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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; 
d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 

(PNB). A referida lei estabeleceu normas para as atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM) e, trouxe também, algumas normas para a realização de 

pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Em relação a estas normas é CORRETO 

afirmar:  

 

a) É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de 

embriões humanos produzidos por qualquer método de fertilização. 

b) Os embriões poderão ser utilizados para pesquisa somente após o período mínimo de 3 anos de 

congelamento e mediante autorização dos genitores. 

c) Os embriões criopreservados, mesmo antes do prazo legal, poderão ser entregues para a pesquisa 

desde que os genitores autorizem. 

d) É permitida a criação de embriões supranumerários, quando em fertilizações in vitro, a serem 

comercializados desde que para utilização em pesquisas. 

 

2. Numa Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município localizado no interior do Estado, foram 

observados vários casos de Dengue, todos notificados conforme previsto na Portaria MS nº 4/2017, 

alterada pela Portaria GM/MS nº 420/2022. Na semana que não houver casos suspeitos ou 

confirmados, qual a conduta que o profissional de saúde deverá seguir? 

 

a) Enviar a ficha de Notificação Compulsória em branco para caracterizar a ausência de casos. 

b) Realizar a Notificação Negativa (semanal) para informar a ausência de casos no período citado. 

c) Não há necessidade de comunicar pois na ausência de notificação já fica pressuposto que não 

houve casos no período. 

d) Fazer a anotação no sistema da UBS, para controle interno, porém sem envio de notificações. 

 

3. A Constituição de 1988, garantiu a saúde como direito fundamental de toda a população, com 

acesso universal e igualitário às ações e serviços, através de um sistema único de saúde, que deve 

ser mantido com financiamento público. Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), analise as afirmativas abaixo e, na sequência, assinale a alternativa CORRETA. 



                                                                                                                                   

 

I. A arrecadação de impostos (IR, IPI, ICMS, IPVA, IPTU) e as contribuições da seguridade social, 

são fontes de financiamento do SUS. 

II. Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

III. O Fundo de Saúde é constituído por uma conta especial para movimentação dos recursos do 

SUS, previsto para todas as esferas. 

IV. Os custos e a demanda no SUS são crescentes, onde o financiamento desse sistema é um 

desafio e uma das principais dificuldades para a gestão.  

 

a) Apenas a I está correta 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Todas as afirmativas estão corretas 

d) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

4. Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, princípios e diretrizes 

norteiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Quanto a esses princípios e diretrizes, é 

CORRETO afirmar: 

 

a) Integralidade é o princípio que preza pelo acesso de toda a população aos serviços de saúde, com 

ênfase na atenção básica. 

b) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta que todos 

possuem igual direito aos serviços de saúde, que devem receber atendimento de acordo com as suas 

necessidades e particularidades. 

c) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.142 de 1990, 

consiste na intervenção do governo, sempre que necessária, nas questões sociais da população. 

d) No âmbito do SUS, o trânsito do usuário de um nível de maior para um de menor complexidade é 

chamado de Referência e, de um nível de menor para um de maior complexidade é chamado de 

Contra referência. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida por HumanizaSUS, lançada em 

2003 e vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, busca efetivar os 

princípios do SUS no dia a dia dos serviços de saúde, gerando transformações na gestão e nos 

cuidados (Brasil, 2013). Considerando o contexto apresentado e a referida política, analise as 

afirmativas abaixo, assinale a sequência correta com V (verdadeiro) e F (falso) e responda na 

sequência: 

( ) As práticas de humanização aplicadas no atendimento inibem, em muitos casos, a 

autonomia dos profissionais de saúde, não gerando nos pacientes, a responsabilidade compartilhada 

dos cuidados com a própria saúde. 



                                                                                                                                   

 

( ) São princípios do HumanizaSUS a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e 

gestão, e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivo. 

( ) A inclusão dos trabalhadores nos processos da gestão, é essencial para que se 

transformem em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

( ) Uma das diretrizes da PNH é a ambiência que promove a inclusão de novos sujeitos nos 

processos de análise e decisão nas tarefas da gestão. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, F, V, V 

d) V, F, F, V 

 

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

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

paciente a nível global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu em 2004 a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient Safety). O propósito dessa 

iniciativa foi definir e identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas partes do 

mundo e contribuir para uma agenda mundial para a pesquisa no campo  

FONTE: REIS, C.T., et al. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde – um olhar sobre a 

literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 7, 2013. 

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

(PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, cujas ações articulam-se com os 

objetivos da Aliança Mundial e comtemplam demais políticas de saúde para somar esforços aos 

cuidados em redes de atenção à saúde. Em relação ao PNSP, analise as afirmações abaixo: 

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

estabelecimentos de saúde do território nacional. 

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

hospitalares.  

III. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e ampliar o acesso da 

sociedade às informações relativas à segurança do paciente são alguns dos objetivos específicos do 

PNSP.  

IV. O monitoramento de incidentes na assistência em saúde com sigilo às unidades notificantes e 

notificadas é uma das estratégias para implementação do PNSP.  

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) II e IV 

b) I, III e IV 

c) I e II 

d) III e IV 



                                                                                                                                   

 

 

7.  

A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de 

saúde e de laboratórios estão constantemente expostos em suas atividades 

e ambientes de trabalho. A avaliação de tais riscos engloba vários aspectos, 

sejam relacionados aos procedimentos adotados, as chamadas boas 

práticas em laboratório (BPLs), aos agentes biológicos manipulados, à 

infraestrutura dos laboratórios ou informacionais, como a qualificação das 

equipes. (PENNA, P.M.M.; et al., 2010, p.556) 

Os tipos de riscos em biossegurança estão descritos na Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5). Abaixo 

estão numerados os cinco tipos de riscos (coluna da direita), e alguns exemplos de cada tipo de risco. 

Numere a coluna da direita de acordo com a correspondência com a coluna da esquerda: 

(1) Risco Químico   (  ) Fungos 

(2) Risco Físico   (  ) Gases 

(3) Risco Biológico   (  ) Radiação Ionizante 

(4) Risco Ergonômico  (  ) Armazenamento Inadequado 

(5) Risco de Acidente  (  ) Postura Inadequada 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, DE CIMA PARA 

BAIXO: 

 

a) 1-2-3-4-5 

b) 3-1-2-5-4 

c) 3-2-1-4-5 

d) 2-1-4-5-3 

 

8. O processo saúde-doença pode ser entendido, analisando-se a relação entre as condições 

biológicas, psicológicas, incluindo a abordagem acerca do contexto social. Considerando essa 

afirmativa e, com base nos determinantes sociais da saúde, analise as afirmativas abaixo: 

I. As políticas públicas que promovem mudanças de hábitos da população, interferem diretamente na 

saúde dos indivíduos e podem alterar significativamente os determinantes sociais da saúde. 

II. Condições de trabalho e renda, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o estilo de vida das 

pessoas e os aspectos hereditários, são alguns dos fatores que exemplificam determinantes sociais 

da saúde. 

III. O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da família 

compõe um detalhe fora do contexto da análise dos determinantes sociais da saúde 

IV. Os determinantes sociais não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, mas por 

todas as dimensões do processo de saúde das populações. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 



                                                                                                                                   

 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

 

9. A pesquisa clínica existe no mundo desde a década de 1930. Mas no Brasil, a área só começou a 

se desenvolver nos anos 1970. Embora o Brasil seja o sexto maior mercado farmacêutico, ocupa a 

14ª posição em pesquisa clínica. Em relação à pesquisa clínica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os estudos clínicos são realizados em quatro fases e necessitam ser conduzidos sob 

rigorosas normas éticas, atendendo as regulamentações nacionais e internacionais, desta 

forma ficam isentos de passar por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

b) Ainda não há regulamentação técnica extensiva sobre os ensaios clínicos de fase I, II e III.  

c) No desenho experimental de pesquisas clínicas, o grupo controle deve ter seus integrantes o 

mais diferente possível daqueles do grupo intervenção (experimental).  

d) A fase III da pesquisa clínica é caracterizada como um estudo de grande porte, multicêntrico, 

necessária para a comprovação da eficácia e da segurança de um medicamento. 

 

10. A área da saúde vive uma realidade de crescente incorporação de novas tecnologias e 

disponibilidade de sistemas de informação, captando dados e fornecendo indicadores essenciais para 

a gestão, organização e efetivação das ações e serviços no setor saúde. É fundamental aos 

profissionais de saúde o conhecimento acerca dessas ferramentas e conceitos envolvidos. Analise as 

afirmativas abaixo e responda na sequência. 

I. Indicadores de saúde expressam em números o estado da saúde de uma população, em um 

determinado momento ou espaço de tempo. 

II. O Sisab é utilizado para o monitoramento das condições de vida e saúde dos indivíduos e famílias 

cadastradas na atenção básica. 

III. A sensibilidade de um indicador de saúde é a capacidade de detectar o fenômeno analisado e a 

relevância é a capacidade do indicador responder às prioridades de saúde. 

IV. Sinam é o sistema de informação utilizado para os estudos de morbidade de agravos e doenças 

sob notificação. 

V. A prevalência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em uma 

população, num intervalo de tempo, já a incidência representa os casos já existentes. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

 a) I, II, IV e V. 

 b) II, III e V 

 c) I, II, III e IV  

 d) I, IV e V  



                                                                                                                                   

 

 

11. Em relação à evolução histórica da Saúde Pública no Brasil, no período que antecedeu a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo se verdadeiras (V) ou 

falsas (F), e responda a seguir: 

( ) Presença de várias políticas públicas efetivas centradas no acesso à saúde para toda a 

população. 

( ) Os serviços de saúde estavam voltados, prioritariamente, para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

( ) Presença de grandes epidemias como da febre amarela e varíola. 

( ) Grande incidência de doenças parasitárias e infecciosas, com a organização de várias 

campanhas de vacinação. 

( ) Estavam presentes, em grande número, doenças infectocontagiosas como a tuberculose e 

hanseníase. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F, F 

b) F, V, V, V, F 

c) V, F, F, V, V 

d) F, F, V, V, V 

 

12. O Pacto pela Saúde é o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de 

aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de Rede 

como estratégias essenciais para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade e 

Equidade, se efetivando em três dimensões. Assinale a alternativa que cita os pactos que compõem o 

Pacto pela Saúde.  

 

a) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto pela democracia. 

b) Pacto pela vida, Pacto pela democracia e Pacto de gestão. 

c) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de gestão. 

d) Pacto em defesa do SUS, Pacto pela saúde e Pacto de gestão. 

 

13. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma estratégia exitosa na Atenção Básica e tem foco 

na abordagem familiar, contribuindo diretamente para a promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de agravos. O diagnóstico comunitário de saúde dispõe de vários instrumentos para avaliar as 

condições de saúde no contexto da família. O instrumento de abordagem familiar que consiste na 

representação gráfica dos contatos dos membros da família e a relação com os outros sistemas 

sociais, é denominado:  

 

 



                                                                                                                                   

 

a) GENOGRAMA 

b) CICLO DE VIDA 

c) PRACTICE 

d) ECOMAPA 

 

14. “A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é 

destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e 

enganos que o possam lesar” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p. 1).  

Nesse contexto, os serviços de saúde devem seguir o protocolo de identificação do paciente, o qual 

orienta alguns procedimentos operacionais. Analise os procedimentos descritos abaixo e marque com 

V os verdadeiros e com F os falsos. 

( ) A identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos 

no serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em sua admissão no serviço através 

de uma pulseira. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo que paciente estiver 

submetido ao cuidado.  

( ) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar, 

no mínimo, dois identificadores, como o nome completo do paciente e o número do 

quarto/enfermaria/leito do paciente.  

( ) A confirmação da identificação do paciente deve ser realizada antes de qualquer cuidado, 

como a administração de medicamentos, a coleta de material para exame e a entrega da dieta.  

( ) Todo incidente envolvendo a identificação incorreta do paciente deve ser notificado para 

investigação e implementação de um plano de ação.  

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a) V, F, V, V 

b) V, F, V, F 

c) F, F, V, V 

d) F, V, F, F 

 

15. No Brasil, os acidentes do trabalho, o adoecimento e o absenteísmo entre profissionais da área 

da saúde despertaram a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que, atendendo às 

várias solicitações das entidades que representam as diversas categorias de trabalhadores da saúde, 

inseriu na legislação brasileira, em 2005, a Norma Regulamentadora NR-32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde.  

FONTE: MARZIALE, et al. Implantação da Norma Regulamentadora 32 e o controle dos acidentes de trabalho. Acta Paulista 

de Enfermagem, v. 25, n. 6, p. 859-866, 2012. 

Analise as afirmações abaixo referentes à NR 32:  

I. O principal objetivo da NR 32 é 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. 



                                                                                                                                   

 

II. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 

imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

III. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo 

para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira 

provida de sistema de abertura sem contato manual. 

IV. Entende-se por monitoração individual a realização periódica de avaliação de exposição 

ocupacional, por meio de dosímetros instalados no posto de trabalho do indivíduo, para fins de 

correlação com os resultados dos exames médicos periódicos registrados no Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO do trabalhador.  

As afirmações CORRETAS são: 

 

a) I, II e III 

b) Apenas I 

c) II e IV 

d) II, III e IV 

 

16. A Vigilância epidemiológica disponibiliza informações atualizadas sobre doenças e agravos bem 

como dos fatores que as condicionam, numa área geográfica ou população definida (BRASIL, 2009). 

Dentro do contexto da vigilância epidemiológica, analise o texto abaixo e preencha os espaços 

corretamente.  

______ é caracterizado (a) pelo aumento progressivo do número de casos de uma doença, acima do 

esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. _______é a ocorrência de um número de 

casos controlados e esperados de uma doença, com incidência relativamente constante em 

determinada região. ______consiste no aumento repentino do número de casos, de uma determinada 

doença ou agravo, dentro de limites muito restritos. O aumento de casos, de natureza semelhante, 

muito acima do esperado e que podem atingir várias regiões de um país, é denominado_____.  

Assinale a alternativa que contém as palavras na sequência CORRETA do preenchimento: 

 

a) Epidemia, Surto, Endemia e Pandemia 

b) Pandemia, Endemia, Surto e Epidemia 

c) Pandemia, Epidemia, Surto e Endemia 

d) Surto, Epidemia, Pandemia e Endemia 

 

17. A Portaria 3992/2017 do MS que dispõe sobre o financiamento e a transferência de recursos 

federais para as ações e serviços do SUS, organizou os repasses da União em dois blocos: bloco de 

custeio das ações e serviços públicos de saúde e bloco de investimento na rede de serviços públicos 

de saúde. Quanto ao bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde é CORRETO afirmar:  

 



                                                                                                                                   

 

a) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Assistência Farmacêutica, Vigilância 

em Saúde e Gestão do SUS. 

b) Compreende a Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, NASF e Vigilância em Saúde. 

c) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Estratégia de Saúde da Família e 

Vigilância Sanitária. 

d) Compreende a Atenção Básica, Gestão do SUS, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

 

18. A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental 

(CGVAM) trabalha com programas estratégicos que têm as seguintes atribuições:  

 

a) VIGIFIS tem o objetivo de desenvolver ações de vigilância para populações expostas a poluentes 

atmosféricos, de forma a recomendar e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de 

atenção integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) VIGIPEQ tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar 

medidas de promoção, prevenção contra doenças e agravos e atenção integral à saúde das 

populações expostas a contaminantes químicos. 

c) VIGIAR é formado pelo conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde 

pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível 

com o padrão de potabilidade. 

d) VIGIDESASTRES tem seu campo de atuação a proteção da saúde da população decorrente da 

exposição a radiações Ionizantes (RI) e não ionizantes (RNI), que se caracterizam pela fonte de 

exposição, e não pela natureza da radiação. 

 

19. Segundo a Lei 8142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde, o SUS contará, em cada esfera de governo, com as Conferências e Conselhos de 

Saúde. Quanto maior o envolvimento e participação da sociedade na construção e fiscalização do 

SUS, maiores serão as possibilidades de sucesso na saúde pública. A participação dos diversos 

atores no Controle Social deve ser paritária, composta por: 

 

a) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 12,5% de prestadores de serviços e 12,5% de 

gestores. 

b) 50% de usuários, 20% de profissionais de saúde, 15% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

c) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

d) 50% de usuários, 30% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 10% de 

gestores. 



                                                                                                                                   

 

 

20. Ao longo da história, o Brasil atravessou diferentes situações e cenários sociais, econômicos e 

políticos, com impactos significativos na saúde pública. Muitos movimentos ocorreram, em vários 

segmentos da sociedade, em busca de um sistema de saúde mais justo para a população brasileira. 

Acerca desse contexto, é CORRETO afirmar: 

 

a) O modelo sanitarista-campanhista, também conhecido como hospitalocêntrico, tinha como foco 

principal o controle das doenças endêmicas, onde a assistência à saúde individual era 

essencialmente prestada por serviços privados, e a população que não tinha condições de arcar com 

essa despesa, utilizava os serviços de saúde oferecidos por entidades filantrópicas. 

b) O modelo previdenciário-privatista teve influência da medicina liberal e tinha como foco oferecer 

assistência médico-hospitalar a trabalhadores urbanos e industriais, na forma de seguro-saúde e 

previdência. Teve como foco a vacinação em massa da população para combater as epidemias de 

febre amarela, peste bubônica e varíola. 

c) O Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente intitulado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), foi de extrema importância para as mudanças no modelo assistencial da saúde no Brasil, onde 

as equipes de saúde têm como foco desenvolver ações baseadas nas necessidades de saúde dos 

indivíduos e das famílias do território adscrito. 

d) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) implementadas no SUS, têm a função de executar ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos e manutenção da saúde individual 

dos usuários, reforçando a necessidade de novos modelos de atenção à saúde no Brasil mais 

fragmentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

 
 QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

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

Melissa tem 18 meses e foi admitida no PA de um Hospital Infantil acompanhada pelo pai com queixa 

de febre (38,5ºC), recusa alimentar, náusea e dificuldade para deglutir. Criança bastante chorosa, 

agitada e relutante ao atendimento.  

 

21. Ao realizar o exame físico de Melissa, assinale a alternativa que contempla as ações esperadas 

para o contexto descrito:  

 

a) Com a criança no colo do pai, iniciar o exame pelas auscultas cardíaca, pulmonar e abdominal, 

avaliar MMSS e MMII, finalizando o exame de cabeça e pescoço com a inspeção da cavidade oral. 

b) Com a criança na maca, solicitar ao pai que aguarde fora do consultório e iniciar o exame pelas 

auscultas cardíaca, pulmonar e abdominal, avaliar MMSS e MMII, finalizando o exame de cabeça e 

pescoço com a inspeção da cavidade oral.             

c) Com a criança no colo do pai, verificar a presença dos reflexos neuromotores, realizar a medida do 

perímetro cefálico e torácico, e dar continuidade ao exame físico na sequência cefalopodal.       

d) Com a criança no colo do pai, iniciar o exame na sequência cefalopodal: cabeça e pescoço, tórax, 

abdome e avaliar MMSS e MMII. Verificar a presença dos reflexos neuromotores, realizar a medida 

do perímetro cefálico e torácico. 

 

22. Com o diagnóstico médico de amigdalite, foi prescrito para Melissa 400.000UI IM de Penicilina 

Benzatina. Para administrar esta medicação, assinale o local mais indicado para esta faixa etária: 

 

a) músculo vasto lateral da coxa e músculo dorsoglúteo.                                    

b) músculo vasto lateral da coxa e músculo ventroglúteo.                          

c) músculo dorsoglúteo e músculo deltoide.                                                  

d) músculo dorsoglúteo e músculo ventroglúteo. 

 

23. Rômulo nasceu com espinha bífida (EB), que consiste em uma anomalia do tubo neural, 

caracterizada por um defeito da linha mediana envolvendo a insuficiência da coluna óssea. Segundo 

o Capítulo 32 do Livro "Wong: Fundamentos de Enfermagem Pediátrica", de Hockenberry e Wilson 



                                                                                                                                   

 

(2014), dentre os cuidados de enfermagem pré-operatórios nos pacientes com mielomeningocele e 

meningocele deve-se:  

 

a) Observar sinais de diminuição da pressão intracraniana, que podem indicar o desenvolvimento de 

hidrocefalia.                                        

b) O saco da mielomeningocele deve ser umedecido com solução antisséptica de iodo e mantido com 

cobertura aderente e limpa.                                            

c) Manter o recém-nascido em decúbito dorsal e de 6/6h alternar decúbito lateral esquerdo (DLE) e 

decúbito lateral direito (DLD).                   

d) Aplicar um curativo estéril, úmido e não aderente sobre o saco da mielomeningocele. A solução 

umectante é geralmente a solução salina estéril. 

 

24. A avaliação do nível de consciência (NC) permanece como o indicador mais precoce de melhora 

ou deterioração de um estado neurológico (HOCKENBERRY e WILSON, 2014). O NC é determinado 

pelas observações das respostas da criança ao ambiente, portanto associe o NC com sua descrição: 

(A) Estupor 

(B) Estado vegetativo persistente 

(C) Coma 

(D) Desorientação 

(E) Letargia 

(F) Confusão 

(    ) Confusão em relação ao tempo, lugar; diminuição do NC.             

(    ) Perda de função permanente do córtex cerebral. Os olhos seguem objetos apenas por reflexo ou 

quando atraídos para a direção de sons altos; todos os quatro membros encontram-se espásticos, 

mas conseguem se retirar de estímulos dolorosos.                                                              

(    ) Comprometimento da tomada de decisão.                

(    ) Permanece em um sono profundo, resposta lenta à estimulação vigorosa e repetida ou responde 

ao estímulo com gemidos.                                                                  

(    ) Ausência de resposta motora ou verbal ou postura de extensão ao estímulo nocivo (doloroso).        

(    ) Movimentos espontâneos limitados, fala lenta, sonolento, adormece rapidamente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) E – C – B – F – A – D 

b) F – B – C - E – D – A 

c) D – B – F – A – C – E 

d) A - C – F – B – E – D 

 

25. Pedro (10 anos) está internado em uma unidade de neurologia pediátrica e fará uma tomografia 

computadorizada de crânio em outra instituição. Como ele permanece com Derivação Ventricular 



                                                                                                                                   

 

Externa (DVE), assinale a alternativa que contempla o cuidado com este dispositivo durante o seu 

transporte: 

 

a) Manter a DVE fechada durante o transporte e exame, contudo o tempo máximo de permanência do 

dispositivo fechado é de 30 minutos.                         

b) Manter a DVE fechada durante o transporte e exame, contudo o tempo máximo de permanência do 

dispositivo fechado é de 60 minutos.                 

c) Manter a DVE aberta durante todo o transporte e exame, independente do tempo de sua duração. 

d) Manter a DVE fechada durante todo o transporte e exame, independente do tempo de sua 

duração. 

 

26. Ainda considerando o cuidado de enfermagem direcionado à DVE (Derivação Ventricular Externa) 

utilizada por Pedro, quanto à permanência de líquor na bolsa coletora, assinale a alternativa mais 

adequada: 

 

a) Evitar que o volume de drenagem na bolsa coletora seja superior a 2/3 ou 3/4 da sua capacidade e 

o conteúdo drenado não deve permanecer mais do que 24 horas no reservatório.  

b) Esvaziar a bolsa coletora em um intervalo de 6/6 horas, independente da capacidade do 

reservatório.                              

c) Manter o conteúdo drenado por mais de 24 horas no reservatório, para facilitar a avaliação do 

profissional médico.                  

d) Esvaziar a bolsa coletora em um intervalo de 12/12 horas, considerando a capacidade máxima do 

reservatório. 

 

Com base no caso descrito, responda as questões 27 e 28. 

Caio, 4 anos de idade, 10º dia de internação na pediatria por pneumonia bacteriana; acompanhado 

pela mãe Jaqueline, que se encontra angustiada e preocupada por não compreender o que está 

acontecendo com a criança que piora a cada dia, e não está aceitando a dieta oferecida, segundo 

ela. Caio apresenta-se agitado, irritado, choroso, especialmente durante os cuidados da equipe de 

enfermagem; criança permanece com cateter nasal com 3L /minuto de O2, apresenta tosse produtiva, 

sem expectoração. 

 

 27. Considerando a condição de Caio, assinale o Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para 

esta situação: 

 

a)  Troca de gases prejudicada relacionada a oxigenoterapia, irritabilidade, agitação, dispneia e leve 

palidez cutânea evidenciada por pneumonia bacteriana.                           

b)  Motilidade gastrintestinal disfuncional relacionada a ausculta de RHA hipoativos evidenciada por 

pneumonia bacteriana.                            



                                                                                                                                   

 

c) Motilidade gastrintestinal disfuncional relacionada a pneumonia bacteriana evidenciada pela 

ausculta de RHA hipoativos.                

d) Troca de gases prejudicada relacionada a pneumonia bacteriana evidenciada por uso de 

oxigenoterapia, irritabilidade, agitação, dispneia e leve palidez cutânea. 

 

28. Considerando o estado de Jaqueline, assinale o Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para 

esta situação: 

 

a)  Confusão crônica relacionada a internação do filho e condição clínica, evidenciada por angústia 

observada e preocupação externada por não conseguir compreender a evolução clínica apresentada.  

b)  Conflito no papel de mãe relacionado a internação do filho e condição clínica, evidenciado por 

angústia observada e preocupação externada por não conseguir compreender a evolução clínica 

apresentada.                                                     

c)  Conflito no papel de mãe relacionado a angústia e preocupação por não conseguir compreender a 

evolução clínica apresentada evidenciado pela internação do filho e condição clínica.   

d)  Confusão crônica relacionada a angústia e preocupação por não conseguir compreender a 

evolução clínica apresentada evidenciada pela internação do filho e condição clínica. 

 

29. Janiscleide é enfermeira traineé em uma UTI Pediátrica. Quando Henry de 5 anos interna com 

Traumatismo Cranioencefálico, sua mãe conta uma história confusa, ora relata queda de mesmo 

nível e ora relata queda de bicicleta, o que resulta em uma suspeita de violência infantil.  Bastante 

indignada, Janiscleide grava um vídeo vestindo um pijama de sua instituição e faz um desabafo sobre 

a crueldade materna. Este vídeo é compartilhado em seu perfil em uma rede social. 

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

Janiscleide comete a infração ética de: 

 

a) Expor as condições de um paciente sem autorização da chefia imediata.                 

b) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados.                               

c) Prestar informação inadequada a pessoa, família e coletividade a respeito de direitos, riscos, 

benefícios e intercorrências da assistência de enfermagem.                       

d) Trabalhar, colaborar, cumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitam o exercício 

profissional. 

 

30. Na avaliação das medidas antropométricas, a (o) enfermeira (o) deverá mensurar o Perímetro 

Torácico. Para a realização deste procedimento é necessário: 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

a) Posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica ao redor do tórax, passando pela 

região mamilar, no decurso da inspiração com a expiração.                                   

b) Acomodar a criança na balança pesa-bebê, colocar a fita métrica ao redor do tórax, abaixo da linha 

mamilar, durante a expiração.                          

c) Posicionar a criança em decúbito dorsal, colocar a fita métrica na região mamilar, no decurso da 

inspiração com a expiração.                                                                           

d) Manter a criança no colo da mãe, colocar a fita métrica da glabela até a parte mais saliente do 

occipital, durante a expiração. 

 

31. Levando em consideração a importância da realização correta das medidas antropométricas em 

Puericultura, analise as assertivas abaixo: 

I. Comprimento é a medida tomada quando a criança está em decúbito vertical e deve ser usada para 

crianças acima dos 24 meses.                   

II. É considerado como parâmetro para Perímetro Abdominal o valor de 30 a 32 cm, o qual deve ser 

avaliado ao nascimento.                                        

III. Na avaliação do Perímetro Torácico deve-se considerar a relação PC/PT, que ao nascimento se 

dá da seguinte maneira: PC > PT.               

IV. Perímetro Cefálico inferior a 30 cm é indicativo de microcefalia, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2016). 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) I e II estão corretas.                                        

b) III e IV estão corretas.                          

c) II e III estão corretas.                 

d) I e IV estão corretas. 

 

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 32, 33, 34 e 35. 

Lucinda, lactente de 11 meses interna, acompanhada de sua mãe, para cirurgia oncológica para 

ressecção de tumor de SNC. A lactente apresenta PICC, acesso venoso periférico em MSE 

salinizado, além de uso de fralda. Foi submetida a sessões de quimioterapia, anteriores ao 

procedimento cirúrgico para redução da massa tumoral. Devido a sua condição clínica, apresenta 

dificuldade na deglutição, sendo prescrita a introdução de uma sonda nasoenteral, com o objetivo de 

administrar dieta pós-pilórica. 

 

32. Assinale a alternativa que melhor retrata os fatores de suscetibilidade ao desenvolvimento de 

infecção hospitalar pela lactente. 

 

a) uso de corticoide, déficit nutricional, integridade da pele descontinuada, faixa etária.                       

b) higiene precária, integridade da pele descontinuada, leucopenia, cateter venoso periférico.        



                                                                                                                                   

 

c) faixa etária, uso de medicação antineoplásica, cateteres venosos, déficit nutricional.          

d) imunossupressão, envelhecimento, uso de albumina, uso de medicação antineoplásica. 

 

33. A partir de seu julgamento clínico junto à equipe interprofissional, assinale a alternativa 

correspondente às indicações do suporte nutricional enteral para este caso. 

 

a) anorexia secundária à enfermidade ou tratamento, cirurgia, disfagia.                        

b) atresia de vias biliares, perfuração intestinal, vômitos incoercíveis.                       

c) prematuridade, infecção, enterocolite necrotizante.                        

d) paciente em ventilação mecânica, vômitos incoercíveis, peritonite. 

 

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

 

a) manter a criança em decúbito lateral direito, confirmar o posicionamento por imagem radiográfica, 

no mínimo, após três horas.                                                       

b) manter a criança em decúbito lateral esquerdo elevado, aguardar pelo período de três horas para 

migração e instalar dieta.                 

c) verificar mudança no pH da secreção gástrica para ácida, confirmar o posicionamento gástrico por 

imagem radiográfica após o procedimento.                 

d)  medir o comprimento da sonda do lóbulo da orelha até o processo xifóide, mantendo a criança em 

posição supina. 

 

35. A aspiração pulmonar pode ser uma complicação decorrente do procedimento de instalação do 

cateter gástrico. Assinale a conduta indicada.  

 

a)  verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 90 graus durante a alimentação e por 2 

horas após.                               

b) verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a alimentação e testar 

pH da secreção gástrica.                                       

c) retirar a sonda imediatamente, mantendo paciente em decúbito lateral esquerdo e comunicar o 

médico responsável pelo paciente.                            

d) verificar posicionamento da sonda, elevar a cabeceira a 45 graus durante a alimentação e por 2 

horas após.  

 

36. O conceito de cuidado atraumático envolve em primeiro lugar não causar danos, tendo como 

pilares o controle dos fatores geradores de estresse. Em pediatria, esses fatores estão associados à 

separação da criança e família, à dor e sofrimento da hospitalização e, à perda da sensação de 

controle para a criança. Em terapia intensiva a priorização destes pilares constitui um grande desafio 

ao enfermeiro. Sobre este contexto, leia atentamente as afirmativas a seguir e em seguida assinale a 



                                                                                                                                   

 

alternativa CORRETA. 

I. A manutenção de uma rotina para a criança é uma estratégia relevante para atender ao pilar de 

sensação de controle, contudo tendo em vista as peculiaridades da UTI se torna inviável, sobretudo 

pela complexidade de cuidados neste ambiente.                     

II. A promoção de liberdade de movimento perfaz uma ação de extrema relevância, mas encontra 

algumas barreiras, dependendo do estado clínico da criança, porém é possível através da avaliação 

da necessidade de contenções e o envolvimento da família no cuidado.          

III. A minimização da dor é outro importante pilar para o cuidado atraumático, envolvendo a 

administração de sedativos e medicações analgésicas como ações prioritárias, visto que a maioria 

dos procedimentos em UTI são dolorosos.             

IV. O estímulo à independência e à promoção de compreensão para a criança e a família são 

estratégias complexas na prática em terapia intensiva, contudo são factíveis desde que observadas 

as potencialidades e fragilidades do estado de saúde atual da criança para o incentivo a autonomia. 

 

a)    I e II                                         

b)    II e IV                  

c)    I e III                                         

d)    III e IV 

 

37. Merinalva, diagnosticada com neoplasia mamária aos 30 anos, inicia terapia quimioterápica 

antineoplásica, o que contraindica a continuidade do aleitamento materno de Maxmedalarrara de 8 

meses de idade. Assinale a alternativa que contempla a orientação do Guia Alimentar para Crianças 

Menores de 2 anos (BRASIL 2019), quando a amamentação do lactente NÃO é possível:  

 

a) A primeira alternativa é oferecer leite de vaca integral, pois é um produto mais adequado ao 

organismo ainda imaturo da criança do que a fórmula infantil.           

b) A primeira alternativa é oferecer leite de vaca desnatado, pois é um produto mais adequado ao 

organismo ainda imaturo da criança do que o leite de vaca integral.                        

c) A primeira alternativa é oferecer a fórmula infantil, pois é um produto mais adequado ao organismo 

ainda imaturo da criança do que o leite de vaca integral.                            

d) A primeira alternativa é oferecer leite de soja, pois é um produto mais adequado ao organismo 

ainda imaturo da criança do que fórmula infantil. 

 

38. Durante a consulta de puericultura de Maria Joaquina (20 dias de vida), Valéria, sua mãe, sendo 

portadora do vírus HIV, expressa preocupação em relação a vacinar a filha. A criança recebeu a dose 

de vacina da hepatite na maternidade, e ainda não recebeu a vacina BCG. Não apresenta nenhuma 

alteração clínica e laboratorial que indique quadro de imunodeficiência. Assinale a alternativa que 

contém as informações corretas a serem repassadas para Valéria.  

 



                                                                                                                                   

 

a) A criança não deve ser vacinada até completar a idade mínima de 18 meses. Após esta idade será 

encaminhada ao CRIE- Centro de referência em imunobiológicos especiais.                     

b) A criança deve receber todas as vacinas do calendário infantil na UBS, assim como também pode 

receber algumas vacinas no CRIE- Centro de referência em imunobiológicos especiais.    

C) A criança deve ser vacinada com todas as vacinas do calendário infantil, exceto as com antígenos 

vivos atenuados.                 

d) Mesmo não apresentando sinais de imunodeficiência adquirida, a criança não deve ser vacinada 

com a vacina BCG, até que complete 5 anos de idade, por se tratar de filha de mãe portadora de HIV. 

 

39. João tem 5 anos e é diagnosticado com tonsilite; foi prescrita a administração de Penicilina 

Benzatina IM. Ao perceber que irá “tomar injeção”, João fica bastante agitado, nervoso e agarra-se ao 

seu pai. Clarice, enfermeira da Unidade de Saúde, pretende utilizar o brinquedo terapêutico (BT). 

Assinale a alternativa que melhor contempla o BT que ela deve utilizar: 

 

a) Clarice deve utilizar o BT capacitador de funções fisiológicas, visto que João precisa aliviar suas 

tensões e sua ansiedade.                  

b) Clarice deve utilizar o BT dramático, pois este BT visa preparar a criança para novas situações de 

vida e estresse.                                                     

c) Clarice deve utilizar o BT instrucional, pois este BT visa preparar a criança para procedimentos.  

d) Clarice deve utilizar o BT capacitador de funções fisiológicas, visto que João precisa ser preparado 

para um procedimento.       

 

40. Quanto às modalidades de VM, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O modo espontâneo é indicado para pacientes pós-cirúrgicos, traumatizados e com lesões de 

SNC, onde o equipamento participa durante toda a fase inspiratória, tendo total controle sobre FR, 

Volume e Fluxo.                

b) Na modalidade de Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) os ciclos ventilatórios são 

divididos entre paciente (espontâneo) e ventilador (controlada/assistida) durante a fase espontânea, o 

paciente tem que vencer a resistência do circuito do ventilador.            

c) No modo assistido controlado os ciclos assistidos são iniciados pelo paciente, mas controlados e 

finalizados pelo ventilador. Se o paciente não inicia esforço inspiratório após parâmetros pré-

determinados serem atingidos, o ventilador inicia a ventilação.          

d) O modo controlado é completamente controlado pelo paciente, ficando o Ventilador responsável 

por auxiliar o paciente apenas quando este não consegue chegar aos parâmetros necessários para 

uma boa oxigenação. 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

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 conferência. 
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