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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. 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 

 

 

 



                                                                     

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

ENFERMAGEM 
  

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 1. 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e marque V para 

VERDADEIRO e F para FALSO. 

 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(   ) Entre os objetivos do SUS, está a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

(   ) Não está incluída no âmbito de atuação do SUS a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V;V;V. 

b) V;V;F. 

c) F;V;F. 

d) F;V;V. 

 

2. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

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

correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

III. Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento organizado pelas Secretarias de Saúde.   

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

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

da política de saúde nos níveis correspondentes. 



                                                                     

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas IV. 

 

3. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de 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) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos, excetuando-se os serviços privados. 

c) Entre as diretrizes da PNVS está a de abranger ações voltadas à saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas, prestadas por serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Desde 2020, as ações em saúde do trabalhador não fazem parte da PNVS. 

d) As estratégias para organização da Vigilância em Saúde não necessitam contemplar a 

proposição e produção de indicadores para monitoramento e avaliação da situação de 

saúde, pois essa é uma atribuição das Direções das Secretarias de Saúde. 

 

4. Sobre a Política Nacional de Humanização, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do 

SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.  

b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, 

pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.  

c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS para existir. 

d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por 

meio de Acolhimento, Grupo de Trabalho de Humanização, Escuta qualificada, entre 

outros. 

 

 

5. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar: 

 



                                                                     

a) O acolhimento se constitui como uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços.  

b) Pode-se dizer que uma atitude acolhedora é uma atitude atenta, que considera a diversidade 

cultural, racial e étnica. 

c) O acolhimento deve ocorrer em uma sala específica, no momento da chegada do usuário no 

serviço de saúde. 

d) Entre os objetivos do acolhimento estão: escutar a queixa, os medos e as expectativas do 

usuário; identificar os riscos e a vulnerabilidade e perceber a avaliação do próprio usuário em 

relação à sua condição. 

 

6. Sobre os princípios da Bioética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A autonomia é a capacidade de autodeterminação da pessoa, isto é, o quanto ela pode 

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

II. A justiça significa “fazer o bem”, ou seja, ofertar o melhor tratamento ao paciente. 

III. O conceito de equidade costuma ser acrescentado ao de justiça. Equidade se refere a dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

7. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017), são atribuições dos 

profissionais da atenção básica: 

 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita nas regiões centrais, ao 

longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 

necessidades de cuidados curativistas, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

b) Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e 

a longitudinalidade pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 

c) Praticar cuidado exclusivamente em nível coletivo, visando propor intervenções que possam 

influenciar os processos saúde-doença em grupos. 



                                                                     

d) Participar da compra dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O 

gerenciamento dos insumos fica sob-responsabilidade da atenção secundária. 

 

8. Muitos países estão trabalhando no sentido de implementar uma abordagem ligada aos 

determinantes sociais. De acordo com os princípios e pré-requisito para a tomada de ações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Para que ações sobre os determinantes sociais reduzam as iniquidades em saúde, é 

preciso trabalhar com ações de curto prazo, com implementação continuada. 

b) Uma distribuição equitativa do bem-estar e da saúde precisa se transformar em uma meta 

prioritária não só para o governo, como para a sociedade como um todo. 

c) É essencial que ações sobre os determinantes sociais sejam coordenadas entre si e 

coerentes. 

d) O monitoramento e a avaliação são cruciais para que se possa saber se a abordagem 

está impactando verdadeiramente os determinantes e a equidade em saúde. 

 

9. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo: 

 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do 

vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente 

adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem como objetivo a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, uma vez que o atendimento de emergências não é realizado em Unidades 

Básicas de Saúde. 

(   ) A UPA 24h objetiva reunir esforços para garantir a integralidade na assistência em 

situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas.  

(   ) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 

Hospitalar. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V,F,F,V 

b) V,V,F,V 

c) V,F,V,V 

d) V,V,F,F 

 



                                                                     

10. Sobre os conceitos relacionados à Segurança do Paciente, analise os termos abaixo e 

depois relacione aos conceitos correspondentes: 

 

1) Dano 

2) Incidente 

3) Evento adverso 

4) Cultura da segurança 

 

(  ) se refere a um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde. 

(    )  consiste em um incidente que resulta em dano à saúde. 

(   ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

( ) 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. 

 

a) 2; 1; 3; 4. 

b) 1; 2; 3; 4. 

c) 1; 3; 2; 4. 

d) 2; 3; 1; 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



                                                                     

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

ENFERMAGEM 
  

 

  
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

  

11. Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, leia as sentenças abaixo quanto às 

ações privativas do enfermeiro: 

I - Direção do órgão de enfermagem exclusivamente em instituições privadas e chefia de 

serviço e de unidade de enfermagem. 

II - Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. 

III - Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem. 

IV - Apenas cuidados de enfermagem de baixa complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base empírica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I,II e IV. 

b) II,III e IV. 

c) II e III. 

d) Todas estão corretas. 

 

12. O piso salarial nacional dos Enfermeiros, incluído na Lei do Exercício Profissional por meio 

da Lei nº 14.434 de 2022, será de: 

 

a) R$ 4.250,00. 

b) R$ 4.500,00. 

c) R$ 4.750,00. 

d) R$ 4.950,00. 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

13. Com relação à Resolução COFEN nº 564/2017, analise as afirmativas abaixo: 

 

I – A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos 

diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, 

família coletividade.  

II – O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos 

éticos e legais, técnicos – científico e teórico – filosófico.  

III – O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas 

ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e 

cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.  

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II, III. 

c) Apenas I, III. 

d) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

14. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no Capítulo 1 – Dos 

Direitos, assinale a alternativa que apresenta um direito garantido aos profissionais da 

enfermagem: 

 

a) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência 

contra a pessoa, família e coletividade quando no exercício da profissão.  

b) Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa.  

c) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder 

entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou 

divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. 

d) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da 

categoria.  

 

15.  Sobre a Resolução nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O Processo de Enfermagem deve ser realizado em ambientes públicos ou privados em que 

ocorre o cuidado de Enfermagem. Nos serviços de urgência a NÃO realização do Processo de 

Enfermagem está justificada pela natureza do atendimento, que requer rapidez e agilidade. 

II. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo 

de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 



                                                                     

III. O Processo de Enfermagem é uma das atribuições privativas do Enfermeiro. 

IV. O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta 

de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das 

intervenções de enfermagem. 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I, II e IV. 

b) Apenas I, III e IV.  

c) Apenas II e IV. 

d) Apenas IV. 

 

16. Sobre o Diagnóstico de Enfermagem é CORRETO afirmar: 

 

a) Consiste na realização de intervenções para o alcance de determinados objetivos. 

b) Consiste na interpretação e agrupamento dos dados coletados no Histórico de 

Enfermagem e representa as respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado 

momento do processo saúde e doença. É a base para a seleção das ações ou 

intervenções de enfermagem. 

c) É a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade em um dado 

momento do processo saúde e doença, e deve ser baseado em um suporte teórico.  

d) É a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas considerando as respostas da pessoa, família ou 

coletividade. 

 

17. O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, elaborado pelo Núcleo de 

Segurança do paciente, deve estabelecer estratégias para: 

 

I. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, sangue e 

hemocomponentes. 

II. Identificar os responsáveis pelos erros relacionados à segurança do paciente. 

III. Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada. 

IV. Acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações 

sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito. 

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas I, III e IV. 



                                                                     

d) Todas estão corretas. 

 

18. Sobre a assistência ao parto normal, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A assistência ao parto e nascimento de baixo risco pode ser realizada por médico obstetra 

ou por enfermeira obstétrica e obstetriz. 

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

baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de decisões. 

c) Durante o pré-natal, é necessário informar a mulher sobre a escolha de um acompanhante 

para o apoio durante o parto.  

d) A avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo risco deve ser realizada por meio da 

ausculta, utilizando estetoscópio de Pinard ou sonar Doppler. A ausculta deve ser realizada 

antes, durante e após uma contração, por pelo menos 1 minuto e a cada 60 minutos. 

 

19. Com relação às intercorrências obstétricas, analise as afirmativas abaixo: 

 

a) Entre os sinais e sintomas de Eclâmpsia estão cefaléia, vômitos e convulsões. 

b) O Sulfato de Magnésio é utilizado para o tratamento da Eclâmpsia. 

c) A Síndrome de Hellp é caracterizada por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e 

plaquetopenia. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

20. Sobre o aleitamento materno, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de duração das 

mamadas. Nos primeiros meses, é normal que a criança mame com maior frequência e sem 

horários regulares.  

II. Recomenda-se que a criança seja amamentada a cada 3 horas. 

III. A recomendação da amamentação exclusiva é por seis meses, e continuado até os dois 

anos ou mais. 

IV. É importante que a introdução alimentar da criança seja iniciada aos quatro meses, por 

meio de frutas e chás. 

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e III. 



                                                                     

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

21. Sobre a pega correta durante a amamentação, é CORRETO afirmar: 

 

a) A mãe deve segurar a mama, de maneira que a aréola fique livre, em posição de “C”. A 

mãe deve ser orientada a não colocar os dedos em forma de tesoura, pois desta maneira 

pode-se criar um obstáculo entre a boca do bebê e a aréola. 

b) O corpo do bebê deve ficar bem próximo ao da mãe, “barriga com barriga”. 

c) É normal a presença de ruídos e dor durante a amamentação. 

d) As afirmativas “a” e “b” estão corretas. 

 

22. A Portaria nº 1.130 de 05 de agosto de 2015 institui a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Criança (PNAISC). Com relação aos princípios da PNAISC, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I - direito à vida e à saúde. 

II - prioridade absoluta da criança. 

III - acesso universal à saúde. 

IV - integralidade do cuidado. 

 

São princípios da PNAISC: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II,III,IV 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. Em todas as visitas domiciliares é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar 

sinais de perigo à saúde da criança, principalmente as recém-nascidas. São sinais que indicam 

a necessidade de encaminhamento do RN ao serviço de referência com urgência, EXCETO: 

 

a) Fontanela (moleira) abaulada. 

b) Presença de fezes amolecidas. 

c) Batimentos de asas do nariz. 

d) Cianose generalizada ou palidez importante. 

 

24. A aterosclerose e a hipertensão arterial são processos patológicos iniciados na infância. 

Entre os fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis, estão os hábitos 

alimentares desregrados e a falta de atividade física. No desenvolvimento da criança, há 



                                                                     

situações frequentemente associadas à obesidade que servem para facilitar a identificação de 

fatores de risco. Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para o desenvolvimento 

da obesidade infantil: 

 

a) Sobrepeso ou obesidade dos pais. A obesidade da mãe, mesmo antes da gestação, 

correlaciona-se ao índice de massa corpórea da criança na idade de 5 a 20 anos. 

b) Presença de atividade física na rotina da criança. 

c)  Presença de aleitamento materno.  

d) Hábitos alimentares da família e práticas alimentares saudáveis dos cuidadores da criança. 

 

25. Com relação à Vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada) – VRH assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Esta vacina é contraindicada para crianças com histórico de invaginação intestinal ou com 

malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal. 

b)  Crianças com quadro agudo de gastroenterite (vômitos, diarreia, febre), devem adiar a 

vacinação até a resolução do quadro.  

c) Residir com pessoas portadoras de qualquer imunodeficiência não é contraindicação à 

vacinação de rotavírus.  

d) Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação é recomendado repetir a dose. 

 

26. Muitos dos eventos adversos são meramente associações temporais, não se devendo à 

aplicação das vacinas. Assim, quando eles ocorrem, há necessidade de cuidadosa 

investigação, visando a um diagnóstico diferencial e possível tratamento. Caso esses eventos 

sejam realmente causados pela vacina, são três os pontos básicos para a investigação: 

Fatores relacionados à vacina; Fatores relacionados aos vacinados e Fatores relacionados à 

administração. Leia as descrições abaixo e associe com o tipo de fator causador do evento 

adverso.  

Tipo de Fato causador do evento adverso 

I - Fatores relacionados à vacina 

II - Fatores relacionados aos vacinados  

III- Fatores relacionados à administração 

Descrição do fator causador do evento adverso: 

(    ) englobam idade, sexo, número de doses e datas das doses anteriores da vacina, eventos 

adversos às doses prévias, doenças concomitantes, doenças alérgicas, autoimunidade, 

deficiência imunológica. 



                                                                     

(      ) incluem o tipo (viva ou não viva), a cepa, o meio de cultura dos microrganismos, o 

processo de inativação ou atenuação, adjuvantes, estabilizadores ou substâncias 

conservadoras, lote da vacina. 

(     ) referem-se a agulhas e seringas, ao local de inoculação e à via de inoculação (vacinação 

intradérmica, subcutânea ou intramuscular). 

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

tipo de fator e sua respectiva descrição: 

a) I,II,III. 

b) III,II,I. 

c) I,III,II. 

d) II,I,III. 

27. A febre amarela no Brasil tem apresentado padrão epizoótico-epidêmico, manifestando-se 

como uma doença reemergente em novas zonas do território brasileiro, fora da área 

classicamente considerada endêmica. Com relação à via de administração da vacina contra 

Febre Amarela, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Via Oral 

b) Via Intradérmica 

c) Via subcutânea 

d) Via intramuscular 

 

28. São comprometimentos do sistema cardiovascular: 

 

a) Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

b) Anemia. 

c) Sarcopenia e Endocardite. 

d) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

29. Assinale a alternativa que apresenta risco para o desenvolvimento da obesidade: 

 

a) Estímulo ao aleitamento materno após os três anos de vida. 

b) Formação de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida. 

c) Atividade Física. 

d) Ingestão de alimentos ricos em carboidratos e açucares.  

 

 

 



                                                                     

30. Com relação ao acesso intra-ósseo durante o atendimento ao paciente em Parada 

Cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta: 

 

a) O acesso intra-ósseo pode ser considerado se as tentativas para acesso intravenoso não 

forem bem-sucedidas ou não forem viáveis. 

b) É aconselhável para os profissionais tentarem, primeiro, estabelecer o acesso intravenoso 

na veia jugular para administração de medicamento em casos de Parada Cardiorrespiratória. 

c) A Adrenalina não pode ser administrada por acesso intra-ósseo devido à sua repercussão no 

sistema cardiovascular. 

d) A Amiodarona não pode ser administrada por acesso intra-ósseo devido à sua toxicidade. 

 

 

31. No atendimento de emergência, com relação à taxa de compressão ventilação em 

situações de Parada Cardiorrespiratória em adultos, é CORRETO afirmar: 

 

a) Deverá ser de 30x02, quando o paciente está sem via aérea avançada. 

b) Deverá ser de 30x02, independente se o paciente está com ou sem via aérea avançada. 

c) A ventilação e a compressão deverão ser contínuas, independente de via aérea avançada. 

d) Quanto o paciente está com via aérea avançada, deverá ser realizada 01 ventilação a cada 

4 segundos e cerca de 80 compressões por minuto. 

 

32. Com relação à Reanimação Cardiopulmonar em pediatria, analise as afirmativas abaixo: 

I. Em pediatria e relação compressão ventilação é de 15 compressões para 02 ventilações, 

quando o paciente está sem via aérea avançada. 

II. Não é permitido o uso de desfibriladores em crianças. 

III. Entre as medicações utilizadas, durante a reanimação, está a Epinefrina. 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I. 

b) Apenas III. 

c) Apenas I e III. 

d) Todas estão corretas. 

 

33. A sequência das etapas para a realização da abordagem primária à vítima de trauma pode 

ser realizada com o uso do mnemônico XABCDE, onde: 

 

a) “X” se refere ao controle da hemorragia exsaguinante (sangramento externo grave). 



                                                                     

b) “A” se refere às vias aéreas, controle cervical e respiração. 

c) “B” se refere à respiração e circulação. 

d) Todas estão corretas. 

 

34. No atendimento de emergência, para o controle da hemorragia externa potencialmente 

fatal, em extremidades, o enfermeiro deve utilizar as seguintes técnicas: 

a) Compressão direta no local da hemorragia e torniquete. O torniquete está indicado quando a 

pressão direta não for suficiente para controlar a hemorragia.  

b) Pressão direta; pressão sobre o ponto de pulso mais próximo da lesão e aplicação de gelo. 

c) Pressão direta e elevação da área traumatizada. 

d) Pressão direta, elevação da área traumatizada, pressão sobre o ponto de pulso mais 

próximo da lesão, aplicação de gelo e torniquete. 

 

35.  A Avaliação Multidimensional do Idoso, também conhecida como Avaliação Geriátrica 

Ampla (AGA) é considerada o padrão-ouro para o manejo da fragilidade do idoso (PARANÁ, 

2018). Leia as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso quanto a AGA:  

 

(  ) A Avaliação Multidimensional do Idoso permite o reconhecimento das demandas 

biopsicossociais do indivíduo, ou seja, o diagnóstico de suas condições de saúde agudas e/ou 

crônicas. 

(    ) Diversas evidências tem demonstrado sua efetividade tanto em relação aos custos para o 

sistema como em resultados de saúde para o paciente. 

(   ) Todos os idosos devem ser avaliados pela AGA, ainda que o tempo para sua aplicação 

seja em torno de 60 a 90 minutos.  

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

a) F,V,F. 

b) V,F,V. 

c) V,V,F. 

d) F,F,V. 

 

36. Cerca de 25% dos idosos caem dentro de suas próprias casas pelo menos uma vez por 

ano. A interação de fatores intrínsecos e extrínsecos ou ambientais está presente na maioria 

das quedas. Assinale a alternativa que apresenta fator intrínseco para o risco de quedas: 

 

a) Polifarmácia 

b) Piso escorregadio 



                                                                     

c) Degrau sem sinalização 

d) Presença de tapetes 

 

37. A população idosa é heterogênea e tem características e necessidades de cuidados 

particulares. Diversas são as modificações que ocorrem no organismo que envelhece e elas 

necessitam ser conhecidas, para que se possam diferenciar as alterações normais do 

envelhecimento daquelas associadas ao envelhecimento patológico. Assinale a alternativa que 

apresenta a terminologia correta para caracterizar o envelhecimento normal: 

 

a) Senilidade 

b) Senescência 

c) Fragilidade 

d) Dependência Funcional 

 

 

38. Considerando a Portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que Institui a Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), sabe-se que os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes 

modalidades, são pontos de atenção estratégicos. A partir desse conceito, assinale a 

alternativa CORRETA com relação ao CAPS infantil: 

 

a) O CAPS infantil é destinado a crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento 

psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, sendo a única alternativa de 

tratamento a esse público.  

b) As Unidades de saúdes devem sempre encaminhar ao CAPS infantil a criança ou o 

adolescente que estiver envolvido com substancias psicoativas, seja ele, de uso 

recreativo, nocivo ou dependente. 

c) Nos municípios com população acima de 70 mil pessoas, as crianças e adolescentes que 

apresentam intenso sofrimento psíquico, decorrente do uso de crack, álcool e outras 

drogas, são indicados para tratamento no CAPS infantil.   

d) O atendimento no CAPS infantil deve ocorrer somente até 18 anos.   

 

39. O suicídio é um fenômeno complexo e se configura entre as causas de morte mais comuns 

na atualidade. O fato de tirar ou tentar a própria vida está envolvido por muitos tabus e 

preconceitos, seja por familiares, comunidade ou mesmo por profissionais da saúde. Diante 

dessa realidade, é INCORRETO afirmar:     



                                                                     

 

a) A pessoa que está com ideação suicida ativa, planejamento suicida, ou mesmo possui 

histórico recente de tentativa de suicídio, não deve ficar sozinha. Neste caso, a família ou 

a rede de apoio, deve ser orientada a manter uma vigilância constante.  

b) O profissional de saúde nunca deve perguntar sobre os motivos da ideação ou da tentativa 

de suicídio, pois fará com que a pessoa reviva o sofrimento ocasionando uma nova 

tentativa de suicídio.  

c) É importante não minimizar nem interpretar como ameaças ou chantagens emocionais 

pessoas que manifestam o desejo de acabar com a própria vida. 

d) Nos casos de ideação e planejamento suicida é importante restringir o acesso aos meios 

que possam provocar a própria morte, por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou 

medicamentos.  

  

40. Com relação ao Atendimento pré-hospitalar em saúde mental, é INCORRETO afirmar: 

  
a) A contenção física deverá ser sempre o último recurso. É inapropriado e ilegal o uso de 

restrições para a punição, retaliação, intimidação, conveniência da equipe ou substituição do 

tratamento. 

b) As recomendações para contenção física, no contexto de atendimento às urgências em 

saúde mental no ambiente pré-hospitalar, trazem que deve haver pelo menos cinco pessoas 

para realizar esse procedimento. 

c) É importante posicionar-se de frente ao paciente, usando tom de voz normal, e evitar o uso 

de diminutivos. 

d) O profissional deve auxiliar o paciente a completar as frases, pois isso pode ajudar na 

elaboração do processo de pensamento do paciente e, inclusive, fortalecer o vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

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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