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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. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas são distribuídos 

em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, analise as afirmativas: 

 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, moderado, alto e 

elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse princípio é 

CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o 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) A universalidade determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, têm acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas: 

 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  
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II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da União, dos 

Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 

recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o conhecimento do 

território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em saúde com as 

demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde para garantir a 

integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação de risco para 

a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de recursos e orientação 

programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no processo de 

regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial para ampliar 

a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de 

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

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre a RAS assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de 

saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 

como incrementar o desempenho do sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 

sanitária; e eficiência econômica. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados 

serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 



 
 
   
               
 

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos 

da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois se tratar do 

local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações clínicas, éticas e 

políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas também reconhecerem os 

direitos das pessoas de poder participar em todos os processos que dizem respeito a sua vida 

relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade dos 

sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade dos sujeitos 

e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento do território e 

autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

7. 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. Com 

relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à respectiva definição na segunda 

coluna: 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) Evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao 

paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, do risco de 

dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde. 

(   ) 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. 

(    ) Incidente que resulta em dano ao paciente. 

(   ) Comprometimento da estrutura ou função do 

corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-

se doenças, lesão, sofrimento, morte,  



 
 
   
               
 

. 

 

incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em pesquisas com 

seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los. Mas 

caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de prestar assistência ao participante de 

pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se justifique pelo 

benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, 

ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres humanos devem 

acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de informações 

com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais informações podem assustar o 

indivíduo e ele pode optar em não participar da pesquisa. 

 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em saúde. Sobre 

esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a mobilização pelo 

direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de formulação, implementação, 

gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de práticas que 

oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na perspectiva da educação 

popular, a produção de novos conhecimentos e a sistematização de saberes com diferentes 

perspectivas teóricas e metodológicas, produzindo ações comunicativas, conhecimentos e 

estratégias para o enfrentamento dos desafios ainda presentes no SUS. 



                                                                                                       

 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares de cuidado, 

o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e comunicação, no intuito de 

socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem como de aprimorar sua articulação com o 

SUS. 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a visibilidade dos 

diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o fortalecimento de políticas e ações 

integrais e integralizadoras. 

 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

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

Riscos Biológico, das medidas de proteção que o empregador deve vedar, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos 

postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

11. 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. É INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) Este diagnóstico clínico-funcional deve ser capaz de reconhecer as incapacidades tanto no que se 

refere à independência e autonomia nas AVDs (funcionalidade global), quanto à presença de 

comprometimento dos sistemas funcionais principais. 

b) Este conjunto de diagnósticos biopsicossociais e funcionais do indivíduo, associados às 

intervenções promocionais, preventivas, curativas, paliativas e/ou reabilitadoras capazes de manter 

ou recuperar a saúde do idoso recebe o nome de Projeto Terapêutico Singular.  

c) Deve conter o diagnóstico das deficiências ou disfunções dos sistemas fisiológicos principais, como 

as alterações da nutrição, sono, saúde bucal e dos órgãos/sistemas (doenças). 

d) Diante da necessidade de atender às demandas do rápido envelhecimento populacional, o Estado 

do Paraná adotou uma estratégia que inicia a Avaliação Multidimensional Hierarquizada na Atenção 

Primária em Saúde identificando os idosos frágeis ou em risco de fragilização. 

12. A Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), consistirá em 10 anos de colaboração 

combinada, catalítica e sustentada. As próprias pessoas idosas estarão no centro desse plano, que 

reunirá governos, a sociedade civil, agências internacionais, profissionais, a academia, a mídia e o 

setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e de suas comunidades. 

Este plano de ação e estratégia para promoção do envelhecimento saudável foi proposto por: 

a) Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). 

b) Organização Mundial da Saúde (OMS). 

c) Estatuto da Pessoa Idosa (EPI). 

d) Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA). 

 

13. Os “gigantes da geriatria” são o grupo de síndromes semelhantes que afetam os idosos, 

independente das doenças específicas. Assinale a alternativa que corresponde as Síndromes 

Geriátricas: 

a) Incapacidade Cognitiva, Incontinência Urinária, Instabilidade Postural, Delirium, Disfagia e 

Iatrogenia. 
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b) Demência, Iatrogenia, Insuficiência familiar, Imobilidade, Incapacidade Comunivativa e 

Incontinência urinária. 

c) Incapacidade Cognitiva, Iatrogenia, Incontinência Urinária, Instabilidade Postural, Imobilidade, 

Incapacidade Comunicativa, Insufiência Familiar. 

d) Demência, Delirium, Polifarmácia. 

 

14. Relacione as colunas sobre os instrumentos comumente utilizados na Avaliação Multidimensional do 

Idoso. 

 

1. GDS.   

2. IVCF-20.        

3. Índice de Katz.           

4. MAN.      

 

(  ) Funcionalidade para atividades básicas de vida 
diária. 

(    ) Mini-Avaliação Nutricional. 

(   ) Escala Geriátrica de Depressão.  

(  ) Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional – 20. 

 

a) 3, 4, 1 e 2. 
b) 1, 3, 2 e 4. 
c) 4, 3, 1 e 2. 
d) 2, 3, 4 e 1. 

 

15. Avaliação funcional em Cuidados Paliativos é fundamental no acompanhamento da evolução 

da doença e fundamental para tomada de decisões, previsão de prognóstico e diagnóstico da 

terminalidade. A “Palliative Performance Scale - PPS” possui 11 níveis de “performance” e 

deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em todas as consultas ambulatoriais 

e visitas domiciliares. É INCORRETO afirmar que:  

a) O PPS classifica em níveis de “performance” de 0 a 100, divididos em intervalos de 10. 

b) A associação do PPS a outros sintomas como edema, delirium, dispneia e baixa ingesta 

alimentar, apresenta valor prognóstico favorecendo a tomada de decisões em Cuidados 

Paliativos. 

c) O PPS deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em todas as consultas 

ambulatoriais e visitas domiciliares.  

d) Um PPS de 10% caracteriza - deambulação completa, sem evidência da doença, autocuidado 

completo, ingesta normal e nível da consciência completa. 

 

16. O Estatuto da Pessoa Idosa é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Recentemente a Lei nº 10.741 de 1º de outubro 

de 2003, sofreu alterações a fim de substituir em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosa” 



                                                                        

 

pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Essa alteração foi 

estabelecida pela Lei: 

a) Lei nº 14.423 de 22 de janeiro de 2022. 

b) Lei nº 12.443 de 22 de julho de 2022. 

c) Lei nº 12.443 de 22 de janeiro de 2022. 

d) Lei nº 14.423 de 22 de julho de 2022. 

 

17. Termo utilizado para definir estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às 

pessoas com base na idade que têm. Essa definição se refere a: 

a) Gerontologia. 

b) Idadismo. 

c) Iatrogenia. 

d) Longevidade. 

 

18. A Gerontologia é o campo científico e profissional dedicado às questões multidimensionais do 

envelhecimento e da ____________, tendo por objetivo a descrição e a explicação do processo 

de envelhecimento nos seus mais variados aspectos. É, por esta natureza, multiprofissional e 

___________. Na área profissional, visa à prevenção e a intervenção para garantir a melhor 

___________ possível dos idosos até o momento final da sua vida.  

a) finitude / holístico / rotina diária. 

b) sociedade / holístico / autonomia. 

c) velhice / interdisciplinar / qualidade de vida. 

d) sociedade / interdisciplinar / vida. 

 

19. De acordo com a Lei nº 13.466 de 12 de julho de 2017 que altera a “prioridade especial” no 

Estatuto da Pessoa Idosa, é CORRETO afirmar: 

a) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos. 

b) Dentre os idosos, não caberá prioridade especial. 

c) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de noventa anos. 

d) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial às mulheres.  

 

20. A comunicação é um elemento fundamental na relação humana e um componente essencial do 

cuidado. O emprego adequado de técnicas e estratégias de comunicação interpessoal pelos 



                                                                        

 

profissionais de saúde é medida terapêutica comprovadamente eficaz. A respeito da 

Comunicação em Cuidados Paliativos é CORRETO afirmar:  

I. A comunicação interpessoal e o relacionamento humano representam a essência do 

cuidado que sustenta a fé e a esperança nos momentos mais difíceis de enfrentamento. 

II. Expressões de compaixão e afeto na relação com o paciente trazem a certeza de que ele 

é parte importante de um conjunto, o que ocasiona sensação de proteção e consolo, além 

de paz interior.  

III. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e outros especialistas que trabalham 

com seres humanos em situação de doença e sofrimento e, principalmente, com aqueles 

que vivenciam a terminalidade necessitam saber não apenas o quê, mas quando e como 

falar. 

IV. Comunicação interpessoal se resume à troca de mensagens entre três ou mais pessoas, 

visando à simples transmissão de informações.  

a) I, II, IV. 

b) II, e III. 

c) I, II, III. 

d) Todas as alternativas. 

 

21. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício 

profissional de Enfermagem no Brasil, considerando as atividades privativas do enfermeiro, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

b) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 

c) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 

d) Participar da programação da assistência de Enfermagem. 

 

22. Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, resolução Cofen nº 

564/2017, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) É facultativa a comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, 

independentemente de autorização, de casos de violência contra: crianças e adolescentes; 

idosos; e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. 



                                                                        

 

b) É direito aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, 

implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 

c) É direito negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o 

desempenho de suas atividades profissionais. 

d) É dever documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância 

com sua competência legal. 

 

 

23. São penalidades que podem ser impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 

EXCETO: 

 

a) Multa. 

b) Censura. 

c) Cassação do direito ao Exercício Profissional. 

d) Advertência por escrito. 

 

24.  A Resolução 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e organiza-se em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes. Assinale a alternativa que corresponde a etapa 

em que realiza-se um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de 

métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a 

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

processo saúde e doença. 

 

a) Diagnóstico de enfermagem. 

b) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem). 

c) Planejamento de Enfermagem. 

d) Avaliação de Enfermagem. 

 

 

25.  A vacinação está diretamente relacionada com a melhor qualidade e expectativa de vida. 

Conforme o calendário vacinal da pessoa idosa analise as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA. 

 

a) A vacina Influenza pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas ou 

medicamentos, em diferentes sítios anatômicos. 



                                                                        

 

b) A vacina influenza deve ser administrada anualmente. 

c) A vacina contra a febre amarela é recomendada a todos os indivíduos maiores que 60 anos. 

d) A via de administração da vacina Difteria e Tétano (dT) é a intramuscular. 

 

26. A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito 

importante, no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Em relação a 

higienização das mãos, considere as sentenças a seguir: 

 

I. A higienização simples das mãos deve ter duração de 20 a 30 segundos. 

II. O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. 

III. A degermação da pele é indicada antes da realização de procedimentos invasivos (por 

exemplo, inserção de cateter intravascular central, punções, drenagens de cavidades, 

instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros). 

IV. A utilização de gel alcoólico – preferencialmente a 70% – ou de solução alcoólica a 70% 

com 1%-3% de glicerina pode substituir a higienização com água e sabonete quando as 

mãos não estiverem visivelmente sujas. 

 

Assinale a alternativa que corresponde às sentenças CORRETAS: 

a) II, III e IV. 

b) I, II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I, II e IV. 

 

27. As infecções primárias de corrente sanguínea – IPCS estão entre as infecções mais frequentes 

relacionadas à assistência à saúde. Estudos apontaram que a aplicação conjunta de medidas 

preventivas por meio de pacote de medidas – bundles reduziu as IPCS de modo consistente e 

duradouro. Em relação as medidas preventivas das IPCS, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Revisão diária da necessidade de permanência do cateter venoso central, com pronta 

remoção quando não houver indicação. 

b) Seleção do sítio de inserção de CVC: utilização da veia jugular como sítio preferencial para 

CVC não tunelizado. 

c) Higiene das mãos. 

d) Preparo da pele com gluconato de clorexidina. 

 

 

 

 



                                                                        

 

28. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à classificação da lesão por pressão: 

 

a) Lesão por pressão estágio 1: pele íntegra com eritema que não embranquece. 

b) Lesão por pressão estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com exposição da 

derme. 

c) Lesão por pressão estágio 3: perda da pele em sua espessura total. 

d) Lesão por pressão estágio 4: perda da pele em sua espessura total e perda tissular não 

visível. 

  

29.  A constipação intestinal é queixa frequente entre a pessoa idosa, e sua prevalência entre essa 

população vem aumentando, sendo em alguns casos, indicada a lavagem intestinal. Sobre os 

cuidados de enfermagem na realização da lavagem intestinal, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) Não é necessário aquecer a solução. 

b) Solicitar ao paciente que retenha a solução por 3 a 5 minutos. 

c) A velocidade da infusão deve ser rápida para que o efeito seja satisfatório. 

d) Na lavagem intestinal com prolongamento, o frasco com a solução, deve estar em um 

suporte, no máximo 50 cm acima do nível da cama para evitar espasmo muscular. 

 

30.  A assistência de enfermagem à pessoa com Diabetes Mellitus, deve estar voltada para um 

processo de educação em saúde que objetiva auxiliar o indivíduo a conviver melhor com a sua 

condição crônica, reforçar sua percepção de riscos à saúde, e desenvolver habilidades para 

superar os problemas com enfoque na manutenção da maior autonomia possível, tornando-a 

corresponsável pelo seu cuidado. Sobre as Recomendações para o armazenamento, 

transporte, preparo e aplicação da insulina é CORRETO afirmar: 

 

a) após um mês do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida 

fora da geladeira. Por isso, é importante orientar que a pessoa anote a data de abertura no 

frasco. 

b) é necessário limpar o local de aplicação com álcool. 

c) é necessário puxar o êmbolo para verificar a presença de sangue. 

d) a insulina pode ser congelada. 

 

31. A cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou 

relativa de insulina, potencialmente letal. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos 

sintomas da cetoacidose.  

 

a) polidipsia. 



                                                                        

 

b) hálito cetônico. 

c) enurese. 

d) fome. 

 

32. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), consiste em uma condição clínica multifatorial, 

geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis 

pressóricos sistólicos ≥ 140 mmHg e/ou diastólicos ≥ 90 mmHg. Sobre a técnica de aferição da 

pressão arterial, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A medição da PA pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou 

automáticos. 

b) O braço com menor valor aferido deverá ser utilizado como referência para as próximas 

medidas. 

c) O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para 

cima e as roupas não devem garrotear o membro. 

d) Certificar-se de que o paciente está com a bexiga vazia, não praticou exercícios físicos, 

não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou nos últimos 30 minutos. 

 

 

33. A gerontologia estuda o processo de envelhecimento e busca melhorar a qualidade de vida da 

pessoa idosa. Sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa, também chamada 

avaliação geriátrica ampla (AGA), importante para definir o estado clínico-funcional e o plano 

de cuidados, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Idealmente deve ser realizada por equipe geriátrico-gerontológica especializada é realizada 

de forma rápida, sua duração média varia de 20 a 30 minutos. 

b) A incorporação da AGA na rotina da atenção básica é totalmente viável e apresenta relação 

custo-benefício satisfatória em termos de saúde pública. 

c) As síndromes geriátricas, representadas pela incapacidade cognitiva, instabilidade postural, 

imobilidade, incontinência esfincteriana e incapacidade comunicativa devem ser 

reconhecidas. 

d) Toda pessoa idosa deve ser avaliada pela AGA, independente da capacidade funcional.  

 

34. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença com repercussões sistêmicas, 

prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente 

reversível e geralmente progressiva, sendo um dos desafios no atendimento ao idoso. Em 

relação a DPOC, assinale a alternativa INCORRETA. 

 



                                                                        

 

a) A exposição ocupacional a poeiras e produtos químicos ocupacionais e a desnutrição na 

infância são fatores de risco. 

b) A doença pulmonar obstrutiva crônica inicia-se precocemente, geralmente na infância. 

c) O uso regular e contínuo de corticoide sistêmico deve ser evitado devido a uma relação 

risco-benefício desfavorável. 

d) Pacientes com DPOC devem realizar exercícios físicos regulares concomitantes com o 

tratamento farmacológico. 

 

35.  A avaliação física é parte da sistematização da assistência de enfermagem. Em relação aos 

métodos propedêuticos necessários para a realização da avaliação física, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

a) A inspeção é o método no qual se faz a observação para avaliar o aspecto, a cor, a 

forma, o tamanho e os movimentos das regiões do corpo. 

b) Na avaliação do sistema digestório, a ausculta deve ser realizada anteriormente a 

percussão e a palpação devido à estimulação dos sons que esses métodos podem 

ocasionar. 

c) A palpação é um método que utiliza da força física em uma área específica, golpeando 

levemente, o que resulta em um som que reflete a natureza do órgão ou da estrutura 

examinada. 

d) A percussão tem como objetivos demarcar órgãos, avaliar a presença de coleções 

líquidas ou de ar e constatar a presença de formações fibrosas teciduais nas estruturas 

subjacentes percutidas. 

 

 

36.  O Protocolo Prevenção de Quedas, integrante do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, tem por intuito diminuir a ocorrência de queda de pacientes nos ambientes 

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

que considerem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em um 

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

pacientes com alto risco de queda, EXCETO: 

 

a) Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, 

mas possui pelo menos um fator de risco. 

b) Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a 

presença de algum fator de risco.  

c) Paciente acomodado em maca, aguardando a realização de exames ou transferência, 

com ou sem a presença de fatores risco. 



                                                                        

 

d) Paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, 

com ou sem fatores de risco. 

 

37. Com base no Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Os pacientes devem ser orientados a não permanecerem com seus medicamentos na 

unidade hospitalar, em virtude do risco de utilização de doses duplicadas, quando 

administradas pela equipe de enfermagem e paralelamente por cuidador (acompanhante) 

ou pelo próprio paciente e ainda pelo risco do uso de medicamentos não indicados para a 

condição clínica atual do paciente. 

II. Preconiza-se que a farmácia disponibilize, em meio hospitalar, o maior número possível de 

medicamentos prontos para uso e que dispensem a manipulação prévia à administração. 

III. A prescrição verbal utilizada em situações de emergência, sendo escrita posteriormente, 

em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita às situações para as 

quais é prevista. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

b) A afirmativa II é falsa. 

c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) A afirmativa I é falsa. 

 

38.  Considerando as seis metas internacionais de segurança do paciente, relacione a coluna da 

direita com a coluna da esquerda: 

 

I) Meta 1                     (   ) Comunicação efetiva. 

II) Meta 2                    (   ) Cirurgia segura. 

III) Meta 3                   (   ) Higienização das mãos. 

IV) Meta 4                   (   ) Prevenção de queda. 

V) Meta 5                    (   ) Identificação do paciente. 

VI) Meta 6                   (   ) Segurança na prescrição, uso e dispensação de medicamentos. 

 

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo. 

a) II, IV, V, VI, I, III. 

b) IV, V, VI, I, III, II. 

c) I, II, IV, V, VI, III. 



                                                                        

 

d) II, IV, V, III, I, VI. 

 

39.  O uso da via subcutânea para aplicação de medicamentos ou infusão de soluções encontra 

amplo respaldo na literatura internacional de Geriatria e de Cuidados Paliativos. Alguns 

cuidados são essenciais para manter uma via segura e confortável para o paciente e reduzir os 

efeitos indesejáveis na pele, em relação aos cuidados pós punção, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

a) Faça assepsia da via de acesso sempre que abrir o sistema, friccionando gaze embebida 

em álcool a 70% no óstio do lúmen de acesso. 

b) Oriente paciente, familiares e equipe sobre a possibilidade de discreta hiperemia e edema 

no local de inserção do cateter logo após a punção. 

c) Proteja a punção com plástico durante o banho para manter a área seca. 

d) A troca da tampa Luer Lock a cada manipulação é desnecessária, mesmo em ambiente 

hospitalar. 

 

40. Sobre o uso clínico de hemocomponentes, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A transfusão de Concentrado de Plaquetas é indicada nas plaquetopenias desencadeadas 

por falência medular, raramente indica-se a reposição em plaquetopenias por destruição 

periférica ou alterações congênitas de função plaquetária. 

b) O plasma fresco congelado é indicado nos casos de sangramento ou risco de sangramento 

causado por deficiência de múltiplos fatores da coagulação. 

c) O crioprecipitado não deve ser usado no tratamento de pacientes com deficiências de 

outros fatores que não sejam de fibrinogênio ou Fator XIII. 

d) Em situações de anemia, a transfusão de concentrado de hemácias sempre será a primeira 

escolha, seguida da reposição de ferro ou o tratamento com eritropoietina. 



                                                                        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

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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