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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 duração da prova 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) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
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; 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 QUESTÕES GERAIS 

 
1. As entidades privadas filantrópicas, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, têm a função 

de: 

  

a) Integrar complementarmente a rede de serviços de assistência. 

b) Organizar a atenção a desempregados e população de rua. 

c) Garantir disponibilidade de leitos para cuidados prolongados e internações sociais. 

d) Orientar a captação de recursos para a universalização da atenção.  

 

2. São princípios do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à 

saúde e direito à informação. 

b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à pagamento. 

 

3. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território 

nacional. Constituem-se objetivos específicos: 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe. 

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

c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente. 

d) Estimular os processos de promoção da saúde. 
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4. Leia as informações a seguir e marque a alternativa CORRETA: 

 

I. A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.    

II. A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS. 

 

a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa. 

b) As duas afirmativas estão verdadeiras. 

c) As duas afirmativas estão falsas. 

d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira. 

 

5. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde 

deverão se reunir: 

 

a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de 

profissionais de saúde. 

b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos 

movimentos sócias de usuários do SUS. 

c) Anualmente. 

d) A cada quatro anos. 

 

6. Em relação à ética e bioética, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de 

saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do 

próprio paciente.  

b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de 

todos os profissionais envolvidos no tratamento.  

c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que 

estão longe de serem pensadas na ética profissional. 

d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.   

 

7. Coronavírus (COVID-19)  é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas  

infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019-

nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto, 

trata-se de um: 



                                                                        

 
a) Agravo de saúde pública sociocomunitário. 

b) Evento de saúde pública de caráter endêmico. 

c) Evento de saúde pública de notificação imediata. 

d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário. 

8. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da 

coletividade. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos objetivos da educação em 

saúde. 

 

a)  Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. 

b)  Estimular a utilização dos serviços de saúde. 

c)  Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado. 

d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações, 

exercendo a cidadania almejada. 

 

9. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua 

área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de: 

 

a) Territorialização. 

b) Regionalização de saúde. 

c) Identificação da população adstrita. 

d) Demarcação de área e populações de risco. 

 

10. São princípios norteadores da política nacional de humanização: 

a)  Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos. 

b)  Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo. 

c)  Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais. 

d) Valorização da   dimensão  subjetiva e social  em   todas  as  práticas  de  atenção  e  

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/ 

responsabilização. 

 

11. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo 

de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto 

pela Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas. 



                                                                        

 
 b) Somente o gestor estadual pode aderir. 

 c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde. 

 d) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

 

12. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença: 

a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 

b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes. 

d) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular. 

 

13. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes 

desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, 

passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses 

blocos incluem-se: 

 

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde. 

b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde. 

c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino. 

 

14. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles: 

a) Rede, Regionalização e Hierarquização. 

b) Rede, Humanização e Hierarquização. 

c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização. 

d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização. 

 

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de 

biossegurança estabelecidos na NR 32, como: 

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim 

de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos. 

b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde 

que a rotulagem esteja íntegra. 

c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao 

isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção. 



                                                                        

 
d) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Materiais Perfurocortantes. 

 

16. A atuação efetiva dos cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na 

formulação de políticas públicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida 

como: 

a) gestão de trabalho. 

b) gestão participativa. 

c) regulação. 

d) atenção a saúde. 

 

17. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em 

saúde. 

 

a) SIM, SINAN, SINASC. 

b) SIM, SIH, SAI. 

c) SISPNI, SIH, SAI. 

d) SINASC, SISVAN, SIH. 

 

18. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde:   

 

a) Vigilância ecológica. 

b) Vigilância em saúde. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Vigilância sanitária. 

 

19. Promover a qualidade de vida e reduzir 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 assistências são objetivos da: 

a)Política Nacional de Humanização. 

b)Política Nacional da Pessoa Idosa. 

c) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

d)Pactuação da Saúde. 



                                                                        

 
20. As chamadas “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem em 

serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Estes serviços são assim 

definidos pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, documento que regulamentou a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, ao tratar de temas como a organização, o planejamento da 

saúde e a articulação interfederativa no âmbito do SUS (BRASIL, 2011). 

São consideradas Portas de Entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de: 

  

a) Urgência e vigilância em saúde. 

b) Emergência e vigilância em saúde. 

c) Atenção primária e atenção psicossocial. 

d) Atenção psicossocial e atenção hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

 
21. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução 

COFEN nº 564, de dezembro de 2017, é CORRETO afirmar que é dever dos profissionais de 

enfermagem. 

  

a) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional.  

b) Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de 

enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade.  

c) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  

d) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e 

potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.  

 

 22. No momento da avaliação de enfermagem, o paciente com diagnóstico de angina relata: 

dispneia, dor torácica, náusea, dormência de membros superiores. Qual o procedimento 

CORRETO? 

  

a) Estimulá-lo a caminhar para aumentar a oxigenação e diminuir o sentimento.                  

b) Deitá-lo no leito em decúbito dorsal e posicionar a cama em Trendelemburg.   

c) Sentá-lo com os pés na escadinha da cama, e orientá-lo a reclinar a cabeça entre as pernas 

para melhorar a oxigenação.          

d) Colocá-lo em semi-Fowler, a fim de reduzir as necessidades de oxigênio do miocárdio 

isquêmico.  

23. A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeira(o) e permite o exercício 

de sua autonomia como profissional. A consulta de enfermagem prevista na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem compreende as seguintes etapas. Assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA – ENFERMAGEM 

 



                                                                        

 
 

 

a) Histórico, planejamento, diagnóstico e avaliação de enfermagem. 

b) Entrevista, implantação, prescrição e avaliação de enfermagem. 

c) Exame físico, diagnóstico, organização, avaliação e evolução de enfermagem. 

d) Entrevista, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. 

 

24. Ao reconhecer uma vítima envenenada por ingestão de benzina, que está apresentando 

sufocação, qual é o procedimento correto durante um atendimento extra-hospitalar? 

  

a) Fazer respiração boca a boca e elevar os pés. 

b) Iniciar procedimento de suporte básico à vida. 

c) Oferecer-lhe líquidos para evitar a desidratação. 

d) Mantê-la em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados. 

 

25. Qual dos itens está relacionado à perda continua óssea produzida de forma brusca e 

violenta como resultado de um trauma: 

a) Concussão. 

b) Entorse. 

c) Luxação. 

d) Fratura. 

 

 

26. Um acidente (Moto/anteparo) com uma vítima com trauma em região lombar, ao abordar a 

vítima qual a prioridade do atendimento: 

 

a) Verificar os sinais vitais. 

b) Realizar controle cervical e imobilização. 

c) Acesso venoso periférico. 

d) Oxigeno terapia. 

 

27. No caso de acidente e vítima com hemorragia externa devem-se: 

 

a) Instalar soro e retirar vítima do local. 

b) Cobrir o sangramento, apertando com firmeza o vaso afetado. 

c) Manter o volume sanguíneo através da transfusão. 



                                                                        

 
d) Aplicar medicação hemostática e monitorar o paciente. 

 

  

28. São sinais e sintomas mais característicos de um Infarto agudo do miocárdio (IAM): 

  

a) Dor precordial, sudorese, sede e torpor.                                  

b) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão arterial, vômito e anorexia.       

c) Hipotensão arterial, anorexia, torpor e sede.                          

d) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, náuseas e vômito. 

 

29. Assinale a afirmativa relacionada ao quadro clínico do choque hipovolêmico: 

  

a) Hipotensão arterial, pele fria e pegajosa, sede e taquicardia.                    

b) Redução do volume urinário, hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia, palidez e sudorese. 

c) Hipotensão arterial, hipotermia, taquicardia, redução do volume urinário, palidez e 

hipertensão arterial.          

d) Redução do volume urinário, hipertensão arterial, hipotermia, taquicardia, ansiedade e 

sudorese. 

 

30. Assinale a alternativa abaixo que se refere à parte do corpo mais adequada para 

averiguação da pulsação em adultos, ao realizar primeiros socorros: 

  

a) Pescoço.                       

b) Axila.                          

c) Tórax.                     

d) Virilha. 

 

31. Qual das afirmativas abaixo está correta quando se refere aos procedimentos de primeiros 

socorros: 

 

a) nos casos de suspeita de fratura de crânio, lesão cerebral ou quando houver dispnéia, a 

cabeça deve ser mantida abaixada.               

b) o paciente em coma hipoglicêmico (nível sanguíneo de açúcar baixo) necessita de sal, a 

administração de qualquer solução salina pode reverter imediatamente o coma hipoglicêmico. 



                                                                        

 
c) no choque séptico, deve-se administrar solução hipertônica em grande volume 

imediatamente.                     

d) inicialmente, as vítimas em estado de choque devem ter os membros inferiores elevados em 

relação ao corpo, caso não houver fraturas, para melhorar a oxigenação do cérebro. 

 

32. Durante uma convulsão, o enfermeiro deve: 

 

a) Lateralizar a cabeça, para que a saliva escorra e imobilizar somente os membros superiores.  

b) Imobilizar os membros inferiores e superiores e lateralizar a cabeça.                          

c) Limpar as secreções salivares, com um pano ou papel  e lateralizar a cabeça.                       

d) Deixar a vítima dormir, após passar a convulsão e encaminhar ao neurologista. 

 

33. Na prática do Acolhimento e da Classificação de Risco na UPA, os princípios do SUS 

podem ser observados respectivamente na: 

a) equidade e universalidade.                   

b) integralidade e acesso.                                 

c) universalidade e equidade.                    

d) equidade e integralidade. 

 

34. Afirmam-se que os sinais clássicos da vítima de engasgo são: 

1) Cianose e bradicardia.                                           

2) Tosse na tentativa de expelir o corpo estranho.                            

3) Agitação com sensação de morte.                                          

4) Dificuldade de respirar.                                                       

5) Dificuldade para falar. 

Assinale a alternativa CORRETA se o item for F para FALSO e V para VERDADEIRO: 

 

a) V,V,V,V,V.                    

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

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

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



                                                                        

 
35. Na RUE - Rede de Urgência e Emergência há estratégias que são destacadas como 

prioritárias. Assinale a resposta CORRETA: 

a) Diminuição dos leitos hospitalares de retaguarda.                                                   

b) Qualificação da atenção ao paciente crítico ou grave por meio da qualificação das unidades 

de terapia intensiva.                    

c) Organização dos atendimentos domiciliar de qualidade.              

d) Qualificação da atenção por meio da linha de cuidado cardiovascular. 

 

36. Assinale a alternativa CORRETA, verificando as afirmativas VERDADEIRAS e FALSAS: 

1- O objetivo da avaliação primária é identificar e corrigir situações de risco imediato de morte.   

2- Considera-se crítico todo paciente que apresentar alterações significativas em qualquer 

etapa da avaliação.                                    

3- Se o paciente for considerado crítico, o tempo de permanência na cena deve ser o mínimo 

possível.                                             

4- Para realizar permeabilidade de VA: considerar o uso de manobras manuais e o uso de 

dispositivos de abertura de via aérea.                     

5- Repetir avaliação primária no primeiro atendimento e não realizar durante o transporte 

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

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

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

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

 

37. De acordo com a American Heart Association (AHA, 2020), para que se possa realizar o 

atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) em gestante e realizar as manobras de 

ressuscitação de forma efetiva e com melhores taxas de reversibilidade, é necessário ter 

conhecimento das possíveis etiologias da PCR materna, quais sejam, EXCETO: 

  

a) Hipotensão 

b) Anestesia 

c) Febre 

d) Embolia 

  

  

  



                                                                        

 
  

38. Um paciente está em quadro de cetoacidose diabética, apresentando um quadro 

respiratório com profundas e rápidas inspirações, interrompidas por curtos períodos de apneia, 

seguindo-se de respirações profundas e ruidosas, lembrando um peixe fora d’água. Como se 

denomina esse padrão respiratório? 

  

a) Bradipneia 

b) Respiração de BIOT 

c) Dispnéia 

d) Respiração de Kussmaul 

 

39. O choque hipovolêmico é: 

  

a) Resultado de uma vasodilatação periféricaglobal que ocasiona drástica redução da PEC, 

comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares e a captura de oxigênio pelos 

tecidos. 

b) Causado por uma redução do volume sanguíneo. 

c) Aquele em que a má perfusão tecidual é resultado do baixo débito cardíaco. 

d) Resultado de uma vasodilatação generalizada e tem hemodinâmica semelhante ao choque 

séptico. 

  

40. Para uma criança que está com tosse ou dificuldade para respirar, deve-se observar os 

seguintes: 

  

a) Contar a frequência respiratória em um minuto, mesmo que a criança. 

b) Se a criança tem de 2 a 12 meses, uma frequência respiratória de 50 ou mais por minuto 

caracteriza que a respiração está rápida. 

c) No caso de um quadro de respiração rápida, está descartada a hipótese de pneumonia, 

sendo a criança tratada mediante esse sintoma. 

d) No caso de pneumonia simples, deve-se tratar a criança para evitar pneumotorax 

hipertensivo. 

 

 

 

 



                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 
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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