicina. 
 

QUESTÃO 37 
 

Indicadores são “parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, 

sob o ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios 

aos planejadores de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências 

históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da 

mesma coletividade em diversos períodos de tempo”. (Rouquayrol, 4.ª ed.).  

O indicador de mortalidade infantil, Coeficiente ou Taxa de mortalidade Infantil, refere-

se aos óbitos de crianças nascidas e falecidas antes de completarem um ano de idade. (PEREIRA 

Mauricio G. Epidemiologia Teoria e Prática-2013).  

Usando a fórmula e calculando a taxa de mortalidade infantil de uma cidade em 2012, 

cuja população é de 1,5 mil habitantes, com 255 óbitos e o número de nascidos vivos de 21.162 

recém-nascidos, pode-se concluir que a taxa de mortalidade infantil é de: 

I- Taxa de 10,20/1000 NV 

II- Taxa de 0,12/1000 NV 

III- Taxa de 12,913/1000 NV 

IV- Taxa de 12,04/1000 NV  
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Portanto, a Taxa de: 

A)  10,20 é considerada baixa 

B)  0,12 é considerada baixa 

C)  12,913 é considerada alta 

D)  12,04 é considerada baixa 
 

QUESTÃO 38 
 

Dentro da Política Nacional de Humanização, colocar em ação o acolhimento como 

diretriz operacional requer uma nova atitude de mudança no fazer em saúde, com diversas 

implicações, dentre elas: 

I.  A reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de 

trabalho de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional. 

II.  Um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento 

imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. 

III.  A permanência de um médico e/ou enfermeiro no atendimento de porta de entrada da 

unidade para que o usuário seja classificado de acordo com sua vulnerabilidade à 

doença. 

IV.  O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde e elevação dos coeficientes 

de vínculo e confiança. 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas respostas corretas: 

A)  II e III 

B)  III e IV 

C)  I e IV 

D)  II e IV 
 

QUESTÃO 39 
 

Lesões são ferimentos onde há destruição total ou parcial de tecidos do organismo 

afetado em virtude da força de ação de um agente externo. Segundo Pope (1996), todas as 

feridas ou incisões da pele sejam elas ocluídas com sutura ou tratadas como feridas abertas 

passam pela mesma sequencia de eventos químicos e celulares de reparação e cicatrização 

observados na cura das feridas em outros tecidos.  

Clinicamente, divide-se o processo cicatricial em três fases: fase Exsudativa ou 

Inflamatória; fase Proliferativa ou Fibroplasia e fase de Maturação ou Contração (JORGE; DANTAS, 

2003; ROBBINS, 2000) 

Partindo deste principio quanto ao processo cicatricial, analise as afirmativas abaixo:  

I.  Fase Inflamatória inicia-se imediatamente após a lesão, com a liberação de substâncias 

vasoconstritoras; o endotélio lesado e as plaquetas estimulam a cascata da coagulação. 

Desta forma, a resposta inflamatória se inicia com vasodilatação e aumento da 

permeabilidade vascular, promovendo a quimiotaxia (migração de neutrófilos para a 

ferida). 

II.  Os macrófagos, liberados na fase inflamatória, têm papel fundamental no término do 

desbridamento iniciado pelos neutrófilos e sua maior contribuição é a secreção de 
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citocinas e fatores de crescimento, além de contribuírem na angiogênese, fibroplasia e 

síntese de matriz extracelular, fundamentais para a transição para a fase de maturação. 

III.  A parte final da fase proliferativa é a formação de tecido de granulação que é um tecido 

brilhante, roxo, que indica o progresso do processo de cicatrização. 

IV.  Fase de maturação ou remodelamento possui como característica a deposição de 

colágeno de maneira organizada, por isso é a mais importante clinicamente. 

V.  Na fase de maturação ou contração a ferida sofre um processo de contração, por meio 

de um movimento centrípeto de toda a espessura da pele circundante, reduzindo a 

quantidade e o tamanho da cicatriz desordenada. Este processo é um importante aliado 

da cicatrização das feridas. 
 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A)  Apenas II e III. 

B)  Apenas II, III e IV. 

C)  Apenas I, IV e V. 

C)  Apenas II e I 
 

QUESTÃO 40 
  

A Resolução - RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013, institui, na Sessão II, o Plano Nacional 

de Segurança do Paciente nos Serviços de Saúde. Não obstante, há que se estabelecer 

estratégias e ações para gestão do risco nas unidades de saúde. Uma das recomendações 

preconizadas como estratégia pelo Ministério da Saúde é a implementação de protocolos de 

atendimento e controle.  

Os seis Protocolos Básicos para a Segurança do Paciente, reconhecidos pelo Ministério 

da Saúde são: 

A)  Controle de infecção hospitalar; segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; úlcera por pressão; cirurgia segura; prevenção de quedas; manejo de 

tecnologias. 

B)  Prevenção de quedas; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 

cirurgia segura; higiene das mãos; ulcera por pressão; identificação do paciente. 

C)  Controle de infecção hospitalar; segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; rastreamento de evento adverso; gestão de resíduos sólidos em saúde; 

higiene das mãos; úlcera por pressão. 

D)  Prevenção de quedas; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 

cirurgia segura; higiene das mãos; úlcera por pressão, rastreamento de evento adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


