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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Questão 01 
Sabendo que a Lei nº 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, avalie as 
assertivas abaixo relacionadas aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, tendo como 

observância que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado dar execução, no 
âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. 

III - 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. 

IV - Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico, tendo como 
responsabilidade somente a gestão municipal. 

Assinale a alternativa que apresente as afirmativas corretas: 

a) III, apenas.
b) I, apenas.
c) II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, III e IV.

Questão 02 
Ao longo destes 33 anos de existência, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma estrutura complexa que 
sempre se reinventa diante dos diversos cenários sociais. Sobre as competências da direção estadual do SUS, 
observe as assertivas abaixo, colocando a letra “F” para as assertivas falsas e “V” para as verdadeiras. 

(    ) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(    ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
(    ) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham 

repercussão na saúde humana. 
(    ) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
(    ) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo: 

a) F, V, F, V, F.
b) V, F, V, F, F.
c) V, F, V, F, V.
d) F, F, V, F, V.
e) V, V, F, V, V.

Questão 03 
Segundo Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), na forma do Anexo XXII, a população adscrita por 
equipe de Atenção Primária (eAP) e de Saúde da Família (eSF), localizada dentro do seu território, corresponde 
a: 

a) 1.500 a 2.500 pessoas por equipe.
b) 2.000 a 3.500 pessoas por equipe.
c) 2.500 a 4.500 pessoas por equipe.
d) 3.000 a 4.500 pessoas por equipe.
e) 3.500 a 5.500 pessoas por equipe.
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Questão 04 
A lei n° 8.142/90 além de dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), aborda transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Com base nesta lei, avalie as 
assertivas abaixo, julgando se são corretas ou erradas:  
 

I - Contar com um Conselho de Saúde de composição paritária. 
II - Apresentar contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.  

III - Apresentar investimentos previstos em lei orçamentária.  
IV -  Contar com uma comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o 

prazo de dois anos para sua implantação.  
 
Assinale a alternativa que apresente as afirmativas corretas: 
a) I, II e IV, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) IV, apenas. 
d) II, apenas. 
e) I, II, e III, apenas. 

 
Questão 05 
Os Cadernos “HumanizaSUS: Atenção Hospitalar” destacam que no nível hospitalar de atenção, existe a 
percepção de algumas dificuldades que possuem várias dimensões conjunturais e que interagem entre si, devido 
a fatores vinculados de forma estreita. Essas dimensões da área hospitalar podem ser listadas como: 
 
a) Financeira, assistencial, econômica, social, o ensino e a extensão. 
b) Assistencial, gestão, institucional, sanitária, cultural e política.  
c) Ensino, assistencial, governança, social e filantropia. 
d) Política, assistencial, gerencial, econômica e caridade. 
e) Organizacional, financeira, assistencial, política, social, o ensino e a pesquisa. 

 
Questão 06 
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) compõe o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2, que 
estabelece as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. As mudanças na PNAB 
são resultantes de diversas experiências acumuladas por um conjunto de atores envolvidos historicamente no 
processo de desenvolvimento e consolidação do SUS.  
Analise as assertivas abaixo, assinalando as verdadeiras com a letra “V” e as falsas com a letra “F”. 
 
(    ) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 

Básica. 
(    ) Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e 

diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão 
em Estratégia Saúde da Família. 

(    ) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a 
cobertura de 100% da população com número máximo de 950 pessoas por ACS. 

(    ) Unidade de Saúde da Família (USF): estabelecimento com pelo menos 1 (uma) equipe de Saúde da 
Família, que possui funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 
(cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. 

 
Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo: 
 
a) V, F, V, F. 
b) F, F, V, V. 
c) V, V, F, F. 
d) F, V, V, V. 
e) V, V, F, V. 
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Questão 07 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que estabeleceu novas diretrizes para a 
organização da Atenção Primária, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), avalie as afirmativas abaixo, 
com relação à PNAB 2017:  
 

I - Em territórios com menos de 2.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de 
Atenção Primária (eAP) seja responsável por toda população. 

II - Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição.  

III - Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes 
que atuam na Estratégia Saúde da Família, recomenda-se População adscrita por equipe de Saúde da 
Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas. 

IV -  A equipe de saúde bucal é obrigatória a sua existência dentro da equipe mínima de saúde da família, 
nesta encontra-se os seguintes profissionais: Técnico de saúde bucal, Cirurgião dentista e auxiliar de 
consultório dentário. 
 

Sobre as assertivas acima é correto afirmar: 
 
a) Somente I, III e IV estão corretas. 
b) Somente I, II e IV estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Somente I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
Questão 08 
A Estratégia Saúde da Família se baseia no trabalho de equipes multiprofissionais em um território 
adscrito. Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017), compõem a equipe mínima de 
Saúde da Família (eSF): 
 
a) Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 
b) Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. 
c) Enfermeiro, médico, agente comunitário de saúde, dentista. 
d) Enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar de enfermagem, podendo incluir agente de Endemias e Saúde 

Bucal. 
e) Médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias. 

 
 
 
Questão 09 
O Sistema Único de Saúde possui diversos eixos que direcionam melhorias para assistência à saúde da 
população brasileira, estes eixos são norteados por diretrizes que constituem as orientações gerais de uma 
determinada política. Observe os itens abaixo e marque a alternativa correta que aponta uma diretriz da Política 
Nacional de Humanização: 
 
a) Gestão verticalizada. 
b) Clínica Ampliada. 
c) Paradigma biomédico.  
d) Triagem. 
e) Comunicação transpessoal. 
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Questão 10 
O artigo “O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios” (PAIM et al., 2011) apresenta a 
contextualidade histórica do sistema de saúde brasileiro. Mesmo que o artigo tenha dez anos de publicação, 
destaca problemas enfrentados até hoje. Avalie os itens abaixo e marque a alternativa correta que corresponde 
às conclusões dos autores frente aos desafios de superação dos problemas do SUS. 
 
a) Desafio político de mudança constitucional do Sistema Único de Saúde, para viabilizar o acesso universal 

da população. 
b) Melhoria da articulação do poder público com a rede de ensino superior para a instalação de universitários 

nas Unidades Básicas de Saúde. 
c) Reestruturação física das Unidades Básicas de saúde para nortear a efetividade do princípio da 

integralidade. 
d) Necessidade de uma nova estrutura financeira e uma revisão profunda das relações público-privadas do 

Sistema de Saúde. 
e) Redesenhar os princípios do SUS de equidade e universalidade para o cenário atual de políticas sociais e de 

saúde no Brasil. 
 
Questão 11 
A implantação de um sistema de referência e contra referência entre os serviços que compõem a rede do SUS 
local busca viabilizar: 
 
a) A hierarquização da rede de serviços de saúde. 
b) A integração com outros setores da economia. 
c) A conjugação de recursos financeiros e tecnológicos. 
d) A preservação da autonomia das pessoas. 
e) A participação da comunidade. 

 
Questão 12 
A Norma Regulamentadora nº 32 estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Ela considera Agentes Biológicos os 
microrganismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. 
Na classificação de risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a 
coletividade, esses agentes biológicos podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais 
nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Neste contexto, as informações acima descritas 
são consideradas qual classe de risco? 
 
a) Classe de risco 1  
b) Classe de risco 2 
c) Classe de risco 3  
d) Classe de risco 4 
e) Classe de risco 5  

 
Questão 13 
As estratégias da Atenção Primária para a redução da morbimortalidade materno fetal perpassam por décadas, 
uma vez que se torna uma das máximas ações para melhoria das populações. Muitas das atividades 
governamentais envolvem ações focadas em metas e uma delas foi o Pacto pela Saúde em 2006, que trata de 
um importante marco para o direcionamento de compromissos sanitários para a análise de saúde do país. Qual 
parte do Pacto pela Saúde está relacionado às estratégias de redução da morbimortalidade materno fetal? 
 
a) Pacto em defesa do SUS. 
b) Pacto de gestão do SUS. 
c) Pacto da família. 
d) Pacto pela vida. 
e) Pacto de promoção da saúde. 
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Questão 14 
O Ministério da Saúde vem desenvolvendo políticas e programas com o objetivo de descentralizar e ampliar a 
oferta educativa em saúde, transformar os processos educativos e promover a integração docente assistencial. A 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) busca gerar mudanças nos processos de trabalho 
em resposta às necessidades existentes. Dentre as diretrizes relacionadas, analise as afirmativas abaixo:  
 

I - Reconhecimento e cooperação de ações de Educação Permanente em Saúde, existentes no território.   
II - Incorporação de estratégias que possam viabilizar as ações de EPS nos serviços de saúde, como as 

tecnologias de informação e comunicação e modalidades formativas que se utilizem dos 
pressupostos da Educação e Práticas Interprofissionais em Saúde.  

III - Fortalecimento da Atenção Básica e integração com os demais níveis de atenção para a qualificação 
dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas na melhoria do cuidado em saúde.   

IV - Contratualização de metas e objetivos de EPS.  
V - Monitoramento e avaliação permanentes. 

 
Assinale as alternativas que apresentam informações corretas: 
 
a) Somente I, II e III estão corretas, apenas. 
b) Somente I, III e V estão corretas, apenas. 
c) Somente II, IV e V estão corretas, apenas. 
d) Somente III e IV estão corretas, apenas. 
e) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
Questão 15 
O direcionamento da saúde contidos na Constituição Federal de 1988, concentram-se nos artigos 196 ao 200. 
Com base no artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
constituindo um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.  
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.  
III - Gestão participativa voltada para as ações direcionadas de saúde e bem-estar. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) As afirmações I, II e III estão corretas.  
b) As afirmações I e II estão corretas.  
c) As afirmações II e III estão corretas.  
d) As afirmações I e III estão corretas.  
e) Apenas a afirmação II está correta.  
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ENFERMAGEM 
 
Questão 16 
A Enfermeira J.M.O., 37 anos, mediante sua atuação profissional em um hospital estadual, do munícipio de 
Vitória, cometeu infração ética e disciplinar. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Resolução nº 564/2017), considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência 
que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 
Ela recebeu a penalidade de cassação, que consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem, por um 
período de até:  
 
a) 30 anos. 
b) 15 anos. 
c) 20 anos. 
d) 10 anos. 
e) 25 anos. 

 
 
Questão 17 
Com relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução nº 564/2017), julgue os itens a 
seguir: 
 

I. É dever formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões 
interdisciplinares da instituição em que trabalha. 

II. É direito participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, 
autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

III. É dever abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu 
exercício profissional. 

IV. É proibido executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.  

 
Estão corretos apenas os itens: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) III e IV. 
d) II e IV. 
e) I e II. 

 
 
Questão 18 
O paciente, mediante sua patologia, pode sofrer alterações de volume (referentes à água e ao sangue/volume 
corporal), podendo necessitar da administração de soluções endovenosas. Essas soluções são administradas por 
meio de infusão contínua de líquidos, denominada de venóclise. É necessário que o Enfermeiro saiba realizar o 
cálculo de gotejamento para o controle da infusão. Assim, em uma prescrição médica, solicita-se a 
administração de Flagyl 500 mg (por via endovenosa) em 100 ml para infundir em 50 minutos. Quantas gotas e 
microgotas irão infundir por minuto? 
 
a) 30 gotas e 100  microgotas. 
b) 20 gotas e 80 microgotas. 
c) 60 gotas e 150 microgotas. 
d) 50 gotas e 100 microgotas. 
e) 40 gotas e 120 microgotas. 
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Questão 19 
A solução é uma mistura homogênea constituída por duas partes diferentes: o soluto, representando pelo 
medicamento e o solvente, representado pela água destilada (AD) ou outro diluente. Ao preparar um 
medicamento, o profissional de Enfermagem deve estar atento, pois o fármaco deve ter, durante seu preparo, 
composição e dose exatas. Assim, foi prescrito para o paciente João Cleber receber 150 mg de Flebocortid, por 
via endovenosa. Porém, só está disponível frasco-ampola de 1,0 grama, que comporta no máximo 5 ml de AD. 
Em quanto o profissional de Enfermagem deve diluir e quanto deve aspirar para atender a prescrição: 
 
a) Diluir em 3 ml e aspirar 0,75 ml, que corresponde a 150 mg de Flebocortid, conforme prescrição. 
b) Diluir em 5 ml e aspirar 0,50 ml, que corresponde a 150 mg de Flebocortid, conforme prescrição. 
c) Diluir em 5 ml e aspirar 0,75 ml, que corresponde a 150 mg de Flebocortid, conforme prescrição. 
d) Diluir em 4 ml e aspirar 0,75 ml, que corresponde a 150 mg de Flebocortid, conforme prescrição. 
e) Diluir em 5 ml e aspirar 0,60 ml, que corresponde a 150 mg de Flebocortid, conforme prescrição. 

 
 
Questão 20 
Para a paciente D.S.C., 34 anos, foi prescrito Soro Glicosado 10% 250 ml, para infundir em 4 horas. Porém, na 
instituição, apenas se encontra disponível Soro Glicosado 5% 250 ml. A Enfermeira Amanda, ciente que na 
padronização do hospital, possui à disposição ampolas de glicose de 10 ml a 50%, realiza, então, a 
transformação da solução para administrar o item prescrito. Assim, para transformar a solução e repor as 
perdas, deve colocar quantos ml das ampolas de glicose? 
 
a) Deve colocar 10,5 ml das ampolas de glicose que correspondem a 13,75 g de glicose. 
b) Deve colocar 27,5 ml das ampolas de glicose que correspondem a 13,75 g de glicose. 
c) Deve colocar 15 ml das ampolas de glicose que correspondem a 13,75 g de glicose. 
d) Deve colocar 25 ml das ampolas de glicose que correspondem a 13,75 g de glicose. 
e) Deve colocar 23 ml das ampolas de glicose que correspondem a 13,75 g de glicose. 

 
 
Questão 21 
Constitui uma atividade privativa do Enfermeiro, conforme a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Nº 
7.498, de 25 de junho de 1986), a seguinte atribuição:  
 
a) Organização e direção dos serviços de enfermagem. 
b) Assistência à parturiente e ao parto normal. 
c) Educação visando a melhoria de saúde da população. 
d) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 
e) Planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. 

 
 
Questão 22 
Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer quantidades 
suficientes de oxigênio e nutrientes para atender as necessidades metabólicas teciduais. Os estados de choque 
podem ser classificados sob diferentes critérios. Que tipo de choque resulta de um bloqueio mecânico ao fluxo 
sanguíneo na pequena circulação ou na circulação sistêmica? 
 
a) Choque hipovolêmico. 
b) Choque obstrutivo. 
c) Choque distributivo. 
d) Choque séptico. 
e) Choque cardiogênico. 
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Questão 23 
(Enade, 2013) Um paciente de 64 anos de idade foi internado no setor de clínica cirúrgica de um hospital, em 
pós-operatório imediato de cirurgia de ressecção transuretral de próstata (RTUP), decorrente de diagnóstico 
médico de hiperplasia prostática benigna. No histórico pré-operatório, estavam registradas como principais 
queixas do paciente a frequência aumentada da micção, com diminuição do volume e da força do jato urinário e 
a sensação de que a bexiga não tinha sido totalmente esvaziada, acompanhada por infecções recorrentes do trato 
urinário. O paciente encontra-se com irrigação vesical de três vias, com aspecto de sangramento vivo. 
Considerando o quadro apresentado, avalie as afirmações a seguir.  
 

I. A RTUP é o procedimento cirúrgico mais utilizado nas cirurgias prostáticas, sendo realizada por meio 
de endoscopia, em que um instrumento cirúrgico e óptico é introduzido diretamente através da uretra na 
próstata, que é visualizada diretamente e removida por partes com uma alça de corte elétrica.  

II. No pré-operatório, os cuidados de enfermagem a serem prestados ao paciente consistem, basicamente, 
no controle da ansiedade, no alívio do desconforto, na orientação acerca do procedimento e nos 
cuidados pós-operatórios, além dos preparos físicos comuns realizados na maior parte das cirurgias 
gerais.  

III. As principais complicações possíveis de ocorrer que devem ser avaliadas regularmente pelo enfermeiro, 
nesse processo são: hemorragia, infecção, trombose venosa profunda, obstrução do cateter vesical e 
complicações em sua retirada, além de disfunção sexual.  

IV. Em relação ao sistema de drenagem vesical, o paciente apresenta sangramento vivo relacionado à lesão 
cirúrgica que se encontra irrigada, cabendo ao enfermeiro controlar o balanço hídrico entre a quantidade 
infundida e a drenada da bexiga, bem como avaliar a redução do sangramento.  

V. Nos casos de obstrução da sonda, a principal causa geralmente é a formação de coágulo de sangue, que 
deve ser retirado com infusão de anticoagulantes diretamente no sistema de infusão, para permitir que 
fique pérvio, devendo-se também usar furosemida, para aumentar o volume urinário.  

 
É correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV, apenas. 
b) I, III e V, apenas. 
c) II, IV e V, apenas.  
d) III, IV e V, apenas.  
e) I e II, apenas. 

 
Questão 24 
A enfermeira Renata, responsável pelo setor de Unidade de Terapia Intensiva, ao avaliar a frequência 
respiratória da paciente A.R.F., sob seus cuidados, identifica amplas e rápidas inspirações interrompidas por 
curtos períodos de apneia, após os quais ocorrem respirações profundas e ruidosas, seguidas de pequenas 
pausas de apneia. Ao descrever a respiração, em sua evolução de enfermagem, ela deve registrar: 
a) Respiração de Cheyne. 
b) Respiração de Kussmaul. 
c) Respiração de Stokes. 
d) Respiração de Platipneia. 
e) Respiração de Trepopneia. 

 
Questão 25 
A compreensão da anatomia e fisiologia das estruturas do sistema gastrointestinal (GI) é essencial. O 
enfermeiro precisa conhecer as estruturas normais do trato GI e suas funções para assim poder identificar 
anormalidades. A Enfermeira Joana, ao documentar um achado na região sobre o estômago e acima da região 
umbilical, identificaria a região como: 
a) Hipogástrica. 
b) Quadrante superior direito. 
c) Quadrante superior.  
d) Epigástrica. 
e) Hipocôndrio direito. 
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Questão 26 
A gasometria arterial é um exame de sangue colhido de uma artéria e que tem por objetivo a avaliação de gases 
(oxigênio e gás carbônico) distribuídos no sangue, do pH e do equilíbrio ácido básico. O conhecimento para 
análise da gasometria arterial é essencial ao profissional Enfermeiro, para avaliação clínica do seu paciente e na 
implementação dos cuidados. O Enfermeiro Antônio, recebe do laboratório, a gasometria da paciente J.J.V. 
Evidenciando HCO3 > 28mEq/L, com desvio do pH > 7,45. A paciente está em: 
a) Acidose metabólica. 
b) Acidose respiratória. 
c) Acidose mista. 
d) Acidose lática. 
e) Alcalose metabólica. 

 
Questão 27 
J.R.R., enfermeiro do Pronto Socorro do Hospital São Geraldo, ao receber o plantão, é avisado que o cliente 
H.J.U. está na sala de emergência com uma lesão na cabeça e pressão intracraniana aumentada. O enfermeiro 
tem probabilidade de ter quais achados da avaliação? 
 
a) Fraqueza localizada à esquerda e queda facial. 
b) Ptose direita e perda da visão localizada à direita. 
c) Pupila esquerda dilatada e afasia receptiva. 
d) Sinal de Babinski. 
e) Nível de consciência reduzido e ambliopia. 

 
Questão 28 
Enfermeiro J.J.O., está de plantão na Unidade de Pronto Socorro e recebe o paciente H.J.V., homem, 26 anos de 
idade, que se envolveu em um acidente de veículo motor e sofreu uma lesão completa de medula espinal no 
nível de L3. O enfermeiro avalia o cliente para perda de função motora em: 
 
a) Abdome. 
b) Tórax. 
c) Braços. 
d) Pernas. 
e) Pescoço. 

 
Questão 29 
Uma mulher de 20 anos de idade chega ao hospital inconsciente, após ingerir grande quantidade de álcool. Seus 
sinais vitais são T: 36,7ºC, P: 58, R: 9 e PA: 100/64. A que conclusão a enfermeira deve chegar sobre o padrão 
respiratório da cliente? 
 
a) A cliente apresenta apneia. 
b) A cliente apresenta bradicardia. 
c) O padrão respiratório da cliente está dentro dos limites normais. 
d) A cliente apresenta bradipneia. 
e) A cliente está hipotérmica. 

 
Questão 30 
O cliente J.J.O., internado na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Santa Helena, em Vitória - ES, 
apresenta dispneia, edema, ganho de peso e ingesta maior que o débito. Esses sintomas são compatíveis com 
que diagnóstico de enfermagem? 
 
a) Perfusão tissular ineficaz cardíaca. 
b) Excesso de volume de líquido. 
c) Débito cardíaco reduzido. 
d) Troca de gases prejudicada. 
e) Déficit de volume de líquido.  
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Questão 31 
O complexo sistema cardiovascular influencia o corpo inteiro. Assim, é importante compreender os vários 
fatores que contribuem para a realização de uma avaliação precisa e completa desse sistema em todos os 
clientes. O conhecimento completo da anatomia e fisiologia pertinentes, especialmente o ciclo cardíaco, é 
essencial para se conduzir uma avaliação precisa e compreender os achados normais e anormais. Assim, a 
enfermeira Ana, ausculta no paciente H.I.O., um som de sibilação médio a alto que suaviza entre B1 e B2. A 
Enfermeira documenta esse achado como qual dos seguintes? 
 
a) Sopro sistólico em crescendo de grau IV. 
b) Sopro sistólico em decrescendo de grau III. 
c) Sopro diastólico em crescendo de grau II. 
d) Sopro diastólico em decrescendo de grau I. 
e) Sopro diastólico. 

 
Questão 32 
Enfermeira D.S.C., recebe seu plantão na Unidade de Emergência do Hospital São Lucas. Após ser feito o 
relato e o resumo dos dados do prontuário, irá avaliar um grupo de quatro clientes. Qual deles a enfermeira 
deverá avaliar primeiro? 
 
a) Um homem de 45 anos de idade com HIV e pneumonia por Pneumocystis com dispneia. 
b) Um homem de 32 anos de idade com um ferimento aberto e recebendo antibióticos. 
c) Uma mulher de 66 anos de idade com 02 dias de pós-operatório de cirurgia de tornozelo. 
d) Uma mulher de 88 anos de idade com confusão e que teve AVE há 04 dias. 
e) Qualquer dos pacientes, visto que esta avaliação não é necessária. 

 
Questão 33 
A avaliação precisa e completa da saúde é o fundamento do cuidado de Enfermagem holístico e individualizado 
apropriado. Assim, a enfermeira reúne os dados subjetivos relacionados com o histórico do problema atual. Os 
itens incluídos são: 
 
a) Início, localização, duração, característica, fatores associados/agravantes, fatores que aliviam, fatores 

temporais, gravidade. 
b) Assimetria, margens, cor, diâmetro. 
c) Frequência cardíaca, esforço respiratório, resposta, cor. 
d) Abertura do olho, resposta verbal, resposta motora. 
e) Cor, abertura do olho, resposta. 

 
 
Questão 34 
A Enfermeira avalia um cliente que se apresenta com náuseas, vômitos e diarreia. Quando a avaliação 
focalizada é realizada, a enfermeira executa as seguintes técnicas: 
 
a) Ausculta dos pulmões, do coração e do abdome. 
b) Avaliação em busca de desidratação, avaliação do turgor da pele, ausculta dos pulmões. 
c) Ausculta do abdome, palpação do abdome, avaliação à procura de desidratação. 
d) Palpação do abdome, percussão do abdome, ausculta do coração. 
e) Verificação de sinais vitais, ausculta dos pulmões, do coração e abdome. 

 
 
 
 
 
 
 

GABARIT
O 2

02
2/1



 
 
Questão 35 
Enfermeiro J.O., está de plantão na Unidade de Pronto Socorro, e recebe o paciente O.M.M., de 26 anos, vítima 
de acidente automobilístico. Para avaliar o nível de consciência do cliente, usa a escala de coma de Glasgow. 
 
Avalie as afirmativas quanto a esta escala: 
 

I. A escala de coma de Glasgow tem facilitado a avaliação dos clientes com nível de consciência 
alterado. Primariamente, determina o grau de deterioração da consciência avaliando respostas 
comportamentais em três áreas. 

II. O escore mínimo é 0 e o máximo é 15. 
III. O examinador pontua a resposta motora, a resposta verbal e a abertura ocular do paciente. 
IV. A resposta verbal inclui orientação, conversação, fala, sons e nenhuma resposta como indicador de 

função cognitiva. 
 
Quais afirmativas são verdadeiras? 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas III e IV. 

 
Questão 36 
A enfermaria Márcia, trabalha em unidade de terapia intensiva e recebe solicitação para instalar no paciente 
M.O.I., 56 anos, oxigenoterapia por máscara de venturi. 
 Avalie as afirmativas abaixo, sobre esta terapia: 
 

I. A oxigenoterapia por máscara de venturi tem por objetivo fornecer aporte de oxigênio em 
concentrações precisas e controladas.  

II. A máscara de venturi possibilita o fluxo de oxigênio, misturado ao ar ambiente, em concentrações 
específicas, predefinidas pelo médico: fluxo de oxigênio de 3 a 15 l/min e FiO2 de 0,24 a 0,50 (24 a 
50%). 

III. Os diluidores de oxigênio são apresentados nas cores laranja, rosa, verde, branca, amarela e roxa e 
variam de acordo com o fluxo e a concentração de oxigênio. 

IV. A máscara precisa estar bem ajustada à face para se obter o resultado desejado. 
 
Quais afirmativas são verdadeiras? 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas II e IV. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas I e III. 

 
Questão 37 
Paciente T.T.L., 36 anos, solteira, altura 1 metro e 72 cm, IMC 18,1, com diagnóstico de Diabetes, possui 
prescrição médica para administração de insulina subcutânea uma vez ao dia. 
 
Analise as afirmativas abaixo, quanto às recomendações para administração de medicamento nesta via. 
 

I. Os locais mais apropriados para a injeção subcutânea são as faces externa e posterior do braço, 
abdome, face lateral da coxa e região infraescapular. 

II. Os locais de administração do medicamento devem ser alternados. 
III. O volume máximo de administração de medicação que pode ser administrado por meio desta técnica 

é de 2ml em indivíduos adultos. 
IV. Realizar massagem no local da aplicação. 
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Quais afirmativas são verdadeiras? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas II e IV. 
e) Apenas I, II e IV. 

 
Questão 38 
Uma mulher de 60 anos, 80 kg, está no 6º dia de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à 
politraumatismo após acidente automobilístico. Encontra-se sedada, com entubação orotraqueal e em ventilação 
mecânica, hemodinamicamente instável. Prescrito para a paciente a medicação noradrenalina. Assinale a 
alternativa correta: 
 
a) A noradrenalina foi prescrita por ser um hormônio antidiurético. 
b) A noradrenalina foi prescrita por diminuir a resistência vascular sistêmica e a contratilidade miocárdica. 
c) A noradrenalina foi prescrita para promover vasodilatação periférica, por atuar nos receptores alfa 

adrenérgicos.  
d) A noradrenalina foi prescrita para promover vasodilatação coronariana, por atuar nos receptores beta 

adrenérgicos.  
e) A noradrenalina foi prescrita, devido a seu potente efeito vasoconstrictor arterial mediante estimulação de 

receptores adrenérgicos α-1, o que permite um rápido aumento da pressão arterial. 
 
 
Questão 39 
Referente às medicações utilizadas na terapia intensiva, analise as assertivas abaixo e assinale “V”, se 
verdadeiras, ou “F”, se falsas. 
 
(    ) O Nitroprussiato de sódio é um vasodilatador de padrão balanceado arterial e venoso. Seu mecanismo de 

ação em nível celular consiste na decomposição de sua molécula em seu metabólito ativo, óxido nítrico 
(NO), que estimula a guanilato-ciclase presente no músculo liso dos vasos, aumentando os níveis de 
monofosfato cíclico de guanosina, que é vasodilatador. 

(     ) A dopamina é precursor imediato de noradrenalina e adrenalina, apresenta vários efeitos farmacológicos 
de acordo coma dose utilizada. Sua principal complicação cardiovascular são as arritmias. 

(    ) A adrenalina é um potente agonista alfa e beta adrenérgico que diminui a pressão arterial ao aumentar o 
débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
a) F, V, F. 
b) V, F, V. 
c) V, V,V. 
d) F, V, F. 
e) V, V, F. 

 
 
Questão 40 
No Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, o paciente J.M.C., 56 anos, deu 
entrada sendo transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com instabilidade 
hemodinâmica, devido a quadro de insuficiência cardíaca, apresentando hipertensão arterial, taquipneia e 
taquicardia.  
Quanto aos valores que, respectivamente, correspondem aos sinais de Hipertensão Arterial, Taquipneia e 
Taquicardia, assinale a alternativa correta. 
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a) 100 x 90 mmHg; 12 rpm; 120 btm.  
b) 120 x 80 mmHg; 29 rpm; 110 btm.  
c) 200 x 99 mmHg; 32 rpm; 90 btm.  
d) 90 x 50 mmHg; 10 rpm; 82 btm. 
e) 160 x 100 mmHg; 29 rpm; 110 btm. 

 
Questão 41 
A Resolução COFEN 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 dá outras providências.  
De acordo com essa resolução, assinale a alternativa verdadeira.  
 
a) O Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados da 

primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 
representam com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções 
com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

b) O Histórico de Enfermagem é um processo deliberativo, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de 
métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade principalmente a obtenção de informações sobre a 
doença do indivíduo.  

c) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes, sendo elas: coleta de dados e/ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem e avaliação de Enfermagem. 

d) O Planejamento de Enfermagem determina os resultados que se espera alcançar; e das ações ou 
intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa do Histórico de 
Enfermagem.  

e) Cabe ao enfermeiro privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como prescrição das 
ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas em face dessas respostas. Cabe ao Técnico de 
Enfermagem e ao Auxiliar de Enfermagem a participação efetiva no desenvolvimento do processo, como 
também a execução naquilo que lhes couber, sem a obrigatoriedade da supervisão do enfermeiro. 
 
 
 

Questão 42 
A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a “Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado de 
enfermagem”. Assinale a alternativa que contempla a fase denominada “Avaliação de Enfermagem”. 
 
a) Realização das ações ou intervenções determinadas no planejamento. 
b) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão 

realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde-doença. 

c) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação das mudanças nas respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou 
intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. 

d) Processo deliberado, sistemático e contínuo, com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade e sobre suas respostas em um 
dado momento do processo saúde-doença. 

e) Processo de interpretação e agrupamento de dados coletados, que culmina com a tomada de decisão, e que 
constituem a base para a seleção das ações ou intervenções ou intervenções. 
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Questão 43 
“A qualidade da assistência à saúde depende muito do trabalho da Enfermagem, pois representam mais de 50% 
de uma equipe de saúde. Portanto, os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem devem ter em mente 
essa responsabilidade” (BRESCIANE, 2017). Desta forma o conhecimento da Lei do Exercício Profissional é 
imprescindível. De acordo com o Decreto n° 94.406/1987, são incumbências privativas do enfermeiro: 
 
a) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a preparação de pacientes para exames, as consultas e 

os tratamentos, bem como a administração de medicamentos via oral e parenteral. 
b) consulta e a prescrição da assistência de enfermagem. 
c) realização de curativos, a oxigenoterapia, a nebulização e o enteroclisma, além da coleta de material para 

exames laboratoriais. 
d) prestação de cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, a circulação em salas de cirurgia de pequeno 

porte, bem como a execução de atividades de desinfecção e esterilização. 
e) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a coleta de material para exames laboratoriais, além 

de execução das atividades de desinfecção e esterilização. 
 
 

Questão 44 
Ética, vem do grego “ethos” e significa caráter, comportamento. O estudo da ética é centrado na sociedade e no 
comportamento humano. As reflexões sobre esse tema começaram na antiguidade, os filósofos mais famosos, 
como Demócrito e Aristóteles, falaram sobre a ética como meio de alcançar a felicidade. Com a introdução do 
cristianismo como religião oficial no ocidente, a ética passou a ser interpretada a partir dos mandamentos 
documentados nas leis sagradas. O estudo da ética não é só explorado pela filosofia, mas diversos profissionais 
se dedicam a ela principalmente pelo fato de cada área ter um código para delimitar as ações daquela profissão. 
Os códigos éticos visam proteger a sociedade das injustiças e do desrespeito em qualquer esfera social, seja no 
ambiente familiar ou profissional (Texto extraído do site: http://codigo-de-etica.info/o-que-e-etica.html). 
Desta forma, de acordo com Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - Resolução 564/2017, é direito 
do profissional de enfermagem: 
 
a) Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e 

documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso e equidade. 
c) Conhecer e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
d) Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, em consonância com sua competência 

legal. 
e) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 

assinadas por outro profissional. 
 
 
Questão 45 
Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever prestar assistência de enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  Assim, avalie a situação descrita abaixo: 
 
João, enfermeiro, atuante na Unidade de Terapia Intensiva, deve realizar a leitura detalhada da prescrição 
médica, seguindo a primeira meta internacional de segurança do paciente: “identificação correta”, porém não o 
faz, causando erro na administração dos medicamentos com danos irreversíveis à saúde do paciente. 
 
Analisando os fatos e considerando os aspectos éticos, o Enfermeiro, com sua atitude, praticou: 
a) Homicídio Doloso. 
b) Imperícia. 
c) Impulsividade. 
d) Negligência. 
e) Imprudência. 
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Questão 46 
Entre as funções privativas do enfermeiro, de acordo com a regulamentação do exercício profissional da 
enfermagem, temos: 
a) consulta de enfermagem e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
b) educação visando à melhoria de saúde do indivíduo, família e da população.  
c) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera e ao recém-nascido.  
d) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.  
e) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde. 
 
Questão 47 
A utilização de sondas gástricas e enterais é uma prática comum no ambiente hospitalar. Os melhores 
resultados referentes a estas técnicas estão relacionados a diversos fatores, entre os quais a indicação correta do 
procedimento, a observação das contraindicações, a utilização de materiais apropriados, o preparo e a educação 
do paciente e ainda o conhecimento e a aplicação das melhores práticas recomendadas para a realização das 
técnicas de inserção, manutenção e retirada.  
O paciente J.J.V., sexo masculino, 35 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital São José, 
está em uso de sonda nasoentérica (Figura 1). Assim, avalie as proposições abaixo: 
  

 
 

I. Avaliar a cavidade oral e realizar higiene oral a cada 06 horas. 
II. Aspirar conteúdo gástrico regularmente, quando o paciente recebe dieta em posição jejunal.   

III. Lavar a sonda com 3 ml antes e após a administração de dieta e medicamentos. 
IV. Lavar a sonda de alimentação rotineiramente com 20 a 30 ml de água morna a cada 04 horas, durante a 

administração de dieta contínua, antes e após a administração de dieta e de medicações.  
 
Quais cuidados devem ser direcionados a J.J.V., na manutenção da sonda enteral? 
 
a) Apenas II e IV. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas I, II e IV. 
d) Apenas III e IV. 
e) Apenas I e II. 

 
Questão 48 
De acordo com o Novo Código de Ética de Enfermagem, publicado em 06/12/2017, a comunicação externa 
para os órgãos de responsabilização criminal de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e 
pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento é: 
 
a) obrigatória, desde que haja autorização da chefia imediata.  
b) facultativa, independentemente de autorização.  
c) obrigatória, independentemente de autorização. 
d) facultativa, desde que haja autorização de um adulto responsável pela vítima. 
e) facultativa, a depender da conduta do profissional. 
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Questão 49 
(Enade, 2013) Os pacientes com queimaduras de grande extensão, ou grandes queimados, podem desenvolver 
complicações sistêmicas severas, entre elas a insuficiência renal aguda (IRA) do tipo pré-renal, com a 
consequente redução do fluxo plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular devido à hipovolemia. Nesse 
caso, é importante que o enfermeiro conheça essa patologia, no que diz respeito aos parâmetros clínicos e 
laboratoriais, a fim de intervir precocemente na melhoria do prognóstico, que apresenta mortalidade ao redor de 
50%.  
Considerando as informações apresentadas, entre os parâmetros clínicos e laboratoriais que devem ser 
monitorados nesses pacientes, incluem-se: 
 

I. controle rigoroso de diurese e nível do clearence de creatinina.  
II. controle hidroeletrolítico e dosagem de ureia plasmática.  

III. controle de drogas vasoativas e enzimas hepáticas.  
IV. controle da volemia e avaliação de osmolalidade e sedimento urinário.  
V. parâmetros hemodinâmicos e dosagens de eletrólitos.  

 
É correto o que se afirma em: 
 
a) IV e V, apenas. 
b) II, III e V, apenas. 
c) I, II, IV e V, apenas. 
d) I, II, III e IV, apenas 
e) I e III, apenas. 

 
Questão 50 
A Lei nº 7.498, de 25/06/1986, e o Decreto nº 94.406, de 08/06/1987, são considerados grandes avanços na 
demarcação do campo de atuação da enfermagem como profissão e das atividades dos integrantes de suas 
categorias. Assim, assinale entre as afirmativas realizadas a verdadeira: 
 
a) É privativo do Enfermeiro o acompanhamento da evolução do trabalho de parto e a execução do parto com 

distócia. 
b) É privativo do Enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 

de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 
c) É privativo do Enfermeiro a prescrição de medicamentos, de acordo com a sua avaliação clínica, 

independentemente da rotina aprovada pela instituição de saúde. 
d) A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, independentemente da jurisdição onde ocorre 
o exercício. 

e) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, podendo participar de consultoria e emitir 
parecer sobre matéria de enfermagem. 
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