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INSTRUÇÕES 

 
 
1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2.  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas,  incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7.  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. 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. 
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QUESTÕES GERAIS 
  

 
1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 
FALSA:  
 
a) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da 

federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 

desenvolver suas respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de 

integração de informações dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de 

planejamento são desenvolvidas de forma individual, em cada uma das esferas, em seus 

respectivos territórios, e não precisam levar em conta as atividades das demais esferas. 

b) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que 

essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e 

serviços de saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de 

referência para a análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o 

dimensionamento da capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos 

recursos fiscais, dos profissionais e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma 

imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

c) O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública, pois reorienta os 

programas e os projetos governamentais e impacta na eficiência, eficácia e efetividade da ação 

das políticas de saúde. 

d) Planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo de 

orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

 
 
2. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde instituiu 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre esta Resolução: 

 



a) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

b) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, 

civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

c) Cultura da segurança compreende um 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. 

d) Um evento adverso caracteriza-se por um incidente que não resulta dano à saúde, porém 

deve ser monitorado e acompanhado por ser um near miss. 

 

3. Segundo a Portaria n.1600, de 7 de julho de 2011, NÃO são diretrizes da Rede de Atenção 

às Urgências: 

 

a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde 

em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada 

e necessária aos diferentes agravos. 

b) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde. 

c) Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes 

de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

d) Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, tendo 

a Atenção Básica como ponto de comunicação.  

 

4. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) são exemplos 

de sistemas de informação de abrangência nacional do Sistema Único de Saúde. 

b) Sistema de informação é o conjunto de equipamentos que apenas coleta dados em uma 

organização. Os dados coletados não podem subsidiar a tomada de decisão nos níveis 

municipal, estadual e federal. 

c) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como objetivo o registro de 

Procedimentos de alta complexidade ou alto custo. 

d) As ações do Programa de pré-natal são registradas no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações. 

 

5. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento: 

 



a)  Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário. 

b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e 

vulnerabilidades do indivíduo. 

c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo. 

d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros 

serviços. 

 

6. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 

equipes que atuam na Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção Básica (2017) 

recomenda a seguinte quantidade de população adscrita:  

 

a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

5.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

b) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

1.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes 

da Atenção Básica. 

d) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

10.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

 

7. Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), associe o conceito com sua respectiva definição: 

 

I - Vigilância em saúde ambiental 

II - Vigilância em saúde do trabalhador 

III - Vigilância epidemiológica 

IV - Vigilância sanitária 

 

(  ) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-

transmissíveis, e agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 



humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e 

monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o controle de 

bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte. 

(  ) conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e 

redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de 

ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos 

de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

a) I,II,III,IV 

b) IV.III.II.I 

c) I,IV,III,II 

d) III, I, IV,II 

 

8. Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é INCORRETO afirmar 

que:  

a) A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter 

universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de 

responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) Vigilância em saúde define-se como um o processo contínuo e sistemático de coleta, 

consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à 

saúde.  

c) A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades 

para atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das 

atividades de produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território. 

d) A vigilância sanitária refere-se à situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

9. Para a efetivação das diferentes Políticas Públicas é de suma importância que os serviços 

tenham como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que de acordo 

com o Ministério da Saúde:   

 

 I – São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde. 

II – Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. 



III – Estabelecem o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 

apropriados, quando couber; as posologias recomendadas e os mecanismos de controle 

clínico. 

 

Considerando as afirmações acima:  

 

a) Somente a I e II estão corretas. 

b) Somente a I está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Todas estão corretas. 

 

10. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde assinale a alternativa 

CORRETA:  

a) Entende-se como integralidade da assistência como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, somente no âmbito coletivo e direcionado a alta 

complexidade.  

b) Deve-se buscar centralização político-administrativa com direção única para facilitar a 

organização dos serviços e garantir a igualdade da assistência com vistas à regionalização e 

hierarquização da rede de serviços.  

c) O princípio da Integralidade é compreendido como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema.  

d) O princípio da preservação da autonomia refere-se a não divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

  

11. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento que reúne os 

princípios fundamentais para a conduta profissional de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 

Auxiliares de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras e Atendentes de Enfermagem. Aprovado e 

editado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a resolução com a versão mais 

recente foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de novembro de 2017. Sobre o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa FALSA : 

 

a) O Art. 1º garante o direito de exercer a profissão com liberdade, segurança, autonomia, livre 

de discriminação e em consonância com os princípios legais, de direitos humanos e da ética.  

b) O profissional de enfermagem tem o direito de negar-se a desempenhar atividades que 

estejam em desacordo com sua competência, que ofereçam risco à sua própria segurança, ou 

à segurança de terceiros. Desde que não haja risco à sua própria integridade física, o 

profissional não deve negar assistência em situações de “urgência, emergência, epidemia, 

desastre e catástrofe”. 

c)  Ao desobedecer ou deixar de observar as disposições do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem e demais códigos regionais, o profissional poderá receber as seguintes 

penalidades: Advertência Verbal, Multa, Censura, Suspensão do Exercício Profissional e 

Cassação do direito ao Exercício Profissional. 

d) O profissional tem o direito de recusar a assistência em situações que não se sinta seguro e 

capacitado, como em casos de urgências e catástrofes.  

 

12. Sobre os direitos do Profissional de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 

 

I) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e 

psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos 

dos profissionais de enfermagem. 



II) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da 

cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e 

remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. 

 III) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

 IV) 5º Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de 

Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais. 

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

exercício profissional. 

Estão CORRETAS: 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) III, IV e V 

d) Todas as afirmativas estão corretas 

 

13. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa 

CORRETA:  

 

a) É facultativo aos profissionais de Enfermagem recusar-se a executar prescrição de 

Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional 

prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. 

b) É direito dos profissionais de Enfermagem participar da prática multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os 

preceitos éticos e legais da profissão. 

c) É dever dos profissionais de Enfermagem fazer o uso do carimbo, com nome completo, 

número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do 

profissional. 

d) É facultativo aos profissionais de Enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha 

conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou 

por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu 

representante ou responsável legal. 

 

14. De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que trata da Lei do Exercício Profissional, são 

atividades privativas do enfermeiro: 

 

a) a prescrição da assistência de enfermagem; o cuidado direto de enfermagem aos pacientes 

graves com risco de vida e os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

b) a participação na orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e a 

participação na equipe de saúde. 



c) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas e prestar assistência de enfermagem a 

pacientes graves. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

15.  De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que trata da Lei do Exercício Profissional, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e a participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem. 

b) Cabe ao técnico de enfermagem executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro. 

c) O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, 

envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em 

nível de execução simples, em processos de tratamento. 

d) O auxiliar e o técnico de enfermagem realizam cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 

decisões imediatas, desde que supervisionados diretamente pelo enfermeiro. 

 

16. De acordo com o Decreto n° 94.406/1987, que regulamenta a Lei n° 7.498/86 de 25 de 

junho de 1986, o qual dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, é 

CORRETO afirmar que:   

 

I - O profissional enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe 

privativamente: direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 

de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; organização e 

direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de enfermagem. 

 II – São Técnicos de Enfermagem os profissionais que possuem diploma de Enfermeiro, 

conferido por instituição de ensino, nos termos da lei.  

III – É privativo ao profissional enfermeiro a prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem; assistência de 

enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da evolução e do trabalho 

de parto; execução do parto sem distocia; educação visando à melhoria de saúde da 

população. 

  

Considerando as questões acima, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 

de cima para baixo. 



 

a) V, F, F. 

b) V, F, V. 

c) V, V, V. 

d) F, F, F. 

 

17. Sobre o Processo de Enfermagem, é CORRETO afirmar: 

 

a) O processo de enfermagem ou Sistematização da Assistência de enfermagem se constitui 

no processo de realizar o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de intervenções de 

enfermagem. 

b) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de 

Enfermagem); Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

c) Na etapa de diagnóstico de enfermagem, são obtidas as informações sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença. 

d) A etapa de avaliação de enfermagem consiste na determinação dos resultados que se 

espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. 

 

18. A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo: 

 

a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença; 

b) os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde e doença; 

c) as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 

identificados e os resultados alcançados como conseqüência das ações ou intervenções 

realizadas. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Com relação aos cuidados gerais durante o trabalho de parto: 

 

I) Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações 

baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de decisões. 

II) Mulheres em trabalho de parto, mesmo sem  fatores de risco, devem manter jejum. 



III) Os profissionais de saúde devem refletir sobre como suas próprias crenças e valores 

influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto e garantir que os seus cuidados apoiem a 

escolha da mulher. 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas I e III. 

d) I, II e III. 

 

20. Com relação ao Calendário Nacional de Vacinação, é CORRETO afirmar: 

 

a) A vacina contra Febre Amarela deve ser administrada por meio de 1 (uma) dose aos 9 

(nove) meses de vida. 

b) A vacina contra Febre Amarela compreende a administração de 0,5 mL, via subcutânea. 

c) A vacina Tríplice Viral deve ser administrada aos 12 meses de idade (primeira dose). Em 

situação epidemiológica de risco para o sarampo ou a rubéola, a vacinação de crianças 

entre 6 (seis) a 11 meses de idade pode ser temporariamente indicada, devendo-se 

administrar a dose zero da vacina tríplice viral. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21. A estratificação de risco, segundo a Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, estabelece 

critérios para garantir o cuidado às crianças com maior probabilidade de adoecer e morrer. 

Com base nisso, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. Consiste em Risco Habitual as crianças que não apresentam condições ou patologias de 

risco.  

II. Compreende Risco Intermediário os filhos de mães com menos de 15 anos ou mais de 40 

anos. 

III. Compreende Alto Risco crianças com baixo peso ao nascer e/ou Desnutrição grave. 

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 



22. A Escala de Glasgow avalia a resposta ocular, verbal e motora de um paciente. Conforme 

as respostas obtidas, serão designados valores numéricos. A respeito do valor máximo 

representado na escala, assinale a alternativa CORRETA.  

a) 3  

b) 1 

c) 15 

d) 0 

 

23. Com relação à avaliação primária à vítima de Trauma, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A etapa A compreende apenas a estabilização da coluna cervical; a etapa B a ventilação e a 

etapa C consiste na avaliação da circulação, hemorragia e avaliação do estado neurológico. 

b) A avaliação pupilar não é importante no atendimento pré-hospitalar, uma vez que alterações 

pupilares ocorrem somente algumas horas após o trauma. 

c) Na etapa D é realizada a exposição do paciente para avaliação das possíveis lesões e na 

etapa E é realizada a avaliação neurológica. 

d) A diminuição do nível de consciência da vítima, alerta o enfermeiro para quatro possíveis 

causas: oxigenação cerebral diminuída; lesão do sistema nervoso central; intoxicação por 

drogas ou álcool; e/ou distúrbios metabólicos. 

 

24. Com relação ao Trauma de tórax, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Tórax Instável ocorre quando duas ou mais costelas são fraturadas em mais de um local ao 

longo de seu comprimento. Assim, quando os músculos respiratórios são contraídos para 

elevar e afastar as costelas, o segmento instável se move para dentro. 

b) O pneumotórax pode ser classificado em três tipologias: simples, aberto e hipertensivo. 

c) No pneumotórax hipertensivo, o ar é forçado para o espaço pleural sem meios de fuga, 

podendo colapsar o pulmão do lado afetado. 

d) O tamponamento cardíaco é a compressão do coração por acúmulo de ar no saco 

pericárdico. 

 

25. Com relação ao trauma de crânio, é CORRETO afirmar: 

 

a) As lesões de couro cabeludo podem resultar em grande perda de sangue, devido ao 

suprimento de sangue desta região. 

b) As fraturas de crânio podem ser decorrentes de trauma fechado ou penetrante. 

c) Nas fraturas de base de crânio podem ocorrer equimose periorbital (olhos de guaxinim) e 

sinal de Battle (sinal de batalha). 

d) Todas as alternativas estão corretas. 



 

26. Estudos demonstram que a quantidade e a qualidade das compressões torácicas estão 

diretamente relacionadas à sobrevida, em casos de atendimento à parada cardiorrespiratória 

(PCR). Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A profundidade da compressão deve ser entre 6 a 12 cm, permitindo o retorno completo do 

tórax entre cada compressão. 

b) A frequência recomendada é de 100 a 120 compressões por minuto. 

c) Deve-se realizar pausas de 10 segundos entre as compressões. 

d) A desfibrilação deve ser realizada assim que disponível e independentemente do ritmo. 

 

27. O Infarto Agudo do miocárdio (IAM), conhecido popularmente como infarto do coração, 

enfarte ou ataque cardíaco, é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. 

Caracteriza-se pela morte de parte do músculo cardíaco (miocárdio), de forma rápida (ou 

aguda), devido à obstrução do fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o coração. O 

planejamento da assistência de enfermagem aos pacientes com IAM deve incluir, EXCETO: 

 

a) Alívio dos sinais e sintomas de isquemia, manutenção ou obtenção da perfusão tecidual 

adequada, adesão ao programa de autocuidado e identificação precoce de complicações. 

b) na suspeita do IAM, é importante que o enfermeiro realize a avaliação minuciosa dos sinais 

e sintomas atuais (momento do início, tempo de duração, qualidade, intensidade, relação com 

o esforço e repouso) e, presença de doença coronária estabelecida (angina prévia). 

c) Sendo confirmado o diagnóstico do IAM, devem-se iniciar as medicações, segundo o 

mnemônico MONABCH: M (morfina); O (oxigênio, se sat O2 <90%); N (nitrato/nitroglicerina); A 

(AAS); B (beta bloqueador); C (clopidogrel); H (heparina). Todos os medicamentos devem ser 

utilizados, sem exceção.  

d) Na avaliação secundária de um paciente com IAM, devem-se monitorar sinais vitais e 

oximetria de pulso; sinais e sintomas, alergias, medicamentos, passado histórico, líquidos e 

alimentos (entrevista SAMPLA) e caracterização da dor (qualidade, localização, irradiação). 

 

28. Os protocolos básicos de segurança do paciente caracterizam-se por serem sistêmicos; 

gerenciados; promovem a melhoria da comunicação; e constituem em instrumentos para 

construir uma prática assistencial segura; oportunizam a vivência do trabalho em equipe; bem 

como o gerenciamento de riscos. Sobre os protocolos básicos de segurança do paciente, 

segundo a portaria no 2.095, de 24 de setembro de 2013, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) São priorizados os protocolos de Identificação do paciente; Prevenção de lesão por pressão; 

Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; Cirurgia segura; Prática de 

higiene das mãos em serviços de saúde; Prevenção de queda. 



b) São priorizados os protocolos de Identificação do paciente; Prevenção de úlcera por 

pressão; Prevenção de suicídio; Prevenção de Infecções Hospitalares; Cirurgia segura; Prática 

de higiene das mãos em serviços de saúde. 

c) São priorizados os protocolos de Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; Prevenção de queda; Prevenção de Práticas inseguras; Prática de higiene das 

mãos em serviços de saúde; Prevenção de reações hemolíticas por incompatibilidade 

sanguínea. 

d) Não são priorizados os protocolos de Identificação do paciente; Cirurgia segura; Prevenção 

de reações transfusionais; Prevenção de hemorragias; Prevenção de reações hemolíticas por 

incompatibilidade sanguínea; Prevenção de fratura de quadril pós-operatória. 

 

29. A Classificação Internacional de Segurança do Paciente da OMS pretende fornecer uma 

compreensão global do domínio da segurança do paciente e tem como objetivo representar um 

ciclo de aprendizagem e de melhoria contínua, realçando a identificação, a prevenção, a 

detecção e a redução do risco; a recuperação do incidente e a resiliência do sistema. Para 

tornar a assistência de saúde mais segura, tanto para os pacientes, como para os profissionais, 

é importante que se conheça os fatores que contribuem para falhas e erros dentro dos 

serviços, que são circunstâncias, ações ou influências que desempenham um papel na origem 

ou no desenvolvimento de um incidente ou no aumento do risco de incidente. Estes fatores 

podem ser, EXCETO:  

 

a) Humanos – relacionados ao profissional.  

b) Sistêmico – relacionados ao ambiente de trabalho.  

c) Externos – relacionados a fatores fora da governabilidade do gestor.  

d) Não há fatores que contribuam para falhas dentro dos serviços. As falhas estão estritamente 

relacionadas à falta de conhecimento, habilidades e atitude dos profissionais de saúde. O erro 

deve ser punido, para que haja cultura justa, e implementada a cultura de segurança do 

paciente. 

 

30. O rápido envelhecimento da população brasileira, aliado ao aumento da longevidade dos 

idosos traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde, com 

maior carga de doenças crônicas e incapacidades funcionais. Com relação à saúde do idoso, 

assinale com V (VERDADEIRO) e F (FALSO ) nas sentenças abaixo: 

 

(   ) Todos os idosos apresentam doenças e fazem uso de diversos medicamentos. 

( ) O foco da saúde está relacionado à funcionalidade global do indivíduo, definida como a 

capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo.  

(   ) Todos os idosos apresentam pelo menos uma queda ao ano. 

(   ) A velhice deve ser considerada como doença.  



 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) F,V,F,F 

b) V, F,F,F 

c) F,F,F,V 

d) V,F,F,V 

 

31. Assinale a alternativa que apresenta uma síndrome geriátrica: 

 

a) Lombalgia 

b) Incapacidade Cognitiva 

c) Artrose 

d) Hipertermia  

 

32.  Uma das grandes causas de Iatrogenia no idoso é a Polifarmácia. Assinale a alternativa 

que apresenta a definição de polifarmácia: 

 

a) Uso concomitante de duas medicações. 

b) Uso concomitante de cinco ou mais medicamentos. 

c) Uso de medicamento e bebida alcoólica 

d) Uso de medicamento e droga ilícita. 

 

33. Entre os muito idosos (aqueles com idades iguais ou superiores a 80 anos), a fratura de 

fêmur, é o sétimo motivo mais frequente de internação hospitalar. Assinale a alternativa que 

apresenta a causa mais comum de fratura de fêmur no idoso: 

 

a) Bronquite 

b) Hipertensão Arterial Sistêmica 

c) Quedas 

d) Diabetes Mellitus  

 

34. Quanto ao Aleitamento Materno Exclusivo (AME), assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A recomendação da amamentação exclusiva é por seis meses, e continuado até os dois 

anos ou mais. 

b) Recomenda-se que a criança seja amamentada com restrições de horários e de duração 

das mamadas.  



c) Em geral, um bebê em AME mama de 2 a 4 vezes ao dia. 

d)  A ingesta hídrica da nutriz deve ser controlada durante o aleitamento materno exclusivo.  

 

35. A Linha de Cuidado Materno Infantil da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná tem 

como finalidade a organização da atenção e assistência nas ações do pré-natal, parto, 

puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial 

no seu primeiro ano de vida. Quanto à gestante de alto risco, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O atendimento da gestante de alto risco ocorre exclusivamente na Atenção Primária a 

Saúde. 

b) Histórico de duas cesáreas e dois partos normais classificam a gestante como alto risco. 

c) A gestante será de alto risco quanto apresentar doenças como psicose ou depressão grave.  

d) A gestante será de alto risco se for tabagista (Fagerström< 8 pontos).  

 

36. Considerando os sinais de alerta no comportamento suicida, é INCORRETO afirmar que:  

 

a) Pessoas com risco aumentado de suicídio costumam falar sobre a morte e sobre o suicídio 

mais que o comum.  

b) Em geral sentem falta de esperança, sentem-se culpadas com baixa autoestima, e possuem 

visão negativa de vida e de futuro.  

c) As pessoas com risco aumentado de suicídio podem se isolar e interagem menos com 

outras pessoas.  

d) As manifestações de desejo de morte ou suicídio também devem ser interpretadas como 

ameaças e chantagem.  

 

37. Com relação os diferentes tipos de esquizofrenias, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A esquizofrenia simples é caracterizada pela presença proeminente de uma perturbação dos 

afetos as ideias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias, o comportamento é 

irresponsável e imprevisível, existem frequentemente maneirismos. O afeto é superficial e 

inapropriado. O pensamento é desorganizado e o discurso incoerente.  

b) A esquizofrenia paranóide caracteriza-se essencialmente pela presença de ideias delirantes, 

de cunho persecutório, em geral, acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas e 

de perturbações das percepções. 

c) A esquizofrenia residual caracteriza-se pela presença persistente de sintomas “negativos”, 

embora não forçosamente irreversíveis, tais como lentidão psicomotora; hipoatividade; 

embotamento afetivo; passividade e falta de iniciativa; pobreza da quantidade e do conteúdo do 

discurso; pouca comunicação não verbal (expressão facial, contato ocular, modulação da voz e 

gestos) e falta de cuidados pessoais. 



d) A esquizofrenia catatônica é caracterizada por distúrbios psicomotores proeminentes que 

podem alternar entre extremos, tais como hipercinesia (hiperatividade) e estupor, assim como é 

marcada por episódios de excitação violenta. 

  

38. Em relação ao comportamento suicida, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Para saber se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é necessário perguntar 

diretamente.  

b) Perguntar a uma pessoa se ela tem pensamentos suicidas estará contribuindo para que ela 

tente suicídio, pois a faz pensar no sofrimento.  

c) Uma vez iniciada nos pensamentos, a ideação suicida nunca evoluirá para a tentativa ou 

suicídio consumado. 

d) Um pessoa que tenta suicídio com uso de medicações está tentando chamar a atenção, 

não está efetivamente querendo morrer.  

 

39. Com relação aos transtornos relacionados ao uso de substâncias é CORRETO afirmar que: 

 

a) A dependência é caracterizada pelo uso repetido de uma droga ou substância química, com 

ou sem dependência física.  

b) A abstinência de drogas refere-se ao período em que o indivíduo esta fazendo o uso intenso 

de drogas. 

c) A fissura ou Craving refere-se ao fenômeno no qual, após a administração repetida, uma 

determinada dose da droga produz um efeito reduzido. 

d) A intoxicação refere-se à síndrome de abstinência de qualquer tipo de droga, em que o 

individuo apresenta sintomas físicos e psíquicos após cessar o uso da droga.  

 

40.  O Delirium se configura como um distúrbio neurológico comum nos serviços de internação. 

Com relação a esta condição é CORRETO afirmar que: 

 

a) No desenvolvimento do Delirum, em geral, ocorre o declínio agudo dos níveis de 

consciência, cognição e atenção.  

b)  Pode ser letal e é irreversível.  

c) Seu início geralmente é súbito e acomete a maioria das pessoas jovens sem complicações 

neurológicas de base.   

d) Possui um prognóstico favorável, pois não está relacionado a doenças preexistentes do 

Sistema Nervoso Central.  

 

 



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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