
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 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 ou azul 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. 

  

CARGO 

ENFERMEIRO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 
 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 
básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 
quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 
senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 
que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 
até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 
02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 
(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 
(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 
Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 
que possuem uma posição ideológica definida. 

 
03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 
do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 
 
(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 
(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  
(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 
(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  
(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 
 
04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 
por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 
 
(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 
(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 
(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 
(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 
(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 
05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 
pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 
(A) explicação; adição; finalidade.   (D)  contraste; contraste; causa. 
(B) adição; contraste; explicação.   (E)  contraste; contraste; explicação. 
(C) comparação; contraste; causa. 

 
06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  
 
“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 
(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 
(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 
(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 
(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 
(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 

 
07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 
 
(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo.  (D)  Constitui uma forma nominal do verbo. 
(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo.  (E)  Trata-se de um verbo no gerúndio. 
(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

 
08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 
opção CORRETA quanto ao uso da crase. 
 
(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 
(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 
(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 
(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 
(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 
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09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 
 

(A) Conativa.       (B)  Emotiva.        (C)  Metalinguística. (D)  Referencial. (E)  Fática. 
 
10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 
 

(A) tempo.       (B)  modo.         (C)   negação.  (D)  dúvida.  (E)  lugar. 
 
 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 
(A) Atenção integral de saúde     (D)  Atenção primitiva de saúde 
(B) Atenção básica de saúde     (E)  Atenção à saúde da família 
(C) Atenção integralizada de saúde 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 
(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família.  (D)  Pacto de Gestão. 
(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde.  (E)  Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 
(C) A estratégia Saúde da Família. 

 
13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

 
(A) Conselho Deliberativo de Saúde    (D)  Conselho de Saúde 
(B) Comissão Colegiada de Saúde    (E)  Comissão de Diretos Humanos 
(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

 
14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 
saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 
(A) Estratégia Saúde da Família    (D)  Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(B) Pacto pela Saúde      (E)  Política Nacional de Atenção Básica 
(C) Política Nacional de Medicamento  

 
15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 
composto por: 

 
(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 
(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 
(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 
(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 
(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 
16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 
nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 
(A) Atuação Primária de Saúde    (D)  Diretrizes do Controle de Doenças 
(B) Vigilância em Saúde     (E)  Educação para Saúde 
(C) Rede de Saúde 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 
contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 
para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 
(A) Programa de Atenção Básica    (D)  Sistema Unificado de Saúde 
(B) Programa Saúde Unificada    (E)  Estratégia da Saúde da Família 
(C) Programa de Saúde Pública 

 
18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 
(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 
(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 
(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 
(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 
(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 
19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 
dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 
(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  (D)  Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 
(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990.  (E)  Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 
(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

 
20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 
qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 
(A) Educação popular em saúde. 
(B) Instrumento de gestão em saúde. 
(C) Educação em saúde. 
(D) Determinação social de saúde. 
(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
21. Após participar de curso sobre farmacoterapia. A enfermeira Patrícia elaborou um checklist com as medicações 

mais utilizadas, efeitos adversos, conduta de enfermagem e sugeriu três medicações de rotina para ser 
prescritas por enfermeiros do Hospital Municipal de Timon, encaminhando o checklist para a direção e 
posteriormente para prefeitura com a finalidade de formalização das ações. O amparo com base na lei do 
exercício profissional de enfermagem que justifica a solicitação da prescrição mencionada é 

 
(A) o livre exercício da Enfermagem em todo o território nacional.  
(B) a prescrição de medicamentos estabelecidos em rotina aprovada pela instituição de saúde e em programas 

de saúde pública.  
(C) a programação das instituições e serviços de saúde incluírem planejamento de Enfermagem.  
(D) o exercício de todas as atividades de enfermagem, cabendo, privativamente ao enfermeiro a prescrição da 

assistência de enfermagem. 
(E) a programação de Enfermagem incluir a prescrição da assistência de Enfermagem. 

 
22. Nettina (2006) afirma que as Teorias de Enfermagem representam suporte científico para a área, a medida que 

refletem elementos integrados e uniforme de concepções de enfermagem, pessoa, ambiente e saúde. Dentre os 
teóricos de enfermagem, marque a opção que se refere a Teoria defendida por Oren.  

 
(A) A enfermagem dá apoio à adaptação de um indivíduo às mudanças de estímulos internos e externos.  
(B) A enfermagem promove interação harmoniosa entre o indivíduo e o ambiente na perspectiva de campos 

quadridimensionais. 
(C) A enfermagem troca informações com os pacientes na perspectiva de sistemas abertos para o alcance dos 

objetivos de cuidado estabelecidos.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(D) A enfermagem manipula estímulos para promover adaptações necessários de fisiologia, autoconceito, papel 
do enfermeiro e independência do paciente. 

(E) A enfermagem subsidia o indivíduo a se desenvolver universalmente e se autocuidar diante de agravos. 
 

23. Ciancianrullo (1996) define que instrumentos são recursos empregados para se alcançar um objetivo ou 
conseguir um resultado. O termo instrumento básico do cuidar tem sido usado na enfermagem para caracterizar 
conhecimentos e habilidades como específicos da área e constituintes de diversas disciplinas durante a 
formação em enfermagem. Nessa perspectiva, são instrumentos básicos do cuidar em enfermagem, EXCETO:  

 
(A) comunicação.     (D)  observação. 
(B) planejamento.     (E)  processo de enfermagem. 
(C) trabalho em equipe. 

 
24. JNB tem 17 anos, acompanhado com a mãe, Dona Isaura, chegaram ao pronto atendimento do Hospital. 

Durante a triagem, a mãe relatou que o adolescente havia mudado o comportamento em casa nos últimos seis 
meses, deixado de ir à escola, e roubado objetos, sem apetite, com emagrecimento, sono exagerado. No dia 
anterior, ameaçou a irmã mais nova com uma faca. A mãe acredita que o filho está “possuído” e precisa ser 
internado. O adolescente confidenciou a enfermeira Patrícia que estava fazendo uso de drogas, mas que queria 
deixar, porém se o serviço não mantivesse sigilo para sua família não pretendia aderir aos tratamentos propostos 
pela enfermeira. Nessa situação, o Código de Ética profissional de Enfermagem estabelece, EXCETO:  

 
(A) 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. 
(B) explicar que o segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, exceto quando a 

revelação seja solicitada por pais ou responsáveis. 
(C) esclarecer que em atividade multiprofissional, o fato sigiloso deverá ser revelado para a equipe, pois é 

necessário à prestação da assistência. 
(D) orientar, na condição de enfermeira, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
(E) explorar quanto a capacidade de discernimento do menor e se o sigilo não acarretar danos ou riscos ao 

mesmo poderá ser mantido. 
 
25. JBN, sexo masculino, 29 anos, desempregado, fala pastosa, tremores, taquicárdico, hipertenso (180x100mmHg), 

com episódios de vômitos, febril (40
o
C) e relatos de distúrbios na percepção visual. A senhora Joana 

acompanhou JBN ao hospital e informou que o mesmo mora nas ruas e costuma dormir em terreno baldio 
próximo a sua casa, ao que consta da vizinhança o jovem faz uso de álcool e outras drogas regularmente desde 
os 14 anos, nunca fez qualquer acompanhamento profissional. Admitido no serviço de pronto atendimento de 
hospital de referência foi internado em Unidade de Terapia Intensiva. Após a estabilização do quadro, foi 
transferido para enfermaria. Tendo em vista os pontos de assistência estabelecidos na Rede de Atenção 
Psicossocial, portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, para fins de alta hospitalar e continuidade da 
assistência, o serviço de urgência e emergência dever-se-á se articular com: 

 
(A) uma unidade de acolhimento adulto. 
(B) os serviços residenciais de caráter transitório. 
(C) o centro de atenção psicossocial. 
(D) uma residência terapêutica. 
(E) o hospital psiquiátrico de referência. 

 
26. O técnico de enfermagem Juarez está no seu primeiro dia de trabalho no Hospital Municipal de Timon. A 

enfermeira Patrícia reconhece que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 
orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, executando ações assistenciais, 
exceto as privativas do Enfermeiro, em conformidade com a legislação profissional vigente. Nesse sentido, para 
realização de uma sondagem vesical de demora masculina, a Enfermeira solicita do técnico Juarez auxílio para 
montagem da bandeja esclarecendo que os procedimentos operacionais padrões do hospital se encontram em 
consonância com Fernandes at al. (2002). Marque a opção em que consta a CORRETA organização da bandeja.  

 
(A) um par de luvas, cuba de antissepsia, PVP-I, tubo xilocaína em gel estéril, gaze esterilizada, sonda folley de 

calibre adequado, água destilada 10 ml,  três seringas estéreis: uma de 10 ml para testar o balão, uma de 
20 ml para xilocaína e uma de 10 ml para água destilada, agulha estéril, esparadrapo. 

(B) um par de luvas procedimento, uma par de luvas estéril opcional, cuba de antissepsia, PVP-I, tubo xilocaína 
em gel estéril, gaze esterilizada, material para higiene intima, sonda folley de calibre adequado, água 
destilada 10 ml,  três seringas estéreis: uma de 10 ml para testar o balão, uma de 20 ml para xilocaína e 
uma de 10 ml para água destilada, agulha estéril, esparadrapo. 
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(C) um par de luvas procedimento, cuba de antissepsia, PVP-I, tubo xilocaína em gel estéril, gaze esterilizada, 
material para higiene intima, sonda folley de calibre adequado, água destilada 10 ml,  três seringas estéreis: 
uma de 10 ml para testar o balão, uma de 20 ml para xilocaína e uma de 10 ml para água destilada, agulha 
estéril, esparadrapo. 

(D) um par de luvas estéreis, cuba de antissepsia, PVP-I, tubo xilocaína em gel opcional estéril, gaze 
esterilizada, material para higiene intima, sonda folley de calibre adequado, água destilada 10 ml,  três 
seringas todas não estéril: uma de 10 ml para testar o balão, uma de 20 ml para xilocaína e uma de 10 ml 
para água destilada, agulha estéril, esparadrapo. 

(E) um par de luvas estéreis, cuba de antissepsia, PVP-I, tubo xilocaína em gel estéril, gaze esterilizada, 
material para higiene intima, sonda folley de calibre adequado, água destilada 10 ml,  três seringas estéreis: 
uma de 10 ml para testar o balão, uma de 20 ml para xilocaína e uma de 10 ml para água destilada, agulha 
estéril, esparadrapo.  

 
27. Costa, Fernandes e Nobrega (2010) ressalta a existência de vários conceitos usados empiricamente para 

nomear a atividade da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), seja como sinônimos, seja com 
nomeações diferentes, porém, com definições similares, tem gerado conflitos e dificuldades para o entendimento 
ou conceptualização da SAE na prática profissional da Enfermagem. Nesse sentido, o conceito de SAE 
compreende: 

 
(A) o caminho, um modo de conduzir o trabalho com lógica, sendo um dos elementos da SAE, e deve ser 

baseada em uma teoria de enfermagem a ser utilizada na prática. 
(B) como um instrumental metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou 

predizer como a clientela responde aos problemas de saúde. 
(C) como um instrumento metodológico que orienta o cuidar em Enfermagem com suporte teórico para a coleta 

de dados, o estabelecimento de diagnósticos e o planejamento das ações ou intervenções e avaliação dos 
resultados alcançados. 

(D) a organização do trabalho da Enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, a fim de tornar 
possível a realização do Processo de enfermagem. 

(E) como um instrumental metodológico identificar, compreender os processos vitais e determinar que aspectos 
dessas respostas exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 

 
28. JLM, sexo masculino, 26 anos, 1,72, 70Kg deu entrada no serviço de pronto atendimento do Hospital Municipal 

de Timon com dor generalizada na região epigástrica inicialmente  no quadrante superior direito do abdômen e 
cerca de 6 horas depois no quadrante inferior direito com intensidade aumentada, rigidez abdominal, náuseas, 
vômitos, algo febril, refere anorexia desde que sentiu as dores, diarreia e hipersensibilidade de rebote com 
defesa involuntária. Leucograma: leucocitose moderada (12.000 mm

3
) com desvio para esquerda. Após a 

avaliação de enfermagem e diante do quadro clínico apresentado, a enfermeira Patrícia estabeleceu o seguinte 
diagnóstico de enfermagem:      

 
(A) Déficit de conhecimento acerca da relação entre dieta e doença diverticular.   
(B) Dor aguda relacionada a apêndice inflamado. 
(C) Dor aguda relacionada com peritonite aguda. 
(D) Dor crônica relacionada com doença inflamatória do intestino delgado. 
(E) Dor crônica relacionada com hérnia abaulada. 

 
29. Brasil (2004, p.80) estabelece que, onde não houver serviços de saúde mental, deverão ser criadas “equipes de 

apoio matricial compostas, no mínimo, por um médico psiquiatra (ou generalista com capacitação em saúde 
mental), dois técnicos de nível superior (psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro etc.) e 
auxiliares de enfermagem para grupos populacionais entre 15 e 30 mil habitantes”. Tendo como base a lei do 
exercício profissional de enfermagem no que se refere à determinação da categoria profissional do técnico de 
nível superior para compor equipe matricial mínima, tem-se:  

 
(A) um, obrigatoriamente deverá ser enfermeiro.  
(B) nenhum, obrigatoriamente deverão ser enfermeiros. 
(C) os dois, opcionalmente deverão ser enfermeiros. 
(D) um opcionalmente deverá ser enfermeiro e outro assistente social.  
(E) os dois, obrigatoriamente deverão ser enfermeiros. 

 
30. A Portaria nº 2616/1998 estabelece que a Infecção hospitalar seja adquirida após a internação do paciente, que 

se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. A biossegurança refere-se a um conjunto de ações que devem ser observadas pelo 
profissional para prevenção de infecção hospitalar de qualquer natureza. Sobre essas temáticas julgue os itens 
que seguem: 
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I. A E. coli é o principal agente de infecção do trato urinário hospitalar, seguida por Staphylococcus aureus em 
pacientes idosos; 

II. As bactérias Gram-positivas são os principais agentes de infecção do sítio cirúrgico, independentemente do 
sítio operado; 

III. O agente isolado em hemocultura confiável de paciente com foco identificado de pneumonia hospitalar deve 
ser considerado o agente etiológico; 

IV. Os principais patógenos transmitidos por sangue são Hepatite B, Hepatite C e HIV/AIDS; 
V. As precauções a serem adotadas em pacientes com tuberculose são as precauções respiratórias para 

aerossóis.  
 

Assinale a opção que contém a quantidade de itens CORRETOS. 
 

(A) 1   (B)  2   (C)  3   (D)  4   (E)  5 
 
31. A clínica e a epidemiologia abordem o processo saúde x doença, a metodologia de trabalho guarda 

particularidades que, na maioria das vezes, agem sinergicamente sobre a saúde coletiva e individual.  Quando já 
não ocorrem mais casos de uma determinada doença, embora persistam outras causas que potencialmente 
podem produzi-la, diz-se que esta doença está:  

 

(A) erradicada.     (D)  epidêmica. 
(B) controlada.     (E)  endêmica. 
(C) eliminada. 

 
32. Brasil (2005) enfatiza que a tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil que, juntamente com outros 

21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais da doença. O método de diagnostico 
laboratorial que é prioritário para tuberculose, porque permite descobrir a fonte mais importante de infecção: o 
doente bacilífero, indicado para todos os sintomáticos respiratórios (indivíduos com tosse e expectoração por 
três semanas e mais) é: 

 

(A) baciloscopia direta do escarro. 
(B) exame radiológico. 
(C) broncoscopia. 
(D) prova tuberculínica.  
(E) cultura de escarro. 

 
33. Durante a consulta de enfermagem com JBG, sexo masculino, 23 anos, a enfermeira Patrícia percebeu sinais de 

insônia, fadiga crônica, irritabilidade e agitação psicomotora. O jovem relatou que perdeu 10 kg nos últimos 
meses, o emprego, a esposa e, ao tentar dormir, tem sonhos “muito loucos” e reais. A enfermeira deve 
reconhecer que o tipo de droga utilizada de forma abusiva pelo jovem é:  

 

(A) Anfetaminas e/ou hipnóticos.      
(B) Opioides e /ou barbitúricos.      
(C) Exctasy e/ou LSD. 
(D) Maconha e/ou maxixe. 
(E) Crack e /ou cocaína. 

 
34. Brasil (2005) explica que a hanseníase é doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada pelo 

Mycobacterium leprae. Este bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, porém poucos 
adoecem. JFG, 32 anos, sexo masculino, o paciente tem hanseníase e faz uso do esquema paucibacilar (PB) 
para até 5 lesões de pele (PQT), o mesmo procurou o Hospital Municipal de Timon. A enfermeira Patrícia 
observou se tratar de icterícia. Todas as condutas que segue são preconizadas por Brasil (2005), EXCETO: 

 

(A) suspender o tratamento se houver alteração das provas de função hepática, com valores superiores a duas 
vezes os normais. 

(B) fazer a avaliação da história pregressa: alcoolismo, hepatite e outras doenças hepáticas. 
(C) Investigar se esse efeito está relacionado com a dose supervisionada de clofazimina e prescrever a 

aplicação diária de creme de ureia, após o banho.  
(D) investigar se a ocorrência deste efeito está relacionada com a dose supervisionada de rifampicina e 

aguardar exames complementares médicos. 
(E) investigar se a ocorrência deste efeito está relacionada com as doses autoadministradas de dapsona e 

aguardar diagnóstico diferencial médico. 
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35. JAP deu à luz no Hospital Municipal de Timon; no histórico de enfermagem da paciente, esta refere ser uma 
usuária de droga ocasional e durante o último trimestre de gravidez confidenciou que fez uso de drogas, 
garantindo que usou um tipo somente. A criança de JAP nasceu com baixo peso e menor circunferência cefálica, 
evidenciando que a droga utilizada foi: 

 
(A) crack.     (B)  anfetamina.  (C)  extasy.  (D)  maconha.      (E)  álcool. 

 
36. As enfermeiras do Hospital Municipal de Timon criaram um grupo de estudos em feridas com a finalidade de 

elaborar um protocolo clínico de feridas para o hospital. Para tanto, concordaram em seguir os preceitos de 
Prazeres (2009). Nessa perspectiva, julgue as afirmações que seguem quanto à elaboração do protocolo: 

 
I. Deve ser feito levantamento da sintomatologia dos pacientes atendidos no hospital, resgatando a história 

clínica e elementos relacionados à integridade da pele; 
II. Para elaboração do protocolo, devem-se organizar grupos de trabalho para realizarem revisões da literatura 

fundamentadas em recomendações baseadas em evidências;  
III. As evidências encontradas deverão ser devidamente classificadas, de acordo com níveis de maior validade 

e confiabilidade das pesquisas que originaram as recomendações; 
IV. A opinião de especialista é o nível mais elevado de evidências clínicas na atualidade e suportam 

recomendações generalizáveis. 
 

Assinale a opção que contém a quantidade de afirmações CORRETAS. 
 

(A) 0   (B)  1   (C)  2   (D)  3   (E)  4 
 

37. Após a apresentação de resultados de uma pesquisa que envolvia o manejo de perfurocortantes pela equipe 
técnica e auxiliar de enfermagem durante a semana de Enfermagem do Hospital de Timon, foi destacada a 
importância da supervisão permanente dos serviços, utilização de estratégias de educação em saúde como 
colocação de cartazes com apelo visual, fluxogramas e utilização de vídeos educativos. Levando em 
consideração a gravidade de acidentes com perfurocortantes para saúde do trabalhador, todas as orientações 
que seguem são preconizadas e preventivas, EXCETO:  

 
(A) O trabalhador é responsável pelo descarte do perfurocortante em caixa coletora. 
(B) O reencape de agulhas é permitido em casos de preparo de medicações. 
(C) A desconexão manual de agulhas é vedada. 
(D) O recipiente adequado para perfurocortantes possui suporte exclusivo.  
(E) A adoção de dispositivo de segurança para perfurocortante, quando possível. 

 
38. O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) instituído pelo Ministério da Saúde 

em 2000 tinha como proposta, reduzir as dificuldades encontradas durante o tratamento e favorecer a 
recuperação da comunicação entre a equipe de saúde, o usuário e seus familiares, entre a equipe, a 
comunidade e os profissionais. Turiani at al. (2011) afirmam que atualmente muitas ações são denominadas 
humanização, ampliando o conceito de tal forma que tem gerado mau uso do mesmo. Todas as afirmações que 
seguem se referem à humanização preconizada pelo PNHAH, EXCETO:  

 

(A) Paciente ser identificado pelo nome e sobrenome e não por números ou códigos. 
(B) Paciente receber informações claras, objetivas e compreensíveis do seu estado. 
(C) Equipe educada para percepção e empatia para e com o outro. 
(D) Paciente com desenvolvimento de úlcera por pressão é sinal de desumanização.  
(E) A humanização envolve singularidades que não são passíveis de padronização.  

 

39. Para fins de classificação: uma úlcera por pressão com área vermelho-escuro ou púrpura, localizada em pele 
intacta e descorada ou flictena preenchida com sangue, provocadas por danos no tecido mole subjacente pela 
pressão e ou forças de torção. A área pode estar rodeada por tecido mais doloroso, firme, mole, úmido, quente 
ou frio comparativamente ao tecido adjacente se refere à UPP do tipo: 

 

(A) Inclassificável ou não graduável.  
(B) Estágio III.       
(C) Estágio IV.  
(D) Lesão tissular profunda. 
(E) Estágio II. 
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40. Há, pelo menos, quatro tipos de trombose venosa a flebite; tromboflebilte superficial, flebotrombose e a trombose 
venosa profunda. Os fatores de desenvolvimento de trombose venosa se relacionam com estase sanguínea, 
lesão da parede do vaso e alterações na coagulação. Os fatores que seguem são evidências clínicas de 
obstrução venosa, EXCETO.  

 

(A) o início da obstrução é gradual.      
(B) a sensibilidade é normal.       
(C) a elevação da perna piora a obstrução. 
(D) o edema é típico da panturrilha ao pé. 
(E) a temperatura cutânea é morna. 

 

41. JPR, 68 anos, sexo masculino, fumante por 10 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Timon com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com dispneia em repouso. Seu histórico clínico inclui hipertensão, 
fibrilação atrial e câncer de bexiga. O quadro da DPOC é sugestivo de enfisema pulmonar que se caracteriza por 
todas as evidências clínicas que seguem, EXCETO:  

 

(A) dispneia intensa.       
(B) hiperinsulflação.       
(C) murmúrios vesiculares ausentes. 
(D) tosse produtiva. 
(E) raio X alterado. 

 

42. JPF, 65anos, sexo feminino, aguardava transferência para hospital de referência e havia relatado sinais de 
arritmia. A ambulância estava preparada. Na passagem para a maca foram reconhecidos sinais de parada 
cardiorrespiratória por desmaio súbito. A conduta adequada em conformidade com as diretrizes de 2010 é, 
EXCETO: 

 

(A) realizar o procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”. 
(B) iniciar em até 10 segundos imediatamente, as compressões torácicas. 
(C) fazer compressão com profundidade de, no mínimo, 5 cm.   
(D) fazer o reconhecimento de ausência de pulso em até 10 segundos.  
(E) permitir retorno total do tórax entre as compressões. 

 
43. As equipes integrantes da rede de atenção à saúde são normalmente multiprofissionais, atuam sob a ótica 

interdisciplinar. Isso ocorre devido às múltiplas necessidades de saúde que envolvem dimensões biológicas, 
psicológicas, sociais e culturais de indivíduos ou grupos sociais com necessidades de cuidado psicossocial 
(KURGANT, 2005). Essa visão de equipe para atenção a saúde mental encontra respaldo no princípio e diretriz 
do SUS:  

 
(A) Equidade.     
(B) Integralidade.       
(C) Acessibilidade. 
(D) Descentralização. 
(E) Universalidade. 

 
44. Pereira (2006) define a Epidemiologia como ramo das ciências que estuda, na população, a ocorrência, a 

distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Sobre essa temática, julgue os 
itens que seguem: 

 
I. Para o levantamento da sintomatologia de pacientes internados em um estabelecimento de saúde, a 

caracterização utiliza preceitos da epidemiologia descritiva por meio de variáveis relacionadas a pessoas, 
lugar e tempo; 

II. Atualmente a África tem registrado casos de Ebola. Para que a situação seja considerada uma pandemia, a 
concentração de casos da doença ocorre em determinado local e época claramente em excesso ao que 
seria teoricamente esperado; 

III. Após a copa do mundo, pessoas do país de Gana têm pedido refúgio ao Brasil e, pelo menos, 400 
conseguiram permanecer no país por 1 ano. Se todos esses ganeses permanecessem em Caxias do Sul, 
para determinar o incremento demográfico, seria necessário para o cálculo: o tamanho da população em um 
dado momento (recenseamento) e o número de nascimentos, óbitos e migrantes, ocorridos a partir de 
então; 

IV. Em sociedade mais desenvolvidas, os óbitos em período pós-neonatal são largamente predominantes, 
enquanto, em regiões mais atrasadas, os óbitos em período neonatal representam maior proporção da 
mortalidade infantil. 
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Assinale a opção que contém a quantidade de itens INCORRETOS. 
 

(A) 0   (B)  1   (C)  2   (D)  3   (E)  4 
 
45. A implantação de uma equipe responsável pelo controle de infecção hospitalar provavelmente implicará em 

alguns gastos de investimento, mas pouco significativo no conjunto de despesas do hospital, mesmo em 
instituições de pequeno porte. A equipe do hospital deve estar atenta aos preceitos de vigilância epidemiológica 
e ambiental. Todas as opções tratam de procedimentos relacionados a essas temáticas, EXCETO: 

 
(A) traçar o perfil epidemiológico da Instituição.  
(B) controlar os comportamentos dos profissionais de saúde.  
(C) estabelecer limites endêmicos. 
(D) classificar os resíduos do serviço hospitalar. 
(E) coletar informações relevantes de prevenção de agravos. 

 
46. A enfermeira Patrícia foi convidada para compor a comissão de organização dos serviços de enfermagem do 

Hospital Municipal de Timon. Durante a reunião, ela explicou que, segundo Marquis e Houston (2002), existe um 
modelo de organização dos serviços de enfermagem no qual os cuidados são prestados por meio de um 
processo colaborativo que levanta dados, planeja, implementa e coordena opções e serviços para atenção das 
necessidades de saúde individuais do cliente. Assinale a opção que se refere ao modelo descrito. 

 
(A) Gerenciamento de Casos.     
(B) Enfermagem por Equipe.      
(C) Enfermagem Primária. 
(D) Enfermagem Funcional. 
(E) Enfermagem para Cuidado Total. 

 
47. O serviço de urgência e emergência constitui importante componente da assistência à saúde no Brasil e no 

mundo. A triagem é uma das medidas para realização de atendimento rápido e com qualidade, priorizando 
pacientes graves. Segundo Medeiros at al. (2011), trata-se da classificação qualitativa utilizada, historicamente 
em situações de desastre, catástrofe ou guerra como critério de acesso a recursos escassos. Nas guerras, a 
salvabilidade ocorria diretamente proporcional à escassez de recursos e inversamente proporcional à gravidade 
dos pacientes, visando ao rápido retorno desses pacientes às suas atividades. Atualmente, embora a triagem 
seja utilizada para diminuir riscos de mortes evitáveis, priorizar a atenção em conformidade com os critérios 
clínicos, enfim organizar o fluxo de atenção aos pacientes por profissionais de saúde qualificados, ainda, utiliza-
se, no entanto, preceitos de salvabilidade e gravidade. A base ética que justifica essa priorização é: 

 
(A) sistêmica. 
(B) relativista. 
(C) contratualista.    
(D) kantiana.  
(E) utilitarista. 

 
48. Kurgant (2005) explica que o processo gerencial em enfermagem integra as necessidades de saúde aos 

processos de trabalho do enfermeiro na assistência e no gerenciamento. Para tanto, são necessários preceitos 
administrativos alinhados à área de enfermagem. Sobre essa temática, julgue os itens que seguem: 

 
I. De acordo com a Teoria Contingencial, quanto maior a diferenciação menos, integração na organização; 
II. O planejamento tradicional em administração envolve ações programadas que iniciam com o 

processamento de problemas atuais, prever problemas potenciais e macroproblemas; 
III. Mary Parker defendia a liderança direcionada pela “lei da situação” que em contexto de conflito envolve a 

coesão do grupo, uso de coação ao invés de coerção com a finalidade de integração que resulte em 
autorregulação individual e coletiva no grupo; 

IV. Atualmente o gerenciamento de recursos humanos tem optado pelos perfis estruturados por competência 
nos quais as competências essenciais são selecionadas no âmbito organizacional e diferenciam a 
organização no mercado. 

 
Assinale a opção que contém a quantidade de itens INCORRETOS. 
 
(A) 0   (B)  1   (C)  2   (D)  3   (E)  4 
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49. Kurgant (1999) define supervisão como uma função administrativa de controle que envolve um processo de 
orientação contínua de pessoal com a finalidade de desenvolver e capacitar recursos humanos e materiais de 
forma mais eficiente. Nessa perspectiva, são atividades de supervisão em enfermagem, EXCETO: 

 
(A) Aplicação de penalidades cabíveis durante a observação da equipe. 
(B) Identificação das necessidades de assistência de enfermagem. 
(C) Planejamento e avaliação de programas e projetos. 
(D) Identificação das necessidades de qualificação da equipe de enfermagem. 
(E) Promoção de integração e motivação da equipe.  

 
50. Cullum at al. (2010) explica que a Enfermagem Baseada em Evidência (EBS) é a aplicação de informações 

válidas com base em pesquisas, na tomada de decisão do enfermeiro. São componentes para tomada de 
decisão por EBE, EXCETO:  

 
(A) recursos disponíveis.        
(B) incerteza clínica.        
(C) especialização do enfermeiro. 
(D) preferências do paciente. 
(E) recomendação clínica relevante. 

 
 


