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INSTRUÇÕES 

 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha. 

03) A prova terá com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, 
incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta. 

04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

07) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) não o amasse, nem dobre. 
 



 

 

1. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) “São arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” (BRASIL, 2010). 

Foram discutidas no Grupo Técnico de Atenção (GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), em 2011 e 2012, as seguintes temáticas das RAS, EXCETO:  

 

a) Rede cegonha. 

b) Rede de Atenção Psicossocial. 

c) Rede de Combate às Endemias. 

d) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

e) Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 

 

2. O Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS) têm como esfera de intervenção tanto 

a consciência subjetiva do cidadão e o exercício do controle social, quanto o atendimento às 

complexas estratégias de decisão do gestor público de saúde, de desenvolvimento 

tecnocientífico e de articulação da saúde com as demais políticas sociais e econômicas do 

país.  

Diante dos princípios do SNIS, analise as afirmações abaixo: 

I. A produção da informação em saúde deve abarcar a totalidade das ações de controle e 

participação social, coletiva e individual, das ações da atenção à saúde e das ações de gestão. 

II. A democratização da informação em saúde é um dever das instâncias públicas e privadas 

de saúde.  

III. A informação em saúde como elemento estruturante para a universalidade, a integralidade e 

a equidade social na atenção à saúde.  

IV. A descentralização dos processos de produção e disseminação da informação em saúde 

para atender às necessidades de compartilhamento de dados nacionais e internacionais e às 

especificidades regionais e locais.  

V. A confidencialidade, sigilo e privacidade da informação de saúde pessoal como direito de 

todo indivíduo. 

Dentre as afirmativas, são VERDADEIRAS: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, III e V. 
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c) III, IV e V. 

d) I, II, III e V. 

e) Todas são verdadeiras. 

 

3. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos casos notificados de Violência contra a criança 

e o adolescente conforme a raça no Paraná, entre os anos de 2012 e 2016.  

 

RAÇA N 

 

Frequência 

em % 

 

População de 

crianças e 

adolescentes 

Taxa de Prevalência 

a cada 10 mil 

crianças e 

adolescentes 

     

Branca 32.121 73,04 2.289.985 140,3 

Parda 9.902 22,52 915.810 108,1 

Negra 1.560 3,55 75.910 205,5 

Amarela 228 0,52 28.263 80,7 

Indígena 165 0,38 10.139 162,7 

 

Diante dos dados, frequência e importância da Taxa de Prevalência para esse tipo de análise, 

é CORRETO afirmar que: 

I - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos conhecidos pelo 

total da população exposta ao risco, e multiplicar pela potência 10
n
, nesse caso foi utilizado 

10.000. 

II - A tabela apresenta claramente a raça branca como grupo de maior vulnerabilidade, seguido 

pela parda e com a menor vulnerabilidade a raça indígena. 

III - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos novos pelo total 

da população exposta ao risco somada por todas as raças, e multiplicar pela potência 10
n
, 

nesse caso foi utilizado 10.000. 

IV – A tabela apresenta claramente a raça negra e indígena consecutivamente como as mais 

vulneráveis para a violência contra crianças e adolescentes no Paraná entre os anos 

analisados. 

As afirmativas VERDADEIRAS são: 

 

a) Apenas a I é verdadeira. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 



4. A Portaria 3.992 de Dezembro de 2017 do Ministério da Saúde (MS) dispôs sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de 

saúde do Sistema Único de Saúde. Sequencialmente,  em 2019, a Portaria 2.979 estabeleceu 

novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, por 

meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

Sobre o financiamento do SUS, analise as afirmações abaixo: 

I – Existem 2 blocos de financiamento do SUS, o  Bloco de Custeio e Bloco de Investimento. 

No bloco de Custeio, fazem parte 5 eixos: Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Atenção 

especializada, Tecnologias em Saúde no SUS e Gestão do SUS. 

II – O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) é constituído por: 

Piso de Atenção Básica - Fixo (PAB-Fixo) recebido anualmente conforme o número de 

habitantes de um Município e; Piso de Atenção Básica -Variável (PAB-Variável), recebido 

mensalmente por ações, serviços e equipes específicas como por exemplo para as Equipes de 

Saúde da Família.  

III – O Fundo de Saúde é um fundo especial de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial criado por lei com a finalidade de gerir a totalidade dos recursos da saúde em cada 

espera governamental.  

IV - Os resultados das metas do Plano Anual de Saúde (PAS) devem constar no Relatório de 

Gestão para monitoramento e acompanhamento a cada quadrimestre, documento introduzido 

pela Lei Complementar nº. 141 de 2012. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas VERDADEIRAS: 

 

a) II e III. 

b) III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH) aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e 

gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho em saúde. Entre as 

diretrizes que compõe a PNH estão: Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; 

Ambiência e; Clinica compartilhada. Analise e preencha as lacunas com a diretriz condizente 

com o respectivo fundamento: 

I - ___________________: é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 

necessidade de saúde. Deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 

usuários/ populações. 

II - ____________________: expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de 

análise e decisão quanto à 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm


III - ___________________: cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 

respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de 

encontro entre as pessoas. 

IV - ___________________  é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para 

uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da 

fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 

A sequência CORRETA para o preenchimento das lacunas é: 

 

a) I – Gestão Participativa e Cogestão; II – Clínica compartilhada; III – Acolhimento; IV – 

Ambiência.  

b) I - Acolhimento; II - Gestão Participativa e Cogestão; III - Ambiência; IV - Clinica 

compartilhada.  

c) I - Clinica compartilhada; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão; IV – 

Acolhimento. 

d) I - Ambiência; II - Acolhimento; III - Clinica compartilhada; IV - Gestão Participativa e 

Cogestão. 

e) I - Acolhimento; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão ; IV - Clinica 

compartilhada. 

 

6. O direito à saúde foi garantido na Constituição Federal de 1988, tornando o acesso à saúde 

universal, de modo que todo cidadão tem direito às ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sendo efetivado pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 de 1990. 

Sobre os princípios do SUS, analise as afirmativas: 

I – São considerados princípios fundamentais: a universalidade, a verticalidade e a autonomia 

dos indivíduos. 

II – São considerados princípios organizativos: a descentralização, a regionalização e 

hierarquização e o controle social. 

III – O princípio do controle social é expresso pelos conselhos e conferências de saúde. 

IV- O princípio da equidade refere-se ao entendimento que todo cidadão é igual perante o SUS, 

sem qualquer tipo de desigualdade. 

V – O princípio da descentralização busca determinar um controle único do SUS, por meio do 

Ministério da Saúde.  

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) II e III. 

b) I e V. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e IV. 

e) II, III e V. 



 

7. O Pacto pela Vida de 2008, publicado pela Portaria nº 325, de 21 de Fevereiro de 2008 é 

renovado anualmente, pois consiste no compromisso entre os gestores do SUS em torno de 

prioridades estabelecidas por meio de metas unificadas de indicadores de saúde entre União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. Dentre as prioridades estão, EXCETO:  

 

a) Fortalecimento da atenção básica. 

b) Redução da mortalidade infantil e materna. 

c) Fortalecimento da vigilância sanitária e ambiental. 

d) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência. 

e) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. 

 

8. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes multiprofissionais, compostas 

por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de 

Atenção Básica para populações específicas, compartilhando práticas e saberes em saúde 

com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de 

problemas clínicos e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que 

ampliem o seu escopo de ofertas.  

Pode-se AFIRMAR, então, que o NASF:  

I. É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.  

II. Constitui-se um serviço com unidade física para encaminhamento da equipe de atenção 

básica, de âmbito ambulatorial de especialidades.  

III. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apóia, e 

não por meio de encaminhamentos impessoais.  

IV. Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas.  

V. Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa, 

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

A alternativa que contem as afirmativas CORRETAS é:  

 

a) I, III e V. 

b) III, IV e V. 

c) II, III e IV.  

d) I, III, IV e V. 

e) Todas as respostas estão corretas. 

 

9. Foi realizado um estudo com 1000 crianças que tiveram diagnóstico de diabetes tipo I, em 

2009, sendo constatado que 60 delas tinham problemas visuais. Estas 1000 crianças foram 

acompanhadas por um período de 10 anos, e mais 100 desenvolveram problemas visuais. 



Considerando esse relato e os conceitos de incidência e prevalência, considere as seguintes 

afirmativas: 

I. A prevalência de problemas visuais entre as crianças diabéticas incluídas no estudo no 

período de 10 anos foi de 160 a cada 1000. 

II. A taxa de incidência de problemas visuais nos 10 anos de acompanhamento do estudo foi 

de 16%. 

III. A incidência é um dos fatores que determinam a prevalência. 

IV. A taxa de prevalência de problemas visuais no início do estudo foi de 6%. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

10. Luiza 62 anos é moradora do município de Polis que possui oito mil habitantes. Luiza viaja 

três vezes por semana para um município vizinho para realizar hemodiálise, já que na sua 

cidade não há este serviço. Ela viaja no transporte da prefeitura com outros usuários para esse 

município que possui serviços de especialidades, de média e alta complexidade para realizar 

tratamentos que o município não oferta. 

Analisando o trecho acima com o trajeto percorrido por Luiza, é perceptível a prática de qual 

princípio organizativo e doutrinário do Sistema Único do SUS respectivamente? 

 

a) Regionalização e Integralidade. 

b) Universalidade e Regionalização.  

c) Participação Social e Universalidade. 

d) Equidade e Descentralização. 

e) Descentralização e Controle Social. 

 

11. Fazem parte dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

EXCETO:  

 

a) O pacto em defesa da vida de 2008.  

b) O envolvimento do cidadão na sua segurança. 

c) A inclusão do tema segurança do paciente no ensino.  

d) O incremento da pesquisa em segurança do paciente. 

e) O estímulo a uma prática assistencial segura.  

 



12. A promoção da cultura de segurança do paciente é uma das estratégias de implementação 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a qual visa o aprendizado e 

aprimoramento organizacional, o engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção 

de incidentes, com destaque em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual (Portaria n°. 529/2013 MS).  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

I - A cultura de segurança é definida como conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde.  

 

OPERACIONALIZADA A PARTIR DA 

 

II - Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 

gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus 

colegas, pacientes e familiares; Priorização da segurança do paciente acima de metas 

financeiras e operacionais; Encorajamento e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança do paciente; A partir da ocorrência de 

incidentes, promove o aprendizado organizacional. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

13. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

 

 

 

 

 

 



I - Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro 

posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato 

ao médico coordenador ou responsável pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST). 

 

Dessa forma,  

 

II - O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das 

atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança 

das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos, durante a jornada de 

trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes 

biológicos. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

14. Para ser realizada uma pesquisa que objetiva analisar os casos notificados de violência 

contra a criança e adolescente, de base documental, coletados diretamente nas fichas de 

notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no setor de vigilância 

epidemiológica de um Município, o pesquisador não precisa apresentar ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP): 

 

a) O Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD). 

b) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

c) A Autorização da vigilância epidemiológica para realização da pesquisa. 

d) O Termo de Responsabilidade do pesquisador. 

e) Por se tratar de pesquisa documental, o projeto não precisa ser aprovado pelo CEP.  

 

15. Segundo a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, para ser ética, é 

fundamental em toda pesquisa, EXCETO: 

 

 

 

 



a) Garantir orçamento para remuneração aos participantes da pesquisa mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

b) Respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. 

c) Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

d) Garantir que danos previsíveis sejam evitados. 

e) Ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária. 

 

16. Sobre os riscos e benefícios em uma pesquisa, descrito pela Resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. 

b) São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente 

indiretos, desde que consideradas as dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual desses. 

c) Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa de uma 

intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de 

adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor 

regime. 

d) Não são admissíveis pesquisas envolvendo seres humanos quando o risco se justifica pelo 

benefício esperado, e no caso de pesquisas observacionais da área da saúde, o benefício deve 

ser maior. 

e) O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao participante 

da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve 

comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, 

a necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

 

17. Biossegurança é compreendida como um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e o meio ambiente. Sobre esse tema podemos afirmar que:  

I. A Norma Regulamentadora (NR) nº 32, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. 



II. O PPRA contribui para Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 

localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores. 

III. Em caso de sujidade visível das mãos não é indicado o uso de álcool a 70% mas sim, o uso 

de água e sabão para a higienização das mãos. 

IV. O SARS COV-2 é transmitido principalmente por via respiratória, por meio de aerossóis. 

Dessa forma, é imprescindível que o profissional que atenda casos suspeitos ou confirmados 

higienize as mãos, com água e sabão ou com álcool gel a 70%, antes e após o atendimento. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I, II e III. 

d) II, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

18. Os princípios da bioética norteiam as práticas, decisões, procedimentos e discussões 

relacionadas aos cuidados em saúde. Analise as afirmações abaixo: 

I – A Beneficência/não maleficência é o primeiro princípio que devemos considerar na nossa 

prática profissional. O benefício (e o não malefício) do paciente e da sociedade sempre foi a 

principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas (física ou 

psicológica). 

II - De acordo com o princípio Autonomia, as pessoas têm “liberdade de decisão” sobre sua 

vida. É a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

III – O principio da Justiça se refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas 

do Estado para a saúde, a pesquisa etc. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça: 

o conceito de equidade que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas 

necessidades. 

IV – No caso de crianças, em que terão uma tendência em fugir de todo tratamento que julgar 

desconfortável, caberá ao médico da criança decidir o que deverá ser feito, qual tratamento 

será mais adequado, porque o profissional deseja que a saúde da criança se restabeleça e que 

o melhor tratamento seja feito. 

V – No caso de um paciente adulto que tem uma doença que exige a prescrição de 

medicamentos e se recusa de tomar os remédios, o profissional não pode alegar que “o 

paciente é adulto, sua autonomia deve ser respeitada e por isso ele faz o que ele quiser”. Ao 

contrário, o profissional deverá se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância 

do medicamento, afinal o princípio da beneficência (e não o da autonomia) deve ser respeitado 

em primeiro lugar. 

Assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS: 

 



a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 

c) II, III e IV. 

d) I, III, IV e V. 

e) I, II, III e V.  

 

19. O Art. 8º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 63 de 2011 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) descreve que os serviços de saúde devem estabelecer 

estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, a fim de estabelecer requisitos de 

Boas Práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente. Diante dessa RDC, analise as afirmativas apresentadas: 

I. Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão. 

II. Mecanismos para garantir segurança cirúrgica. 

III. Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes. 

IV. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. 

V. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. 

Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS com as estratégias e ações 

voltadas à segurança do paciente definidas na RDC nº 63 de 2011: 

 

a) II e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III, IV e V.  

e) Todas estão corretas.  

 

20. A Bioética objetiva facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgem no 

decorrer da vida profissional. Sem seus princípios básicos, o enfrentamento de um dilema ético 

se torna difícil. Dessa forma, não é um princípio da bioética: 

 

a) Beneficência. 

b) Justiça. 

c) Autonomia. 

d) Jurisprudência. 

e) Não Maleficência. 

 

 

 

 

 



 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 21, 22 e 23. 

Miguel, oito anos, é admitido na enfermaria de cirurgia pediátrica em pré-operatório de 

postectomia. 

 

21. Devido à alta incidência de episódios, anteriores à internação, de infecção do trato urinário 

(ITU) no escolar, deve-se investigar no histórico de enfermagem, os seguintes dados: 

a) Angústia respiratória e desidratação                                                 

b) Hipotensão e desidratação                            

c) Hipotensão e dermatite                                                    

d) Convulsões e icterícia                                                               

e) Apetite deficiente e sede excessiva  

 

22. No pós-operatório mediato de Miguel, deve-se estar atento para o seguinte título de 

diagnóstico de enfermagem potencial: 

a) Risco de infecção                  

b) Risco de lesão térmica                   

c) Termorregulação ineficaz                                                                         

d) Volume de líquido deficiente                  

e) Infecção urinária 

 

23. Diante do enunciado diagnóstico “dor aguda” e de seu julgamento clínico, complemente:  

a) Característica definidora: agente lesivo / fator relacionado: anorexia.         

b) Característica definidora: procedimento cirúrgico / fator relacionado: agitação e choro. 

c) Característica definidora: anorexia / fator relacionado: agente lesivo.                       

d) Característica definidora: agitação e choro / fator relacionado: procedimento cirúrgico. 

e) Característica definidora: infecção urinária / fator relacionado: anorexia. 

 

24. A degermação cirúrgica do campo operatório tem o objetivo de remover a sujeira e reduzir 

a oleosidade e microrganismos da pele. A respeito desse assunto, identifique as afirmativas: 

 

I. A atividade secretória das glândulas da pele possibilita a recontaminação da pele após a 

degermação cirúrgica.  

 

PROVA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM           

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 



II. São agentes químicos utilizados o gluconato de clorexidina e o polivinilpirrolidona iodo. 

III. Estudos indicam que não há diferenças significativas entre a degermação durante 5 minutos 

e a degermação durante 10 minutos. 

IV. São elementos essenciais à degermação cirúrgica o tempo, o produto químico e a técnica 

empregada. 

 

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

a) I, II e IV estão corretas.                  

b) II, III e IV estão corretas.                              

c) I e III estão corretas.                                

d) I, II, III e IV estão corretas.                              

e) Nenhuma das assertivas está correta. 

 

25. Um RN internado na UTI neonatal encontra-se em uso de respirador, com tubo orotraqueal 

número 3.5, estável clinicamente e necessitando de aspiração endotraqueal. A enfermeira, 

antes de proceder à aspiração, deverá: 

 

a) Aumentar a concentração de oxigênio para 40% acima do que o RN está recebendo. 

b) Aumentar a concentração para 50% acima do valor que o RN está recebendo.            

c) Aumentar a concentração de oxigênio para 100% acima do valor que o RN está recebendo  

d) Aumentar a concentração de oxigênio de 10 a 20% acima do valor que o RN está 

recebendo.                    

e) Manter a concentração de oxigênio no nível que o RN está recebendo.  

 

26. O RN, sobretudo o prematuro, possui dificuldade em manter seu equilíbrio térmico. Com o 

objetivo de prevenir a perda de calor por condução, o profissional deve: 

 

a) Aquecer as mãos antes de tocar no RN.                             

b) Secar o RN rapidamente após o banho de imersão.                       

c) Impedir que o RN permaneça exposto às correntes de ar.           

d) Evitar a abertura das portinholas da incubadora com frequência.             

e) Enrolar o RN em malha tubular. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta o Diagnóstico de Enfermagem elaborado de forma 

correta, contendo os componentes exigidos pela Taxonomia NANDA 2018-2020, para 

estruturação de Diagnóstico de Enfermagem REAL.  

 

a) Dor aguda evidenciada por agitação do lactente. 

b) Integridade da Pele Prejudicada relacionada a umidade. 

c) Amamentação interrompida relacionada a atividade laboral materna evidenciada por 



desmame há quinze dias. 

d) Constipação relacionada à dor a palpação. 

e) Risco de Constipação relacionada a intervenção cirúrgica caracterizada por uso de 

anestésico. 

 

28. Ao pegar sua filha de 11 meses na escola, Maria notou os olhos vermelhos, lacrimejamento 

e leve prostração. Na madrugada desse mesmo dia, a menina começou com febre de 39ºC e 

logo após tosse, permanecendo assim pelos três dias seguintes. No quarto dia de evolução, 

ainda febril, a menina foi ao pediatra apresentando manchas avermelhadas no rosto e no 

pescoço, diagnosticada como Sarampo. Com relação à transmissão do sarampo para as outras 

crianças da mesma idade na escola, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Não foram contagiadas, porque o período em que ela ficou na escola foi bem curto, não 

sendo o suficiente para o contágio. 

b) Não foram contagiadas, porque o exantema no tronco ainda não havia começado, sendo 

que ele ocorre no período de maior transmissão da doença. 

c) Tiveram chance de contágio, porque ela estava frequentando a escola no início dos 

sintomas.  

d) Não tiveram chance de contágio, pois nesta idade já foram vacinadas contra o sarampo. 

e) Não foram contagiadas, porque o período de maior transmissão da doença é quando os 

sintomas desaparecem. 

 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 29 e 30.  

Primigesta, entrou em trabalho de parto, procurando a maternidade mais próxima de sua casa. 

Havia feito três consultas de pré-natal, não apresentando qualquer intercorrência na gravidez. 

Seu recém-nascido (RN) teve Apgar 6/8, Parkin 37 semanas e meia, e pesou 2.200 g; no 

exame físico apresentava diversas petéquias, hepatoesplenomegalia e o perímetro cefálico era 

menor que o esperado. 

 

29. Com base exclusivamente no enunciado acima, analise as afirmativas abaixo. 

I. RN é de baixo peso e a termo.  

II. RN é adequado para idade gestacional e a termo.  

       III. RN nasceu asfixiado, o que demandou manobras de reanimação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa II está correta  

c) Somente a afirmativa I e III estão correta.  

d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Nenhuma afirmativa está correta.  



 

30. Com base no enunciado acima, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A hepatoesplenomegalia é esperada em recém-nascidos com peso inferior a 2.500g.  

b) O aleitamento materno está contraindicado.             

c) O boletim de Apgar avalia a vitalidade do recém-nascido.            

d) Apesar do número adequado de consultas pré-natais, o RN apresentou-se doente ao 

nascer.                             

e) Perímetro cefálico menor sempre indica que o RN é baixo peso. 

 

31. As doenças infectocontagiosas exantemáticas, em geral, requerem que crianças 

acometidas se afastem da escola por determinado período. Qual das alternativas abaixo é 

CORRETA ao citar uma doença exantemática que não exige o afastamento escolar? 

 

a) Sarampo                   

b) Eritema infeccioso                    

c) Varicela                                            

d) Escarlatina                    

e) Rubéola 

 

32. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo: 

A prevenção da deficiência de ferro engloba medidas populacionais, como a fortificação de 

alimentos e a suplementação medicamentosa de crianças e gestantes em áreas consideradas 

de alto risco. Individualmente, a oferta de uma alimentação rica em ferro de alta 

biodisponibilidade é importante arma na prevenção desta carência. Alimentos com alta 

biodisponibilidade de ferro são... 

 

a) Feijão, espinafre e ovo.                   

b) Macarrão, carne e suco de uva.                  

c) Arroz, feijão, carne, couve e suco de laranja.                

d) Arroz, feijão, beterraba, ovo e suco de soja.                           

e) Cenoura, couve e soja. 

 

33. Com relação à vacina contra HPV, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A vacina poderá ser aplicada em mulheres que já apresentem lesões por HPV, devido a sua 

comprovada eficácia não só profilática como também terapêutica.             

b) Mulheres vacinadas apresentam 10% de risco de manifestarem alguma lesão por HPV 

associada à vacina.                               

c) As mulheres na faixa etária de 11 a 26 anos devem ser vacinadas.              



d) A vacina quadrivalente é contra HPV tipos 6, 11, 16 e 33.               

e) As mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos devem ser vacinadas. 

 

34. Segundo a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes (MS) a doação de 

órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifesta-se a vontade de doar órgãos e tecidos para 

ajudar no tratamento de outras pessoas. Analise as assertivas a seguir: 

I. A pessoa maior de idade e capaz juridicamente pode doar órgãos a seus familiares. No caso 

de doador vivo menor é exigida autorização judicial prévia. 

II. Poderão ser obtidos de doador não vivo: Órgãos: rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e 

intestino; Tecidos: córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, pele, veias e artérias. 

III. Pacientes assistidos em UTI em morte encefálica são potenciais doadores não vivos. 

É CORRETO afirmar que: 

 

a) Todas as afirmativas estão corretas.                        

b) I e III estão corretas.                                   

c) I e II estão corretas.             

d) II e III estão corretas.                             

e) Nenhuma das afirmativas está correta. 

  

35. A residente de enfermagem Rosana recebeu em sua enfermaria uma criança com 

diagnóstico de Sarampo. Esta doença se encontra na Lista de Notificação Compulsória e sua 

notificação é de obrigatoriedade de: 

 

a) Médicos e enfermeiros que atuam em estabelecimentos públicos ou particulares de saúde e 

de ensino.                   

b) Todos os profissionais de saúde de estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de 

ensino.                               

c) Médicos que atuam nos hospitais públicos ou particulares conveniados com o Sistema Único 

de Saúde (SUS).                  

d) Médicos e enfermeiros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar de estabelecimentos 

públicos e particulares de saúde e de ensino.                         

e) Enfermeiros que atuam em estabelecimentos públicos ou particulares de saúde e de ensino. 

 

36. Clara, cinco anos, é internada na enfermaria de pediatria com o diagnóstico médico de 

síndrome nefrótica. Em uso de predinisona, comprimido de 20mg, sem resposta terapêutica. 

No acompanhamento de exames laboratoriais de Clara, o enfermeiro pode se deparar com os 

seguintes resultados: 

 

a) Hipercolesterolemia e azotemia                  

b) Hematúria e hipercalcemia                                       



c) Hiponatremia e hiperlipidemia                                        

d) Hipoalbuminemia e proteinúria                              

e) Hiperalbuminemia e azotemia  

 

37. Ao administrar corticóide intravenoso, por meio da pulsoterapia, deve-se observar o 

surgimento das seguintes reações adversas: 

 

a) Cefaleia e anorexia                               

b) Constipação e eritema                                         

c) Convulsões                              

d) Hipotensão e diminuição da audição                   

e) Hiperglicemia e úlcera péptica  

 

38. Para qualificar e quantificar a dor no recém-nascido (RN) nas primeiras 48 horas do pós-

operatório, a escala CRIES avalia os seguintes parâmetros: 

 

a) Frequência cardíaca e respiratória, irritabilidade reflexa, choro, tônus muscular e sono.  

b) Frequência cardíaca e/ou pressão arterial, requerimento de oxigênio, choro e expressão 

facial.                              

c) Requerimento de oxigênio, choro, tônus muscular, irritabilidade motora, expressão facial e 

sono.                      

d) Requerimento de oxigênio, expressão facial, irritabilidade reflexa, choro, pressão arterial e 

tônus muscular.                                                                        

e) Frequência cardíaca e/ou pressão arterial, irritabilidade reflexa, choro, tônus muscular e 

sono.  

 

39. A experiência dolorosa de uma pessoa é influenciada por inúmeros fatores, os quais podem 

aumentar ou diminuir a percepção, a tolerância e as respostas à dor. Com base nessas 

informações, é CORRETO afirmar: 

 

a) As escalas análogas visuais são úteis na avaliação da dor e incluem uma linha horizontal de 

10 cm, com as extremidades indicando os extremos da dor.    

b) Quando uma pessoa apresentou inúmeros episódios dolorosos, mostra-se menos ansiosa e 

mais tolerante à dor comparada àquela que sofreu pouca dor.                   

c) Existe uma relação consistente entre ansiedade e dor, porém a ansiedade nem sempre 

aumenta a percepção dolorosa do paciente.               

d) A tolerância à dor consiste no estímulo mínimo para o qual uma pessoa reporta a dor, sendo 

o limiar de dor a quantidade máxima de dor que uma pessoa pode suportar. 

e) Não existe uma relação consistente entre ansiedade e dor. 

 



 

40. A Terapia Antineoplásica, também denominada Quimioterapia Antineoplásica, consiste no 

uso de agentes que interferem no ciclo reprodutivo das células, podendo ser usada de forma 

isolada ou combinada. Com base neste conceito, analise as sentenças abaixo. 

I. Quimioterápicos Antineoplásicos Vesicantes causam irritação severa com formação de 

vesículas e destruição tecidual. 

II. Quimioterápicos Antineoplásicos Irritantes causam reações cutâneas mais intensas 

comparados aos Vesicantes, quando extravasados. 

III. As Vias Intramuscular e Subcutânea são indicadas na administração de quimioterápicos 

antineoplásicos pela facilidade da técnica de administração. 

IV. A Via Intravesical é utilizada na administração de quimioterápicos na bexiga por meio de 

cateter totalmente implantado. 

Assinale a assertiva CORRETA: 

 

a) I e II são corretas. 

b) I e IV são corretas. 

c) I e III são corretas. 

d) II e III são corretas. 

e) III e IV são corretas. 

 

 


