
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 
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Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Novas gerações são mais frágeis e mimadas? 
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Desde rótulos como "geração floco de neve" até acusações como priorizar a compra de abacates e 
não da casa própria, as gerações mais jovens são acusadas há muito tempo de serem mais fracas, menos 
trabalhadoras ou menos resilientes que as gerações anteriores. 

Este não é um fenômeno novo. Afinal, as pessoas se queixam das "crianças de hoje em dia" há 
décadas. Mas existe mesmo alguma verdade na noção de que os millennials e a geração Z são mais fracos 
que os baby boomers ou a geração X? 

Evidências demonstram que as gerações mais novas realmente apresentam, em maior grau, aquelas 
características que os mais velhos podem considerar sinais de fraqueza. Mas os especialistas também 
acreditam que os baby boomers (nascidos entre cerca de 1946 e 1964) e a geração X (nascidos entre cerca 
de 1965 e 1980) podem estar julgando as gerações que os sucederam de forma muito severa, usando 
padrões de avaliação que deixaram de ser a norma há muito tempo. 

O contexto geracional pode ser fundamental para reduzir as barreiras entre as épocas, mas 
menosprezar os jovens adultos é um instinto inato e estabelecido há tanto tempo que poderá ser impossível 
de ser desfeito. 

As pessoas vêm se queixando das gerações mais jovens há milhares de anos. De fato, menosprezar a 
geração seguinte pode ser simplesmente parte da natureza humana. 

"A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos", afirma Peter 
O'Connor, professor de administração do Instituto de Tecnologia de Queensland, na Austrália. 

Ele indica que o estereótipo permanece vivo e imutável. Pesquisas demonstram que milhares de 
norte-americanos acreditam que "as crianças de hoje em dia" não possuem certas qualidades que os 
participantes associam às gerações mais velhas - mas esse resultado não significa necessariamente que os 
jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades. 

Os pesquisadores argumentam que nós projetamos nosso eu atual sobre o nosso eu do passado. 
Com isso, as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os jovens 
atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que 
vivemos. 

No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao 
afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios. Allsopp, que comprou 
sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos compradores de hoje em dia 
gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e Netflix, em vez de economizar 
para a entrada de um financiamento imobiliário. 

A declaração de Allsopp foi o mais recente de uma série de comentários marcantes sobre como os 
jovens de hoje em dia não estão preparados para fazer os mesmos sacrifícios que fizeram as gerações 
anteriores, ou não são tão determinados como foram seus pais ou avós. 

Em 2017, o magnata australiano do mercado imobiliário Tim Gurner também sugeriu que os mais 
jovens gastam dinheiro demais em torradas com abacate em vez de comprar a casa própria (embora os 
preços dos imóveis em muitas partes da Austrália tenham dobrado nos últimos 10 anos, enquanto os salários 
subiram apenas 30%). 

Um ano antes, em 2016, a expressão "geração floco de neve" foi acrescentada ao Dicionário Collins 
da Língua Inglesa para descrever os adultos nascidos entre 1980 e 1994 considerados "menos resilientes e 
mais facilmente ofendidos que as gerações anteriores". E já se especula sobre a geração Z que se recusa a 
trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral - uma 
repetição da imagem do "millennial mimado" dos anos 2010, que está apenas começando a sair de cena. 

 
 
Lufkin, Brian. Novas gerações são mais frágeis e mimadas? Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-60608618. Acesso em 24 de 

abril de 2022 (com supressões). 
  
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-60608618
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01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A crítica de pessoas do mercado imobiliário às várias gerações mais jovens. 
(B) A crítica à geração Z, claramente menos trabalhadora do que gerações anteriores.  
(C) A avaliação anacrônica de gerações do presente pelas gerações do passado. 
(D) A constatação de que as novas gerações são mais frágeis e minadas.  
(E) A crítica a jovens que gastam mais com bens supérfluos do que com casas. 

 
02. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que 
 

(A) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade contemporânea. 
(B) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é um fenômeno de há séculos. 
(C) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma mera implicância entre gerações. 
(D) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade que afeta algumas gerações, 

mas nunca todas. 
(E) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra está devidamente comprovado, dado o declínio 

das mais recentes.  
 
03. A expressão abaixo que mais bem traduz o significado do vocábulo „resilientes‟ (linha 03), no contexto em que 

ocorre, é: 
 

(A) aquele que tem resistência física. 
(B) aquele que enfrenta e supera adversidades. 
(C) aquele que tem flexibilidade elástica. 
(D) aquele que alcança bons resultados na vida. 
(E) aquele que persevera em seus objetivos.  

 
04. A partir do trecho “as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os 

jovens atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que 
vivemos” (linhas 24 a 26), julgue os itens abaixo: 

 
I. A ênclise à forma verbal „encontra‟ pode coabitar, sem prejuízo sintático-semântico, com a forma proclítica; 
II. A permuta de „em que‟ por „na qual‟ não trará prejuízos sintáticos ou semânticos ao trecho em questão; 
III. A supressão do „de‟, que vem após o vocábulo „impressão‟, não seria a construção mais de acordo com a 

norma-padrão. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “E já se especula sobre a geração Z que se recusa a trabalhar das nove às cinco 

ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral [...]” (linhas 41 e 42), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A forma verbal „recusa‟ pode ter o pronome oblíquo colocado também na forma enclítica; 
II. A expressão „das nove às cinco‟, se modificada para „de nove às cinco‟, continua com acento indicador da 

crase; 
III. O uso de vírgulas no trecho „que se recusa a trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso 

permanecer no escritório em tempo integral‟ não trará alteração de sentido. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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06. As palavras ou expressões abaixo fazem parte de uma rede de referenciação textual que está vinculada a 
argumentos de autoridade, EXCETO: 

 
(A) Peter O'Connor (linhas 17 e 18). 
(B) Ele (linha 19). 
(C) guru britânica (linha 27). 
(D) pesquisadores (linha 23). 
(E) Pesquisas (linha 19). 

 
07. A paráfrase para o trecho “No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as 

pessoas ao afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios”. (linhas 27 e 28) 
que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 

 
(A) No início de fevereiro, Kirstie Allsopp, a guru britânica do mercado imobiliário, irritou as pessoas quando 

afirmou que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios. 
(B) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao afirmar que os jovens não 

conseguem comprar, no início de fevereiro, suas casas por culpa deles próprios. 
(C) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou, no início de fevereiro, as pessoas ao afirmar 

que os jovens não conseguem comprar as casas deles por culpa deles próprios. 
(D) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao sugerir 

que os jovens não compram suas casas por culpa deles próprios. 
(E) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp, irritou as pessoas com a 

afirmação: “os jovens não conseguem comprar as próprias casas por causa deles próprios”.  
 
08. A partir do trecho “Pesquisas demonstram que milhares de norte-americanos acreditam que “as crianças de hoje 

em dia” não possuem certas qualidades que os participantes associam às gerações mais velhas - mas esse 
resultado não significa necessariamente que os jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades” 
(linhas 19 a 22), julgue os itens abaixo: 

 
I. O uso do acento grave, no trecho, se justifica porque a forma verbal „associam‟ exige um „a‟ e o substantivo 

„gerações‟ admite a anteposição do artigo feminino no plural „as‟; 
II. O uso do travessão antes da conjunção adversativa „mas‟ pode ser, sem prejuízo, substituído por uma 

vírgula; 
III. A expressão „essas qualidades‟, no trecho, retoma, por sua vez, a expressão „certas qualidades‟. 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A partir do trecho “A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos” (linha 

17), julgue os itens abaixo: 
 

I. O vocábulo „depreciar‟, caso fosse substituído por „depreciação‟, deveria receber acento grave no „a‟ que lhe 
antecede; 

II. A forma verbal „vem‟ deveria vir acentuada com o acento circunflexo, uma vez que o sujeito com o qual 
concorda está no plural, qual seja: „jovens‟; 

III. A permuta da forma verbal impessoal „há‟ por „faz‟ exigiria que este último fosse colocado na forma plural. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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10. A paráfrase para o trecho “Allsopp, que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu 
que os pretensos compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de 
academia e Netflix [...]” (linhas 28 a 30) que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 

 
(A) Allsopp, quando comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 

compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em "supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(B) Allsopp que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(C) Allsopp o qual compra sua primeira casa com ajuda da família em 1990 sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(D) Allsopp, quem comprou sua primeira casa com a família nos anos 1990, aventou que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(E) Allsopp, o qual comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, tais como: mensalidades de 
academia e Netflix. 

 
 

 

 
11. Na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II “Dos Princípios e Diretrizes”, no Art. 7º, afirma-se que as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: 

 
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  
II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
III. Ausência de participação da comunidade;  
IV. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente a opção III está correta. 
(B) Somente as opções I e IV estão corretas.  
(C) Somente as opções I, II e IV estão corretas. 
(D) Somente as opções I, II e III estão corretas.  
(E) Somente a opção II está correta. 

  
12. As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Considerando as competências da direção estadual do 
SUS, marque a opção INCORRETA:  

 
(A) Promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de 

saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 
(B) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. 
(C) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 

referência estadual e regional. 
(D) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que 

permaneçam em sua organização administrativa. 
(E) Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 

 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 
e dá outras providências. Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 

 
(     ) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta; 
(     ) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional;  
(     ) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 
(     ) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos Municípios, sem 

participação direta dos Estados e Distrito Federal 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) V, F, V, V  
(B) V, F, F, F 
(C) F, F, V, V 
(D) V, V, V, F 
(E) V, V, V, V 

 
14. Os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de 

estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e os valores do SUS e da Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Considerando os temas transversais entre os valores do SUS e a 
PNPS, relacione as colunas e, na sequência, marque a opção CORRETA: 

 
(a) Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS), equidade e respeito à 
diversidade. 

(b) Desenvolvimento sustentável 
(c) Ambientes e territórios saudáveis 
(d) Cultura da paz e direitos humanos 

 

(    ) Refere-se a dar visibilidade aos modos de consumo e de 
produção relacionados ao tema priorizado, mapeando 
possibilidades de intervir naqueles que sejam deletérios à 
saúde, adequando tecnologias e potencialidades de acordo 
com as especificidades locais, sem comprometer as 
necessidades futuras. 

(    ) Significa identificar as diferenças nas condições e nas 
oportunidades de vida, buscando alocar recursos e esforços 
para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, por 
meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares. 

(    ) Consiste em criar oportunidades de convivência, de 
solidariedade, de respeito à vida e de fortalecimento de 
vínculos, desenvolvendo tecnologias sociais que favoreçam a 
mediação de conflitos diante de situações de tensão social, 
garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais, 
reduzindo as violências e construindo práticas solidárias e da 
cultura de paz. 

(    ) Significa relacionar o tema priorizado com os ambientes e os 
territórios de vida e de trabalho das pessoas e das 
coletividades, identificando oportunidades de inclusão da 
promoção da saúde nas ações e atividades desenvolvidas, de 
maneira participativa e dialógica. 

(A) a, b, c, d 
(B) b, a, d, c 
(C) c, a, d, b 
(D) d, c, b, a 
(E) a, b, d, c 
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15. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 
sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as prioridades de atendimento pactuadas entre os 
governos municipais, estaduais e federais, marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Saúde do Idoso. 
(B) Controle do câncer do colo do útero e da mama e redução da mortalidade infantil e materna. 
(C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
(D) Repotilização da Saúde. 
(E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
16. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços 

de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Considerando as diretrizes da PNH, analise os 
enunciados abaixo:  

 
I. _______________ é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve 

comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas 
de saúde, é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo 
a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 
trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva. 

II. ________________ expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto 
a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos 
contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas 
e de aprendizado coletivo. 

III. _______________ cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, 
propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. 

IV. ________________ é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem 
clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do 
processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde 
e seus respectivos danos e ineficácia. 

 
O preenchimento das lacunas, na sequência CORRETA, está em:  

 
(A) I-Clínica compartilhada, II-Ambiência, III-Cogestão, IV-Acolhimento 
(B) I-Cogestão, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Acolhimento 
(C) I-Acolhimento, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Cogestão 
(D) I-Acolhimento, II-Cogestão, III-Ambiência, IV-Clínica compartilhada 
(E) I-Cogestão, II-Acolhimento, III-Clínica compartilhada, IV-Ambiência 

 
17. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(    ) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, restrito ao âmbito individual, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde.  

(    ) Tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.  

(    ) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob 
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações.   

(    ) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou 
sofrimento devem ser acolhidos. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) F, V, F, V 
(B) F, V, V, V 
(C) V, F, F, V 
(D) V, V, V, F 
(E) V, V, F, F 
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18. No que se refere à Lei nº 9.836/1999, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Acrescenta dispositivos à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

(B) Acrescenta capítulo e artigo à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 
correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde. 

(C) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras 
providências. 

(D) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). 

(E) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

19. De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011, na Seção I, que trata das Regiões de Saúde e, de acordo com 
o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO: 

 
(A) Atenção primária. 
(B) Urgência e emergência. 
(C) Especiais de acesso aberto. 
(D) Atenção psicossocial. 
(E) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

 
20. No que se refere à Portaria nº 4.279/2010, que estabelece diretrizes para organização da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) É definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 
a integralidade do cuidado. 

(B) Promove a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, 
de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementa o desempenho do Sistema, em termos de 
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.  

(C) Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de 
comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma 
população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo 
compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.  

(D) Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde APS como primeiro nível de atenção, 
enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, e a 
partir dos quais se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

(E) Regulamenta o § 3
o 

do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 
saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo. 
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21. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, de acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, está 
organizado por assunto e inclui princípios fundamentais, direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e 
aplicação das penalidades. Diante disso, correlacione a primeira coluna com a segunda e assinale a opção que 
traz a sequência CORRETA. 

 

COLUNA 1 
 

A - DIREITOS 
B - DEVERES 
C - PROIBIÇÕES 
 
 

COLUNA 2  
 
(     ) Orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e 

consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, 
respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal. 

(     ) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, 
família ou coletividade. 

(     ) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e 
competências técnico-científicas e legais. 

(     ) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
respeitando a legislação vigente. 

(     ) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, 
independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, 
por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação 
e/ou conhecimento prévio do fato. 

 

(A) A – C – B – B – A.    (D)  A – B – A – B – C. 
(B) B – C – A – A – B.    (E)  A – B – B – A – C. 
(C) B – C – B – A – C. 

 
22. No processo de enfermagem, a assistência é planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente. 

As ações de cuidado são redigidas de modo que todas as pessoas envolvidas no tratamento possam ter acesso 
ao plano de assistência, e o processo de enfermagem enquadra-se nas ações da sistematização da assistência 
de enfermagem. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O histórico de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo que envolve a coleta de 
informações a partir de fontes primária e secundária, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana 
e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença; juntamente com a 
interpretação e validação da informação para criar uma base de dados completa; 

II. O Enfermeiro começa a planejar a quarta etapa do processo de enfermagem, após identificar os 
diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos do paciente; 

III. A implementação do cuidado de enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na 
etapa de planejamento de enfermagem e corresponde à etapa final do processo de enfermagem; 

IV. A avaliação de enfermagem é uma etapa do processo de enfermagem utilizada para determinar se as ações 
ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, bem como para verificar a necessidade 
de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem; 

V. O diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e de agrupamento dos dados coletados na 
primeira etapa e constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 
alcançar os resultados esperados. Nesta etapa, as prioridades e as intervenções do paciente não podem 
sofrer alterações após a avaliação. 

 

Assinale a opção que contém as assertivas CORRETAS. 
 

(A) Apenas as assertivas I e II.   (D)  Apenas as assertivas III, IV e V. 
(B) Apenas as assertivas I e IV.   (E)  Todas as assertivas estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II, III e IV. 

 
23. A Norma Regulamentadora 32 “estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção 

à segurança e à saúde”. Com o objetivo de evitar os riscos biológicos, o empregador deve vedar, EXCETO:  
 

(A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.  
(B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. 
(C) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. 
(D) A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim. 
(E) O uso de calçados abertos e de roupas coloridas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Sobre a Supervisão em Enfermagem, é CORRETO afirmar que 
 

(A) se destaca pela importância de reorientar a sua ação para o cuidado integral em saúde, cujo aspecto central 
está na interação entre trabalhadores de enfermagem e a equipe de saúde, em prol de intervenções 
resolutivas, restritas ao âmbito da saúde coletiva. 

(B) ao exercê-la, o enfermeiro, mobilizado para a reorganização das práticas de saúde com ênfase no cuidado, 
precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de saúde de cada 
usuário, colocando a perspectiva coletiva do cuidado em segundo plano. 

(C) tem o papel de dirigir, orientar e adequar o serviço, de forma a alcançar resultados que prezem pela 
qualidade, pela motivação da equipe em buscar soluções de problemas de forma a perseguir o aumento 
contínuo da produtividade e a preservação dos empregos da equipe sob sua liderança. 

(D) a promoção da integralidade por ela fortalecida não pode se efetivar mediante o processo de articulação do 
cuidado entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais, a partir da prática da referência e 
contrarreferência dos usuários, para continuidade dos cuidados, na rede de atenção, porque ainda não há 
conhecimento disponível suficiente para implementar esta estratégia. 

(E) uma das características indispensáveis para a sua efetivação, a comunicação, com foco no entendimento e 
na empatia, pode se refletir nos diferentes sentidos compreendidos no seu exercício, principalmente a 
comunicação horizontalizada, que é uma potente ferramenta para a promoção de decisões compartilhadas, 
o que favorece a efetividade do trabalho em equipe. 
 

25. Em relação à notificação compulsória, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos, sobre a ocorrência de 
suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal; 

II. A notificação compulsória imediata é realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápida 
disponível; 

III. A notificação compulsória semanal (NCS) é realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença ou agravo; 

IV. A notificação compulsória negativa é realizada semanalmente pelo responsável pelo estabelecimento de 
saúde à autoridade de saúde, informando que, na semana epidemiológica, não foram identificados 
nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 

(A) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
(C) Somente as assertivas I, III estão corretas. 
(D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26. A seguir, relacione alguns conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente da 

Organização Mundial da Saúde.  
 

1. Incidente 
2. Evento adverso 
3. Circunstância Notificável 
4. Near miss 
5. Dano 
6. Incidente sem lesão 
7. Risco 

(     ) Incidente com potencial dano ou lesão. 
(     ) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 

efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, 
incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico. 

(     ) Incidente que resulta em dano ao paciente. 
(     ) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 

dano desnecessário ao paciente. 
(     ) Incidente que não atingiu o paciente. 
(     ) Probabilidade de um incidente ocorrer. 
(     )     Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) 3, 5, 4, 1, 6, 7, 2                        (D)  3, 5, 2, 1, 4, 7, 6                            
(B) 1, 7, 5, 6, 3, 4, 2                                (E)  1, 6, 5, 3, 4, 7, 2       
(C) 2, 6, 5, 3, 4, 1, 7 



Concurso Prefeitura Municipal de União-PI – Edital 05/2022 – Cargo: Enfermeiro (Plantonista) 

Página | 11  

 

 
27. O código de ética de Enfermagem estabelece os direitos, deveres e responsabilidades, bem como proibições da 

profissão de Enfermagem. São direitos estabelecidos no código de ética profissional de Enfermagem, EXCETO: 
 

(A) Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 
(B) Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja 

enfermeiro. 
(C) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício 

profissional. 
(D) Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de 

comissões interdisciplinares. 
(E) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 
 

28. Merhy (2002) classifica as tecnologias em leves, que são as tecnologias de relações; leveduras, como no caso 
dos saberes bem estruturados, que operam no trabalho em saúde e duras, como no caso de equipamentos 
tecnológicos, máquinas, normas, estruturas organizacionais. Marque a opção INCORRETA sobre tecnologias em 
saúde: 

 
(A) As tecnologias leves incluem a confecção de recursos pedagógicos como álbuns seriados, vídeos 

educativos, panfletos e cartazes. 
(B) O uso das tecnologias leves, tais como: acolhimento, vínculo e busca de autonomia dos sujeitos, por meio 

de um diálogo aberto e de uma escuta qualificada, pode ser percebido na realização de dinâmicas de grupo, 
de brincadeiras e do uso de linguagem adequada. 

(C) As tecnologias leve-duras compreendem conhecimentos técnico-científicos específicos e servem de 
subsídio para o manejo grupal.  

(D) As tecnologias duras são representadas por equipamentos, como glicosímetro, aparelho de pressão e 
balança. 

(E) O termo “Tecnologia em Saúde” é um conjunto de aparatos com o objetivo de promover a saúde, prevenir e 
tratar as doenças e reabilitar as pessoas. 

 
29. Assinale a opção que NÃO apresenta uma diretriz da Política Nacional de Promoção da Saúde do Ministério da 

Saúde. 
 

(A) Divulgar e informar as iniciativas voltadas para a promoção da saúde para profissionais de saúde, gestores 
e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando metodologias participativas e o saber popular e 
tradicional. 

(B) Apoiar estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da estratégia global, 
vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis. 

(C) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações 
de promoção da saúde.  

(D) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das 
ações prestadas.  

(E) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em 
especial, a equidade e o empoderamento individual e comunitário. 

 
30. No exame físico do sistema respiratório, é possível identificar algumas alterações durante a inspeção. Relacione 

os tipos de tórax e seus achados patológicos: 
 

(1) Tórax em barril  (    ) Ascite, hepatoesplenomegalia. 
(2) Tórax em funil  (    ) Tuberculose, osteomielite. 
(3) Peito carinado  (    ) Asmático. 
(4) Cifose   (    ) Raquitismo. 
(5) Tórax em sino  (    ) Enfisema pulmonar. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) 4, 3, 2, 5, 1            
(B) 5, 1, 2, 4, 3                            
(C) 3, 2, 5, 1, 4 
(D) 1, 3, 2, 5, 4 
(E) 5, 4, 3, 2, 1 
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31. Marque a opção CORRETA sobre a estrutura de um diagnóstico de enfermagem real, de acordo com a 
International Nursing Diagnoses: Definitions & Classications (NANDA): 

 

(A) O título; os termos consequentes ou desencadeantes; as características definidoras ou os sinais e sintomas 
observados.  

(B) O título; a descrição do comportamento do cliente; as características definidoras ou os grupos de sinais e 
sintomas.  

(C) O problema de saúde; os fatores etiológicos ou relacionados e as variáveis biopsicossociais evidentes.  
(D) A definição; os elementos do ambiente e as características definidoras ou os grupos de sinais e sintomas. 
(E) O título; a definição; as características definidoras ou sintomas observados. 

  
32. Leia as sentenças abaixo sobre a avaliação do sistema cardíaco: 
 

I. Na inspeção do tórax para avaliação do sistema cardiovascular, deve-se observar a presença de impulsões 
arteriais amplas no pescoço, na fúrcula esternal e nas regiões paraesternais e epigástrica; 

II. Caso não se consiga palpar o ictus cordis com o paciente em decúbito dorsal, posicionar o paciente em 
decúbito lateral direito;   

III. Com a mão espalmada, pode-se palpar a 1ª e 2ª bulha; se tiver dúvida palpar simultaneamente pulso 
carotídeo. Se a bulha for simultânea ao pulso, trata-se da 1ª bulha;  

IV. A B1 é auscultada na região da ponta do coração (focos mitral e tricúspide). A B2 deve ser analisada 
quando o estetoscópio estiver nos focos aórtico e pulmonar;   

V. A B1 é de maior intensidade no foco pulmonar. 
VI. A hiperfonese pode ser evidenciada em situações emocionais, uso de drogas, atividade física vigorosa e 

hipovolemia; 
VII. No exame físico do precórdio, deve-se seguir as etapas: ausculta dos ruídos e focos cardíacos; inspeção e 

palpação do ictus cordis; palpação dos focos cardíacos para descrição das bulhas. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Todas estão corretas. 
(B) Nenhuma está correta. 
(C) Somente a sentença V está incorreta. 
(D) Somente a sentenças I, III, IV, V e VI estão corretas. 
(E) Somente a sentença II, V e VII estão incorretas. 

 
33. O National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) atualizou a nomenclatura dos estágios do sistema de 

classificação das Lesões por Pressão (LPP) e, de acordo com esse novo sistema, relacione a primeira coluna 
com a segunda. 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 
 

1) Lesão por pressão estágio 1 
2) Lesão por pressão estágio 2  
3) Lesão por pressão estágio 3  
4) Lesão por pressão estágio 4  
5) Lesão por pressão não classificável  
6) Lesão por pressão tissular profunda  

(    ) Perda da pele em sua espessura total 
(    ) Perda da pele em sua espessura total e perda tissular 

não visível 
(    ) Pele íntegra com eritema que não embranquece 
(    ) Descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, 

persistente e que não embranquece 
(    ) Perda da pele em sua espessura total e perda tissular. 
(    ) Perda da pele em sua espessura parcial com exposição 

da derme 
 

Marque a opção com a sequência CORRETA: 
 

(A) 4, 5, 1, 3, 2, 6     (D)  6, 5, 1, 4, 2, 3 
(B) 3, 2, 6, 1, 2, 4     (E)  2, 3, 1, 4, 6, 5 
(C) 3, 5, 1, 6, 4, 2 

 
34. O médico prescreveu para um paciente 2000 ml de soro glicosado a 5% para correr em 18 horas. Marque a 

opção CORRETA para o número de gotas por minuto: 
 

(A) 37 gotas/minuto   (D)  24 gotas/minuto. 
(B) 40 gotas/minuto.   (E)  43 gotas/minuto. 
(C) 26 gotas/minuto. 
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35. A resolução COFEN nº 543/2017 traz os parâmetros das diferentes dimensões para o trabalho profissional no 

que se refere aos serviços/categorias de enfermagem para os serviços/locais em que são realizadas atividades 
de Enfermagem. Sobre o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, pode-se afirmar que ele 
deve basear-se em características relativas 

 
I. ao serviço de saúde: missão, visão, porte, política de pessoal, recursos materiais e financeiros; estrutura 

organizacional e física; tipos de serviços e/ou programas; tecnologia e complexidade dos serviços e/ou 
programas especificações e competências, específicas e diferentes, dos serviços e programas específicos 
definidos pelo Ministério da Saúde; 

II. aos setores de enfermagem: número de enfermarias, leitos e consultórios; índice de segurança técnica (IST); 
proporção de profissionais de enfermagem envolvidos na gestão e assistência direta aos pacientes e 
indicadores de qualidade gerencial e assistencial; 

III. ao paciente: grau de dependência em relação à equipe de enfermagem (sistema de classificação de 
pacientes – SCP) e realidade sociocultural. 

 
Marque a opção CORRETA: 
 
(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Todas estão corretas. 
(D) Apenas I e III estão corretas. 
(E) Apenas III está correta. 

 
36. A Resolução COFEN nº 619/2016 estabelece, em seu anexo, as diretrizes para atuação da equipe de enfermagem 

na sondagem oro/nasogástrica e nasoentérica, visando à efetiva segurança do paciente submetido ao 
procedimento, independentemente de sua finalidade. As complicações que podem estar associadas a erros na sua 
introdução são:  

 
(A) Lesões nasais e orofaríngeas. 
(B) Estenose e perfuração do esôfago.  
(C) Desvio de septo nasal. 
(D) Pneumotórax.  
(E) Inserção em brônquios possibilitando pneumonia aspirativa e infecção bronco-pulmonar. 

 
37. A enfermeira da clínica médica está realizando as orientações de alta de uma paciente de 56 anos de idade, 

tabagista, consome doces e massas em excesso, com diagnóstico recente de hipertensão arterial e Diabetes 
tipo 2. Entre outras ações ao longo do atendimento, após estabelecer prioridades, pactuou, junto com a paciente, 
as metas a serem alcançadas por ela, até o retorno para consulta de enfermagem em quinze dias, a respeito da 
cessação do hábito de fumar e da incorporação de hábitos alimentares saudáveis. Marque a opção em que 
consta a etapa do processo de enfermagem que foi desenvolvida pela enfermeira neste atendimento. 

 
(A) Investigação/coleta de dados. 
(B) Planejamento de enfermagem. 
(C) Evolução de enfermagem. 
(D) Avaliação de enfermagem. 
(E) Diagnóstico de enfermagem. 

 
38. Sobre os cuidados com punção venosa periférica, é CORRETO afirmar: 
  

(A) As veias de escolha devem seguir os vasos primeiramente mais proximais e, em caso de insucesso, devem-
se então puncionar os mais distais, ou seja, mais próximos ao dorso da mão. 

(B) Os vasos sanguíneos mais recomendados são os dos membros inferiores, sobretudo, em idosos, nos quais 
há intensa fragilidade venosa. 

(C) O uso de solução antisséptica, álcool ou similar é opcional para realizar a punção venosa, uma vez que se 
trata de um procedimento que necessita apenas de assepsia médica. 

(D) A punção venosa é um procedimento simples e seguro, sem riscos, e pode ser realizado por qualquer 
membro da equipe de enfermagem. 

(E) Trata-se de um procedimento que exige técnica asséptica e materiais estéreis para garantir a segurança do 
paciente e minimizar riscos de infecção. 
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39. P.M.F, sexo feminino, 7 anos, no segundo dia de pós-operatório de apendicetomia começou a apresentar sinais 
de varicela com lesões pruriginosas papulovesiculares e crostadas por todo o corpo e elevação térmica. Marque 
a opção CORRETA sobre as medidas de proteção a serem adotadas na suspeita e/ou confirmação de varicela. 

 
(A) Padrão e aerossóis. 
(B) Padrão e gotículas. 
(C) Contato e aerossóis. 
(D) Contato e gotículas. 
(E) Gotículas e reversa.  

 
40. Um paciente em ventilação mecânica, após realizar cultura de secreção do trato respiratório, foi diagnosticado 

com um organismo resistente a múltiplas drogas. Marque a opção CORRETA sobre o que significa dizer que o 
organismo é multirresistente. 

 
(A) Existe mais de um organismo presente na ferida que está causando a infecção. 
(B) Os antibióticos que o paciente recebeu são fortes o suficiente para matar o organismo. 
(C) O paciente vai precisar de mais de um tipo de antibiótico para matar o organismo. 
(D) O organismo desenvolveu uma resistência a mais de um antibiótico de amplo espectro, indicando que o 

organismo será difícil de tratar eficazmente. 
(E) Já não há quaisquer opções de antibióticos disponíveis para tratar a infecção do paciente. 

 
41. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo sobre a desinfecção e limpeza. 
 

I. A limpeza adequada requer a remoção mecânica de toda a sujeira de um objeto ou área; 
II. Ao realizar a limpeza de feridas cirúrgicas consideradas limpas sempre utilizar técnica asséptica; 

III. Ao limpar uma ferida, limpe ao redor da borda da ferida primeiro e, em seguida, limpe dentro em direção ao 
centro da ferida; 

IV. A limpeza em uma direção desde a área menos contaminada até a mais contaminada ajuda a reduzir as 
infecções; 

V. A desinfecção e a esterilização de dispositivos e equipamentos médicos envolvem os mesmos 
procedimentos. 

 
(A) V, V, F, F, V   (D)  V, F, F, V, V 
(B) V, V, F, V, F   (E)  F, F, V, V, F  
(C) F, V, F, V, F 

 
42. Em 1990, a OMS publicou sua primeira definição de Cuidados Paliativos: “cuidado ativo e total para pacientes 

cuja doença não é responsiva a tratamento de cura”. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 
psicossociais e espirituais. “O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível 
para pacientes e familiares”. 

 
Sobre cuidado paliativo, analise as afirmativas abaixo: 

 
I. São princípios dos cuidados paliativos: promover o alívio da dor e de qualquer outro sintoma desagradável; 

afirmar a vida e considerar a morte como processo natural; integrar aspectos psicológicos e espirituais no 
cuidado com o paciente; 

II. Nos cuidados paliativos, os enfermeiros atuam em equipes interdisciplinares, buscando oferecer um cuidado 
profissional que reduza o sofrimento e promova o conforto e a dignidade do paciente e da família, 
atendendo as necessidades básicas de saúde física, emocional, espiritual e social. Os enfermeiros têm, nos 
cuidados paliativos, a qualidade de vida como o principal objetivo, oferecendo meios que garantam mais 
vidas aos anos, ao invés de anos à vida; 

III. Compreender os familiares e entes queridos como parte importante do processo, oferecendo-lhes suporte e 
amparo durante o adoecimento do paciente e também no processo de luto após o óbito do paciente. Nesse 
momento, não se deve estimular visitas de despedidas para diminuir o sofrimento do paciente. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) I, II e III.     (D)  II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas.     (E)  III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
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43. Sobre os cuidados a serem adotadas na aspiração traqueal, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) Nunca aplique a pressão de aspiração ao introduzir o cateter, para evitar traumatizar a mucosa do pulmão. 
(B) A prática da instilação de soro fisiológico, nas vias aéreas artificiais para melhorar a remoção de secreção, é 

recomendada. 
(C) Girar o cateter aumenta a remoção das secreções que aderiram às laterais da via aérea. 
(D) A aspiração fechada envolve o uso de um cateter de aspiração estéril reutilizável, que é envolto em uma 

bainha de plástico para protegê-lo entre sessões de aspiração. 
(E) A aspiração em sistema aberto envolve o uso de um novo cateter estéril a cada sessão de aspiração, uso 

de luvas estéreis e siga as Precauções-Padrão durante o procedimento de aspiração. 
 

44. Frequentemente, pacientes apresentam problemas de eliminação intestinal ou estão propensos a ter esses 
problemas, devido às alterações fisiológicas no trato gastrointestinal, tais como cirurgia abdominal, doenças 
inflamatórias, medicamentos, estresse emocional, fatores ambientais ou distúrbios que prejudicam a defecação. 
Com relação aos problemas intestinais mais comuns, marque a opção INCORRETA: 

 

(A) Constipação é uma doença e tem como causas comuns de constipação a dieta inadequada, ingestão 
reduzida de líquidos; ausência de exercícios e certos medicamentos; doenças crônicas e estresse. 

(B) O aumento da pressão venosa decorrente do esforço na defecação; gravidez; insuficiência cardíaca e 
doença hepática crônica causam as hemorroidas.  

(C) A impactação fecal ocorre quando um paciente apresenta uma constipação não aliviada e é incapaz de 
expelir as fezes endurecidas retidas no reto e, quando não tratada, pode resultar em obstrução intestinal. 

(D) As condições físicas que prejudicam a função do esfíncter anal ou as fezes líquidas de grande volume 
causam a incontinência fecal. 

(E) A diarreia é um aumento no número de evacuações e a passagem de líquido de fezes não formadas. Esse 
processo está associado com distúrbios que afetam a digestão, absorção e secreções no trato 
gastrointestinal. 

 
45. A norma técnica anexa à Resolução COFEN Nº 629/2020 estabelece diretrizes para atuação dos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem em hemoterapia, a fim de assegurar uma assistência resolutiva e com segurança. De 
acordo com o que estabelece a referida norma, para a realização da hemotransfusão, é necessário o enfermeiro 
atentar para o tempo de cada hemocomponente, conforme preconizado. Nesse sentido, analise as sentenças a 
seguir: 

 

I. Concentrado de Hemácias: deve ser infundido cada unidade de 1h e 30min a 2h em pacientes adultos e 
pediátricos, e não ultrapassar 4h;  

II. Concentrado de Plaquetas: a infusão não deve ultrapassar 1h, com tempo de infusão da dose de 
aproximadamente 30 minutos em pacientes adultos ou pediátricos;   

III. Plasma Fresco Congelado: o tempo máximo de infusão deve ser de 2h;  
IV. Crioprecipitado: a infusão dos componentes corre aberta e não deve ultrapassar 30min, devendo ser 

transfundido em, no máximo, 6h após seu descongelamento. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Apenas II, III e IV estão corretas.   (D)  Apenas I e III estão corretas. 
(B) Apenas I, II, e III estão corretas   (E)  Apenas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 
46. A sedação paliativa é o uso de medicações que reduzem o nível de consciência objetivando alívio de um ou mais 

sintomas refratários em pacientes com doenças avançadas e progressivas que se encontrem em cuidados 
paliativos. Existem alguns cuidados que devem ser observados antes de iniciar a sedação. Sobre isso, marque a 
opção INCORRETA: 

 

(A) Comunicar adequadamente a indicação, objetivos e efeitos da sedação paliativa para paciente e/ou família 
(CHERNY; RADBRUCH, 2009; CHERNY, 2014).  

(B) Assim que o médico e paciente/família decidirem por iniciar a sedação, o médico deve comunicar a equipe 
assistencial para providenciar o que for necessário para iniciar a sedação.  

(C) Deve-se, dentro do possível, facilitar visitas de entes queridos e religiosa se houver interesse.  
(D) A equipe de enfermagem deve procurar providenciar, idealmente, acesso exclusivo para infusão da 

sedação. Hipodermóclise (HDC) é uma boa opção, para infusão em bolus. 
(E) A sedação só deve ser indicada a pacientes que estejam desconfortáveis, desta forma, queremos um início 

de ação rápido, por isso, que está indicado o bolus. Logo após, deve-se iniciar a infusão contínua. 
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47. Conforme Diretrizes da American Heart Association (2020), assinale a opção INCORRETA referente às 
principais atualizações trazidas pelo documento. 

 
(A) O acesso intravenoso é preferível em relação ao acesso intraósseo, portanto é aconselhável para os 

profissionais tentarem, primeiro, estabelecer o acesso intravenoso para administração de medicamento em 
PCR. O acesso intraósseo pode ser considerado se as tentativas para acesso intravenoso não forem bem-
sucedidas ou não forem viáveis. 

(B) Recomenda-se que os sobreviventes de PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento 
para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta do hospital, bem como avaliação 
estruturada para ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e fadiga para os sobreviventes de PCR e 
seus cuidadores. 

(C) Não se recomenda o início precoce de RCP por socorristas leigos para uma suposta PCR, pois o risco de 
dano ao paciente é alto, se o paciente não estiver em PCR. 

(D) O monitoramento do feto deve ser ignorado durante a PCR na gravidez. A avaliação do coração do feto não 
é útil durante a PCR materna e pode ser uma distração dos elementos de ressuscitação necessários.  

(E) Recomenda-se treinar crianças do ensino fundamental e do ensino médio sobre como realizar RCP de alta 
qualidade. 

 
48. As Lesões por Pressão ocorrem quando a pressão direta causa isquemia tecidual na pele, nos músculos e nas 

fáscias. Isso tipicamente ocorre sobre proeminências ósseas, mas também pode ocorrer em outros locais. 
Pressão direta causa compressão de pequenos vasos e impede que o oxigênio seja entregue na interface 
capilar, resultando em edema que comprime ainda menores vasos e aumenta a isquemia e morte do tecido. A 
duração e a intensidade da pressão estão diretamente relacionadas ao dano tecidual. É INCORRETO afirmar 
que: 

 
(A) O fator de risco menos significativo para o surgimento das Lesões por Pressão é a redução do movimento 

ou imobilidade. 
(B) Outros fatores podem colocar o paciente em risco, como: aumento da umidade e temperatura da pele; 

fricção e cisalhamento; percepção sensorial diminuída; instabilidade hemodinâmica e medicações 
vasoativas. 

(C) A maioria das Lesões por Pressão ocorre no sacro, no cóccix e nos calcanhares. 
(D) Dispositivos médicos, tais como catéteres I.V. e tubos endotraqueais também podem causar LPPs. 
(E) Protocolos, diretrizes e planos de cuidados que delineiam medidas apropriadas de cuidados de 

enfermagem, com base na avaliação e prevenção de estratégias de riscos, podem ser usados para reduzir 
ou prevenir as Lesões por Pressão. 

 
49. O conhecimento das teorias do luto e das respostas normais à perda e ao luto ajuda a enfermeira a entender 

melhor essas complexas experiências e como auxiliar uma pessoa enlutada. Correlacione a primeira coluna com 
a segunda de acordo com a teoria de Elizabeth Kubler-Ross, que estabelece cinco estágios da morte em uma 
ordem sequencial. 

 

I.  Primeiro estágio    (   ) Aceitação 
II.  Segundo estágio   (   ) Barganha 
III. Terceiro estágio   (   ) Raiva 
IV. Quarto estágio    (   ) Depressão 
V.  Quinto estágio    (   ) Negação 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA: 
 

(A) V, III, II, IV e I       
(B) V, I, III, II e IV       
(C) III, I, II, V e IV 
(D) IV, V, I, II e III 
(E) III, II, I, IV e V 

 
50. São exemplos de situações que podem ocorrer durante a prestação de assistência na administração de 

medicamentos que podem ocasionar um evento adverso, EXCETO: 
 

(A) Medicamentos administrados em horários não prescritos. 
(B) Administração de medicamento trocado por outro com nome semelhante. 
(C) Medicamento administrado por via incorreta. 
(D) Diluição incorreta do medicamento detectada antes de sua administração. 
(E) Aprazamento errado do medicamento. 


