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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. Na agenda de compromissos para saúde integral da criança e redução da 

mortalidade infantil do Ministério da Saúde, uma das ações estratégias está a 

vigilância à saúde pela equipe da atenção básica. Como orientação para a ação de 

todos os profissionais que lidam com a criança. Pretende-se, assim, ressaltar que o 

foco da atenção de todos, cada qual dentro de sua missão profissional, é a criança, 

em toda e qualquer oportunidade que se apresente, seja na unidade de saúde, no 

domicílio ou espaços coletivos, como a creche, pré-escola e a escola. 

 

Diante dessa ação estratégica pode-se AFIRMAR: 

 

I. É entendida como a postura ativa que o serviço de saúde deve assumir em 

situações de maior risco e dirigida a pessoas com maior vulnerabilidade, 

desencadeando ações estratégicas específicas para minimizar os danos com o 

adequado acompanhamento de saúde, programando visitas domiciliares para 

captação dos usuários e realização de busca ativa daqueles sem o acompanhamento 

programado. 

 II. Devem ser priorizados os seguintes grupos populacionais: gestante, puérpera, 

recém-nascidos, a criança menor 5 anos, a criança portadora de deficiência e aquelas 

egressas de internações.  

III. O objetivo é que, para além da notificação dos casos identificados, o serviço 

procure compreender quais foram os fatores que contribuíram para a ocorrência 

desses eventos e, dessa forma, desencadear as ações locais necessárias para a 

prevenção de novas ocorrências. 

IV. incorporadas à rotina das equipes de atenção básica, com destaque para: 

vigilância da ocorrência do tétano neonatal, da sífilis e da rubéola congênita, da 

transmissão vertical do HIV, onde já estão implantadas as ações de controle dessas 

doenças, incluindo a disponibilidade de exames e medicamentos, conforme 

orientações do Ministério da Saúde (Programa de Humanização do Parto e 

Nascimento e Projeto Nascer). 

 

Assinale a alternativa correta em relação às ASSERTIVAS:  

 

PROVA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM           

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÕES GERAIS 



 

a) As assertivas corretas são as dos itens I e III.  

b) As assertivas corretas são as dos itens II E IV.  

c) As assertivas corretas são as dos itens I e II e IV.  

d) A assertiva correta é apenas a IV. 

e) Todas as assertativas estão corretas. 

 

2.  A busca por explicações causais do processo saúde-doença resultou na 

configuração da História Natural das Doenças (HND), conhecido como modelo 

processual dos fenômenos patológicos. Os principais sistematizadores desse modelo 

adotado globalmente foram Leavell e Clark (1976), cuja configuração classificou os 

Níveis de Prevenção à Saúde para cada período da HND. Segundo o modelo, é uma 

ação específica de Prevenção Primária à saúde: 

 

 a) Exame de perfil lipídico. 

 b) Vacinação contra o HPV. 

 c) Cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 d) Exame citopatológico (Papanicolaou) para câncer de colo uterino. 

 e) Fisioterapia para reabilitação do Acidente Vascular Encefálico (AVE). 

 

3. Como a primeira consulta da criança pode ser programada pela equipe, é possível 

adaptar a agenda para o referido momento, adequando o tempo da consulta às suas 

necessidades inerentes. Dentre o conteúdo das consultas que deve ser avaliada, é a 

vulnerabilidade em que o recém nato está exposto. Dentre essas situações de 

vulnerabilidade a serem avaliadas destacam-se, EXCETO:  

 

a) Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g).  

b) Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais). 

c) Apgar maior do que 8 no 5º minuto.  

d) Internações/intercorrências.  

e) Mãe com menos de 18 anos de idade. 

 

4. Os objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

são relacionados abaixo, EXCETO: 

a) Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente 

em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio 



da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos 

estabelecimentos de saúde;                  

b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente;           

c) Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente;     

d) Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente;               

e) Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente somente na formação 

continuada. 

5. A ética dos profissionais envolvidos com a saúde deve ser uma prática no 

atendimento e na realização de pesquisas e publicações científicas. A Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo os seres humanos e constitui o primeiro 

marco regulatório nacional da ética aplicada à pesquisa. Por meio dessa resolução, o 

sistema brasileiro de revisão ética foi criado, composto pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Após 15 

anos, deu-se início o processo de revisão desta resolução, que foi revogada e 

substituída pela Resolução CNS 466, de 12 de outubro de 2012, a qual passou a 

vigorar desde 2013 (NOVOA, 2014). De acordo com esta resolução, assinale a 

alternativa que traz informações corretas sobre os Comitês de Ética em Pesquisa: 

 

a) Toda pesquisa envolvendo seres humanos poderá, a critério do pesquisador, ser 

enviada para análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

b) A organização e criação de um CEP é responsabilidade do pesquisador, o qual 

será o responsável em prover todas as condições para o funcionamento adequado 

do CEP.  

c) O Comitê de Ética em Pesquisa é órgão que regula e aprova as pesquisas 

envolvendo seres humanos, sendo responsável pela elaboração de normas 

institucionais que impliquem questões éticas.  

d) O CEP constitui-se de profissionais de saúde, bem como de outras áreas, e de 

representantes da comunidade. Dentre os objetivos de um CEP estão o auxílio na 

reflexão de dilemas morais que surgem na atenção individual de pacientes, prestar 

consultorias, ensino e pesquisa em assuntos que envolvam questões éticas. 

e) O Comitê de Ética em Pesquisa deve avaliar o protocolo de pesquisa que é 

composto exclusivamente por um projeto, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e a forma de ressarcimento dos sujeitos da pesquisa.  

 

 



 

6. Em relação à Pesquisa Clínica é CORRETO afirmar: 

a) Os estudos clínicos necessitam ser conduzidos sob rigorosas normas éticas e 

atender as regulamentações brasileiras. Precisa passar por Comitê de Ética em 

pesquisa e todos pacientes precisam assinar o termo de consentimento.    

b) Os estudos clínicos necessitam ser conduzidos sob rigorosas normas éticas e 

atender as regulamentações internacionais. Precisa passar por Comitê de Ética em 

pesquisa e todos pacientes precisam assinar o termo de assentimento.            

c) Os estudos clínicos necessitam ser conduzidos sob rigorosas normas éticas e 

atender as regulamentações brasileiras. Precisa passar por Comitê de Ética em 

pesquisa e todos pacientes precisam assinar o termo de assentimento inclusive às 

crianças. 

d) Os estudos clínicos multicêntricos necessitam ser conduzidos sob rigorosas normas 

éticas e atender as regulamentações brasileiras. Não pecisam passar por Comitê de 

Ética em pesquisa e todos pacientes precisam assinar o termo de consentimento.  

e) Os estudos clínicos necessitam ser conduzidos sob rigorosas normas éticas e 

atender as regulamentações nacionais e internacionais, desta forma ficam isentos de 

passar por Comitê de Ética em pesquisa. 

 

7. A configuração das relações intergovernamentais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) visa concretizar a proposta de acesso universal, integral e equânime à saúde e 

está definida na Constituição Federal de 1988 e na Lei n° 8.080, de 1990. Esses textos 

definem os fundamentos de organização federativa da política de saúde e 

estabelecem que a distribuição de competências entre as esferas, articulados de 

forma regionalizada com o objetivo de integrar as ações e serviços de saúde em todo 

o país. (Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Fundação 

Oswaldo Cruz. – 1. ed., rev. – Brasília, 2016).  

 

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

 

Cabe à União as atribuições de natureza estratégica para o desenvolv imento da 

política de saúde, tais como formular, apoiar a implementação e avaliar políticas 

prioritárias, em âmbito nacional; elaborar o planejamento estratégico do SUS em 

âmbito nacional; coordenar sistemas de alta complexidade, de laboratórios de saúde 

pública e de vigilância epidemiológica e sanitária; formular e participar da execução da 

política nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde; promover a 



descentralização de ações e serviços de saúde para Estados e Municípios; 

estabelecer e coordenar os sistemas nacionais de auditoria e ouvidoria. 

PORQUE 

 

Os Estados estão encarregados da prestação direta de ações e serviços de saúde, em 

especial dos cuidados primários e, quando possível, de média e alta complexidade, 

sendo a esfera de contato mais direto com a população. Entre suas principais 

atribuições estão as de executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária; de 

alimentação e nutrição; de saneamento básico e de saúde do trabalhador; 

implementar a política de insumos e equipamentos em saúde; controlar e fiscalizar os 

procedimentos dos serviços privados de saúde; planejar, organizar, controlar e avaliar 

as ações e os serviços de saúde; entre outros. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da 

I.  

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

correta 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. 

 

8. A segurança do paciente passou a ser internacionalmente reconhecida como uma 

dimensão fundamental da qualidade em saúde e, verificando a magnitude do problema 

da segurança do paciente a nível global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estabeleceu em 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance 

for Patient Safety). O propósito dessa iniciativa foi definir e identificar prioridades na 

área da segurança do paciente em diversas partes do mundo e contribuir para uma 

agenda mundial para a pesquisa no campo (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2012). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, cujas 

ações articulam-se com os objetivos da Aliança Mundial e comtemplam demais 

políticas de saúde para somar esforços aos cuidados em redes de atenção à saúde. 

Em relação aos objetivos do PNSP: 

 



I. O objetivo geral do PNSP é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. 

II. O PNSP tem como objetivo geral monitorar a situação de segurança dos 

pacientes nas instituições hospitalares.  

III. Em relação ao ensino, o PNSP tem como objetivo fomentar a inclusão do tema 

segurança do paciente somente na formação continuada.  

IV. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e 

ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do 

paciente são alguns dos objetivos específicos do PNSP.  

V. A implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP´s) nos 

estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, 

incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa é um dos objetivos 

específicos do PNSP.  

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) II e IV 

b) II, III e V 

c) I e IV 

d) I, IV e V 

e) II e III 

 

9. Em relação ao Protocolo de Prevenção de Quedas é INCORRETO afirmar: 

a) O objetivo é reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e 

o dano dela decorrente, por meio da implantação/implementação de medidas que 

contemplem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em 

um ambiente seguro, e promovam a educação do paciente, familiares e profissionais. 

b) Com relação aos fatores ambientais e organizacionais, podem ser citados: pisos 

desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira, insuficiência e 

inadequação dos recursos humanos.                                     

c) Em hospitais pediátricos o risco de queda é reduzido devido a permanência de um 

familiar com a criança.                                                 

d) Queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição 

inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano.                  

e) A avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do  paciente 



com o emprego de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. 

Esta avaliação deve ser repetida diariamente até a alta do paciente.  

10. A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, unidades 

de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em 

ambulatórios. Assinale (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO, sobre as 

afirmações referentes às medidas de segurança na identificação do paciente: 

(   ) Desenvolva formas para igualar pacientes com o mesmo nome. 

(  ) Encoraje o paciente e a família a participar de todas as fases do processo de 

identificação e esclareça sua importância. 

(  ) Realize a identificação dos frascos de amostra de exames na presença do 

paciente, com identificações que permaneçam nos frascos durante todas as fases de 

análise (pré-analítica, analítica e pós-analítica). 

(  ) Confirme a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo 

do medicamento/hemocomponente, antes de sua administração. 

a) V, V, V, V                                

b) F, F, F, F                   

c) F, F, F, V                                        

d) F, V, V, V                    

e) F, F, V, V 

 

11. A disponibilidade de informação, por meio dos indicadores de saúde, apoiada em 

dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação 

sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a 

programação de ações de saúde. Nesse sentido, o indicador de saúde que revela a 

relação entre o número de óbitos por uma determinada doença, dentre os casos 

ocorridos dessa mesma doença é chamada de: 

a) Incidência                                          

b)  Mortalidade                                 

c) Prevalência                                           

d) Taxa de ataque                                                 

e) Letalidade 

 



 

12. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos casos de Violência Sexual Infantil (0 a 

9 anos), segundo raça no Paraná, entre os anos de 2011 e 2014. O cálculo da 

prevalência é um indicador indispensável para determinar os reais grupos vulneráveis, 

conforme apresentado na tabela. 

 

 

 N % Pop. Censo Prevalência/10.0

00 crianças 

RAÇA     

Preta 76 3,10 26.793 28,37 

Indígena 10 0,40 4.869 20,54 

Branca 1.634 66,8 1.063.593 15,36 

Parda 440 18,0 374.623 11,75 

Amarela 7 0,30 12.004 5,83 

Ign/Branco 279 11,4 - - 

Total 2.446 100 1.481.940 14,25 

 

Diante dos dados, proporções e do indicador de prevalência, é CORRETO afirmar 

que: 

 

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

total da população exposta ao risco, e multiplicar pela potência 10n, 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 amarela. 

III - A Prevalência é o número de casos novos de um agravo à saúde, nesse caso a 

violência sexual infantil, dividido pela população do Estado do Paraná e multip licado 

por 10.000. 

IV – A tabela apresenta claramente a raça preta e indígena consecutivamente como 

mais vulneráveis para a violência sexual infantil 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. 

 

13. As diretrizes do Planejamento Governamental do SUS foram estabelecidas por um 

conjunto de normas que foram elencadas princípios gerais que orientam os gestores 

das três esferas da Federação na organização de suas atividades de planejamento, 

com destaque para as estabelecidas no Decreto n° 7.508, de 2011, na Lei 

Complementar n° 141, de 2012, e especialmente na Portaria n° 2.135, de 2013, que 

define de forma mais explícita as diretrizes atuais para o planejamento no SUS. Fazem 

parte dos princípios, EXCETO: 

 

a) O planejamento deve ser desvinculado da Seguridade Social e ao planejamento 

governamental geral. 

b) O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua. 

c) O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas 

comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite. 

d) O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a 

avaliação e a gestão do SUS. 

e) O planejamento deve partir das necessidades de saúde da população. 

 

14. Com a aproximação da equipe de saúde do contexto de vida das famílias, a visita 

domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de informações vinculadas 

às necessidades particulares de cada indivíduo, favorecendo, desta forma, atividades 

educativas e mais humanizadas. Das boas evidências dos benefícios de visitas 

durante os períodos pré e pós-natal salientam-se os seguintes, EXCETO:  

 

a) Melhoria na prática da amamentação. 

b) Melhoria no desenvolvimento cognitivo de grupos específicos, tais como os 

prematuros e os recém-nascidos de baixo peso. 

c) Redução de lesões intencionais no bebê.  

d) Melhoria na detecção e no manejo da depressão pós-parto. 

e) Identificar sinais de perigo à saúde da criança. 

 



15. Quanto aos termos abaixo estão CORRETAS as alternativas: 

A. Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

B.  Evento Adverso: incidente que resulta em dano ao paciente.                                  

C.  Evento Sentinela: ocorrência inesperada ou variação do processo envolvendo 

óbito, qualquer lesão física grave (perda de membro ou função) ou psicológica, ou 

risco dos mesmos. Assinalam necessidade de investigação imediata bem como sua 

resposta.       

D. Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde.              

E. Gestão de Risco: aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, 

condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam 

a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem 

institucional. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas.                                                

b) Todas as alternativas estão erradas.                                      

c) Somente as alternativas A, B e C.                          

d) Somente as alternativas D e E.                                          

e) Somente a alternativa A. 

16. 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 como um dever das instâncias pública e 

privada 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. 

c) III, IV e V. 

d) I, II, III e V. 

e) Todas são verdadeiras. 

 

17. As infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) são aquelas adquiridas 

durante a prestação dos cuidados de saúde e representam um dos mais importantes 

problemas de saúde pública no mundo. Apesar do avanço do conhecimento, muitos 

desafios ainda estão presentes no cotidiano dos controladores de infecções e dos 

profissionais que se dedicam à assistência direta aos pacientes. Profissionais de 

saúde são frequentemente lembrados da importância da higiene das mãos na 

prevenção das IRAS. No desafio global para segurança do paciente de 2005-2006, 

considera-se que "Cuidado limpo é cuidado seguro" (OLIVEIRA et al., 2009). O 

protocolo de Higiene das mãos em serviços de saúde traz as intervenções, 

recomendações e procedimentos para o cuidado seguro do paciente. A respeito desse 

assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente, 

antes de realizar procedimento limpo/asséptico, após o risco de exposição a fluidos 

corporais ou excreções, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao 

paciente.  

b) O procedimento de higienização das mãos com sabonete líquido e água deve ser 

realizado em todos os momentos, estando as mãos sujas ou não. 

c) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser 

utilizados concomitantemente.  



d) A utilização de preparação alcoólica apropriada para as mãos, sob as formas de 

gel, solução e outras, pode substituir a higienização com água e sabonete quando 

as mãos não estiverem visivelmente sujas.  

e) O uso de luvas não altera nem substitui a higienização das mãos, e o seu uso por 

profissionais de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente. 

 

18. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) têm uma etiologia múltipla, 

muitos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado e origem não 

infecciosa, e também associação a deficiências e incapacidades funcionais. A etiologia 

múltipla das DCNT não permite que elas possuam causas claramente definidas. No 

entanto, as investigações tornaram possíveis a identificação de fatores de risco. Com 

base nas DCNTs, considere as seguintes afirmações: 

 

I. São considerados fatores de risco imutáveis: sexo, idade, raça e herança genética. 

II. São considerados fatores de risco comportamentais: tabagismo, alimentação, 

sedentarismo, consumo de álcool e outras drogas. 

III. Os índices de morte por DCNT são superiores em países ricos se comparado com 

países de baixa e média renda. 

IV. A transição epidemiológica se caracteriza pela mudança do perfil de morbidade  e 

de mortalidade de uma população, com diminuição progressiva das mortes por 

doenças infectocontagiosas e elevação das mortes por doenças crônicas. 

V. As principais DCNT são doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas, diabetes e doenças mentais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras 

b) As afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras  

c) As afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

d) As afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

19. Os seis protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para 

implantação das ações em segurança do paciente, baseados nas metas internacionais 

para segurança do paciente, e aprovados pelas portarias GM/MS nº 1.377/2013 e nº 



2.095/2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Identifique como VERDADEIRO (V) ou 

FALSO (F) os protocolos relacionados abaixo, e assinale a alternativa com a 

sequência CORRETA.  

 

 

( ) Protocolo de identificação do paciente. 

( ) Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

( ) Protocolo para prevenção de organismos multirresistentes. 

( ) Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde. 

( ) Protocolo para cirurgia segura. 

( ) Protocolo para prevenção de úlcera por pressão. 

 

 

a) V, V, F, V, V, V 

b) V, F, F, V, F, F 

c) F, V, V, V, F, V 

d) V, F, V, F, V, F 

e) V, V, V, V, V, V 

 

20. A busca ativa de casos representa uma etapa da investigação epidemiológica que 

tem como principal objetivo:  

 

a) Estabelecer medidas terapêuticas sobre o caso. 

b) Confirmar os resultados laboratoriais obtidos. 

c) Determinar a magnitude e extensão do caso. 

d) Avaliar a forma de evolução clínica do agravo. 

e) Confirmar casos de endemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Com base no caso descrito, responda as questões 21, 22, 23, 24 e 25.  

Luiz, masculino, 13 anos, proveniente de Curitiba, acompanhado pelo pai, internou em 

unidade pediátrica com queixa de temperatura alta, eliminação serosa e purulenta por 

via retal. Diagnosticado com megacólon adquirido em 2016. Habita com avó paterna, 

irmã e pai. Permaneceu em repouso no leito, comunicativo quando questionado. Ao 

exame físico: Pálido; hidratado; PICC em jugular direita; ausculta cardíaca com BCNF 

com presença de sopro discreto em foco mitral; ausculta pulmonar com MV + com boa 

expansibilidade pulmonar; abdome plano; RHA hipoativos; colostomia funcionante em 

QIE; cicatriz em região hipogástrica; incisão cirúrgica em região mesogástrica; SVD 

com diurese concentrada, cerca de 1200ml em 24hs; MMSS e MMII sem alterações. 

21. Diante do estado geral de Luiz, foi recomendada a permanência do cateter vesical 

e para investigação do quadro febril o médico solicitou urocultura. A técnica 

CORRETA para coleta asséptica desse material é com:  

a)  o sistema aberto, utilizando o local próximo do cateter vesical                     

b)  o sistema aberto, utilizando o local próximo do coletor de urina                

c)  o sistema fechado, utilizando o local próximo do coletor de urina                    

d)  o sistema fechado, utilizando o local próximo do cateter vesical                     

e)  punção suprapúbica 

22. Considerando o diagnóstico de megacólon de Luiz, assinale o Enunciado 

Diagnóstico mais adequado.  

a)  Volume de líquidos deficiente                                          

b)  Risco de função hepática prejudicada                                    

c)  Motilidade gastrintestinal disfuncional                              

d)  Troca de gases prejudicada                                      

e)  Risco de síndrome do desuso 

23. Sendo o Planejamento da Assistência de Enfermagem uma das etapas do 

Processo de Enfermagem, você deve planejar o cuidado direcionado à colostomia 

funcionante em QIE de Luiz. Assim, assinale a alternativa que melhor se apresenta.  

 

PROVA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM           

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 



 

a) Monitorar o tecido de cicatrização do estoma e adaptação do dispositivo coletor.         

b) Manter recipiente de drenagem no nível adequado. 

c) Monitorar quanto a distensão da bexiga.   

d) Higienizar a pele ao redor da úlcera com sabonete suave e água.          

e) Assegurar uma alimentação adequada. 

 

24. Ao avaliar o risco de lesão por pressão em Luiz, o enfermeiro(a) deverá 

contemplar, segundo o Protocolo de Segurança Básica do Paciente do Ministério da 

Saúde: 

a) déficit de profissionais, febre, estado nutricional e hidratação                              

b) mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional                                 

c) mobilidade, falta de comunicação entre membros da equipe e incontinência                    

d) mobilidade, incontinência, sinais vitais e estado nutricional                                  

e) ausência do familiar, febre, estado nutricional e hidratação 

25. Considerando o Protocolo Básico de Segurança do Paciente – Identificação do 

Paciente – do Ministério da Saúde, a pulseira de identificação de Luiz deve conter: 

a) nome completo do paciente, nome completo do acompanhante do paciente, data de 

nascimento do paciente e número de identidade do paciente.                         

b) nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de 

internamento do paciente e número de prontuário do paciente.                        

c) nome completo do paciente, nome completo do acompanhante do paciente, data de 

internamento do paciente e número de prontuário do paciente.                      

d) nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de 

nascimento do paciente e número de identidade do paciente.                                                         

e) nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de 

nascimento do paciente e número de prontuário do paciente 

26. Em relação à definição de Diagnóstico de Enfermagem, marque a alternativa 

CORRETA: 

a) É consequência da doença do paciente e compreende a análise e a interpretação 

dos dados de anamnese.                                                    

b) É um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou comunidade 

aos problemas de saúde, processos vitais, reais ou potenciais.                                             

c) É uma forma de identificação das necessidades de cuidado somente durante a 



internação da criança. 

d) É a categorização dos resultados esperados na Assistência de Enfermagem ao 

indivíduo.                               

e) É a prescrição dos cuidados de enfermagem.  

 

27. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo-se na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais.                               

b) Os casos de confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente serão 

ocasionalmente comunicados ao Conselho Tutelar.    

c)  Médico, professor ou responsável por estabelecimentos de atenção à saúde e de 

ensino fundamental, pré-escola ou creche poderão, se assim o quiserem, comunicar à 

autoridade competente os casos de violência de que tenham conhecimento.    

d)  Garantir a presença de familiares na enfermaria para auxiliar nos cuidados, desde 

que a criança necessite.                            

e)  todas as alternativas. 

 

28. O acidente na infância e na adolescência é um problema de saúde pública. Em 

relação a esta temática, qual alternativa é VERDADEIRA?  

 

a) O acidente depende exclusivamente do destino da criança ou adolescente.                     

b) A gravidade do acidente independe da situação ambiental.    

c)  na atualidade, o acidente é conceituado como injúria não-intencional ou injúria 

acidental.   

d) a prevenção da ocorrência dos acidentes demanda atitudes complexas e 

dispendiosas.                                             

e) O acidente na infância e na adolescência não é um problema de saúde pública. 

 

29. Ao realizar o exame físico de Pedro a (o) enfermeira (o) passou levemente a ponta 

de seu dedo na lateral de um dos pés do bebê e automaticamente seus pododáctilos 

se abriram, lembrando um leque. Esse movimento pode ser indicativo de? 

a)  convulsões                                            

b)  reflexo de Babinski                  



c)  reflexo de Moro    

d)  tétano                   

e)  letargia e sonolência 

 

30. O suporte avançado de vida em cardiologia (SAVC) é interligado ao suporte básico 

de vida. A respeito do assunto, identifique as afirmativas a seguir como 

VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

(  ) O pessoal de emergência hospitalar e pré-hospitalar não pode realizar o SAVC 

apropriadamente sem uma atenção cuidadosa e constante às características do 

suporte básico da vida e à avaliação adequada do paciente. 

(    ) Os algoritmos nem sempre orientam o socorrista nos aspectos da ressuscitação.  

(  )  As manobras básicas de ressuscitação cardiopulmonar a tórax fechado são 

suficientes para atingir o objetivo.  

(    ) As intervenções realizadas irão variar de acordo com a situação. 

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

a) V–V–V–F                             

b) V–F–V–F                                            

c) F–F–V–V                       

d) V–V–V–V                    

e) V–F–F–V 

31. Priscila é uma enfermeira que fica conectada ao seu smartphone continuamente. 

Seu perfil em uma rede social é completo, contendo informações de onde mora, 

estuda, trabalha, status de relacionamento, religião, idioma e preferência política. Já 

possui 1.200 amigos. Em seu turno de trabalho como plantonista, envia mensagens 

em sua linha do tempo sobre o quadro clínico dos pacientes, os materiais de consumo 

em falta e todo tipo de dificuldades que vivencia na enfermaria em que está lotada. 

Faz isso como estratégia de informar previamente aos membros da equipe de 

enfermagem do plantão seguinte, todos seus amigos, como estão as coisas. 

Diante do exposto, e considerando o Código de Ética e legislação dos profissionais de 

enfermagem, Priscila comete a infração ética de: 

a) expor as condições estruturais da instituição sem autorização da chefia imediata.             



b) trabalhar, colaborar, cumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que 

desrespeitam o exercício profissional.                             

c) divulgar ou fazer referência a casos, situação ou fatos de forma que os envolvidos 

possam ser identificados.                                                              

d) prestar informação inadequada a pessoa, família e coletividade a respeito de 

direitos, riscos, benefícios e intercorrências da assistência de enfermagem.                                     

e) expor sua privacidade de forma inadequada. 

 

32. Para reduzir o risco de aspiração e consequente pneumonia, a técnica mais 

segura durante a higiene oral do paciente com tubo orotraqueal, consiste na: 

a)  execução do cuidado oral no máximo duas vezes ao dia.                

b)  participação de dois profissionais para realizar o cuidado.             

c)  fixação de um fino cateter de aspiração contínua na cavidade oral.              

d)  utilização dos dedos para manter a boca do paciente aberta, procedendo a limpeza 

da cavidade.                                                        

e) realizar o procedimento apenas quando estritamente necessário 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 33, 34 e 35. 

Lucas, 20 meses, encontra-se em ventilação assistida por vários dias. Visando atender 

suas necessidades nutricionais, foi prescrita a introdução de uma sonda, com o 

objetivo de administrar dieta pós-pilórica. 

33. No procedimento de instalação da sonda, o enfermeiro deve: 

a)  manter a criança em decúbito lateral esquerdo elevado.                                

b)  verificar mudança no pH da secreção gástrica para ácida.                                  

c)  medir do lóbulo da orelha até o processo xifóide e deste mais 4cm.          

d)  confirmar o posicionamento por imagem radiográfica, no mínimo, após três horas.       

e)  medir da ponta do nariz até o processo xifóide.  

 

34. A aspiração pulmonar pode ser uma complicação decorrente do procedimento. 

assinale a conduta indicada.  

a)  verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 90 graus durante a 

alimentação e por 2 horas após.   

b)  retirar a sonda imediatamente e comunicar o médico responsável pelo paciente.          



c)  verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a 

alimentação e por 2 horas após.    

d) verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a 

alimentação e testar pH da secreção gástrica.               

e)  retirar a sonda e introduzí-la novamente. 

35. Em caso de estase gástrica, a conduta adequada é:  

a) Se < 30% volume total administrado previamente, reintroduzir líquido residual para 

evitar desequilíbrio de eletrólitos, sendo adicionada à quantidade prescrita de alimento.     

b) Se > 30% volume total administrado previamente, reintroduzir líquido residual para 

evitar desequilíbrio de eletrólitos, sendo subtraída da quantidade prescrita de alimento.  

c) Se > 30% volume total administrado previamente, não reintroduzir líquido residual 

para evitar diarreia, sendo subtraída da quantidade prescrita de alimento.                              

d) Se < 30% volume total administrado previamente, reintroduzir líquido residual para 

evitar desequilíbrio de eletrólitos, sendo subtraída da quantidade prescrita de alimento.   

e) Desconsiderar  qualquer   volume. 

 

36. A alimentação no primeiro ano de vida da criança é de fundamental importância 

para seu crescimento e desenvolvimento. Assinale a alternativa CORRETA em 

relação à alimentação do lactente: 

a)  aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de vida.     

b)  após os 6 meses de vida, introduzir alimentos complementares de acordo com a 

vontade da criança.  

c)  os lactentes necessitam de maior quantidade de calorias e de nutrientes para ter 

um crescimento e desenvolvimento saudáveis.    

d)  a ingestão inadequada de proteínas, de calorias e de outros nutrientes pode levar a 

uma desnutrição proteico-calórica, mas não prejudica o crescimento e o 

desenvolvimento.                                         

e) após os 6 meses de vida, o aleitamento materno não é mais necessário. 

 

37. Antes do procedimento de aspiração de vias aéreas, o enfermeiro deve avaliar 

quais parâmetros? 

 

a)  frequência cardíaca, pulso e saturação de oxigênio.    

b)  sons respiratórios, saturação de oxigênio e coloração de pele e mucosas. 

c)  sons respiratórios, pressão arterial e temperatura.          



 d)   frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.                       

 e)  frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. 

 

38.  Os objetivos de um relacionamento terapêutico dirigem-se ao crescimento do 

paciente. É uma experiência de aprendizagem baseada na humanidade básica do 

paciente e enfermeiro, com mútuo respeito e aceitação de diferenças étnicas e 

culturais. Para que um relacionamento seja terapêutico, é preciso que: 

I. A equipe tenha capacidade para formar um relacionamento interdependente e 

interpessoal.  

II. O enfermeiro limite as expressões de emoções do paciente como uma forma 

de conter possíveis áreas de  conflito e ansiedade.  

III. O enfermeiro identifique e amplie os recursos do ego do paciente, encorajando-

o à socialização e à conexão com  a família.  

IV. O enfermeiro corrija individualmente os problemas de comunicação.  

V.  A equipe permita que o paciente se adapte como um indivíduo único ao 

estresse que está vivenciando.  

Estão CORRETAS as condições apresentadas em: 

a) I, II e III apenas.  

b) II e IV apenas.  

c) I, III e V apenas.  

d) IV e V apenas. 

e) I e V apenas. 

 

39. Em relação à etapa dois do método canguru, são critérios de elegibilidade para o 

RN: 

a) estabilidade clínica, peso mínimo de 1.250g e nutrição enteral plena.                                  

b) estabilidade clínica, peso mínimo de 700g e aleitamento materno.                      

c) instabilidade clínica, peso mínimo 1.500g e alimentação por sonda gástrica.                    

d) instabilidade clínica, peso mínimo de 1.000g e nutrição por aleitamento materno ou 

copo.                                                                           

e) estabilidade clínica, peso mínimo de 800g e aleitamento materno.  



40. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)  

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO 

DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO 

CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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