
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2021 

Categoria Profissional: Enfermagem 

BOLETIM DE QUESTÕES 

 
 

 

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 
- 50 questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu 
o cartão-resposta destinado à marcação das respostas das 
50 questões objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 
a) Confira seu nome e número de inscrição e 

especialidade que você se inscreveu na parte superior 
do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

b) No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu 
cartão não for encontrado, solicite um cartão virgem, o 
que não prejudicará a correção de sua prova. 

c)  Verifique se o Boletim de Questões, está legível e com 
o número de páginas correto. Em caso de divergência, 
comunique ao fiscal de sua sala para que este 
providencie a troca do Boletim de Questões. Confira, 
também, na Capa do Boletim de Questões e no 
rodapé das páginas internas, o nome da categoria 
profissional pleiteada. 

d) Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, do mesmo 
modo como foi assinado no seu documento de 
identidade, utilizando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, e. Só 
uma responde corretamente ao quesito proposto. Você 
deve marcar no Cartão-Resposta apenas uma letra. 
Marcando mais de uma, você anulará a questão, 
mesmo que uma das marcadas corresponda à 
alternativa correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem 
amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

4. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, iniciando 
às 8 (oito) horas e terminando às 12 (doze) horas. 

5. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

 

ATENÇÃO 

6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a 
alternativa que julgar correta, para depois marcá-
la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, 
tendo atenção para não ultrapassar os limites do 
círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 

CERTO  

e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

f) O gabarito poderá ser copiado, 

SOMENTE, no espelho constante no 
final do boletim de questões 
disponibilizado para este fim que 
somente será destacado no final de 
sua prova, pelo fiscal de sua sala 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 

8. Assine na lista de presença, na linha correspondente, 
o seu nome, do mesmo modo como foi assinado no 
seu documento de identidade. 

 

BOA PROVA! 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
DAA – Diretoria de Acesso e Avaliação 

Belém – Pará 
Dezembro de 2020 
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1. A integralidade, como princípio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), está fortemente 
associada à/ao(s): 

a rede assistencial. 

b trabalho em equipe. 

c marcos organizativos. 

d atenção primária em saúde. 

e marcos doutrinários. 

2. A Política Nacional da Atenção Básica está, 
prioritariamente, organizada a partir da: 

a humanização do atendimento. 

b rede de serviços assistenciais. 

c educação permanente. 

d estratégia saúde da família. 

e linha de cuidado. 

3. A coordenação, articulação, planejamento, 
controle, avaliação e auditoria dos Sistemas 
de Saúde Estaduais e Municipais são 

condições essenciais para: 

a o atendimento das diretrizes 
constitucionais.  

b a Resolubilidade da atenção à saúde na 
perspectiva da assistência integral como 

princípio do Sistema Único de Saúde-SUS. 

c a Gestão eficiente e eficaz para o controle 
do funcionamento do Sistema Único de 

Saúde-SUS. 

d a segurança dos usuários dos serviços 
considerando as condições de organização 
e funcionamento do Sistema Único de 

Saúde-SUS. 

e o pleno funcionamento do sistema de 
informação das ações e atividades 
desenvolvidas pelos serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde-SUS. 

4. Os fundamentos e principais atributos da 

rede de atenção à saúde corresponde a: 

a integração horizontal dos serviços. 

b estratégia para a articulação dos serviços 

de saúde. 

c descentralização da gestão. 

d universalização do cuidado. 

e integralidade. 

5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda 
exige análises conjunturais e epidemiológicas 
para a mitigação do processo de transmissão 
e a adoção de estratégias assistenciais na 
perspectiva da redução do agravo às 
populações exigindo que vários fatores sejam 
levados em consideração em um cenário 

incerto. Dentre eles releva-se:  
a as características locais, sociais e 

demográficas.  

b a capacidade da gestão local. 
c as descobertas farmacológicas. 
d diferenças culturais. 

e as características socioeconômicas.  

6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais 

eficaz para avaliar as possibilidades de 

isolamento domiciliar das pessoas suspeitas 
de diagnóstico da Covid-19, pelo agente 
comunitário de saúde, na sua área de 
atuação é a vigilância: 

a sanitária. 

b passiva. 

c ativa. 

d da saúde. 

e na saúde. 

7. Nas Redes de Atenção a Saúde são 

características das Linhas de Cuidado: 

a os cuidados assistenciais prestados de 

forma estruturada por nível de 
complexidade dos serviços de saúde. 

b um continuum assistencial composto por 
ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

c os níveis organizativos das ações da 
promoção a reabilitação da saúde. 

d os serviços de prestação da assistência da 
promoção a reabilitação da saúde.  

e um continuum organizacional composto 
por ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

8. A condição crônica se caracteriza, 

fundamentalmente, por ser tudo aquilo que 
está associada aos: 

a casos de doenças de cunho social e 
assistencial a serem atendidos pelo 
sistema de saúde. 

b casos que exigem uma resposta social 
deliberada por parte do sistema de saúde. 

c pacientes idosos com vulnerabilidade 
social. 

d pacientes portadores de doenças crônicas 
que exigem a atenção integral e 
intersetorial. 

e cidadãos e cidadãs vulneráveis social e 
economicamente. 

9. Uma das funções da equipe de saúde nas 
condições crônicas é: 

a apoiar tecnicamente os portadores de 
doenças crônicas. 

b identificar os fatores proximais das 
condições de saúde da área. 

c encaminhar aos especialistas no campo 
assistencial e social. 

d apoiar as pessoas para o autocuidado. 

e identificar a capacidade de respostas do 
sistema de saúde. 
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10. A nova forma de financiamento, pelo 

Ministério da Saúde, das ações da Atenção 

Primária em Saúde desenvolvidas nos 
municípios é denominada de Programa: 

a Nacional de Atenção Básica. 

b Previne Brasil. 

c Saúde da Família. 

d Nacional de Melhoria da Qualidade. 

e Avança Brasil. 

11. A interprofissionalidade e a autonomia são 
características do(a): 

a organização da rede de serviços de saúde. 

b processo de trabalho em saúde. 

c linha de cuidado assistencial 

hierarquizada. 

d princípio da integralidade ou atenção 

integral. 

e educação permanente. 

12. Para receberem os recursos financeiros com 
base nas novas formas de financiamento os 
municípios precisam, fundamentalmente, 
alcançar: 

a eficiência. 

b eficácia. 

c produtividade. 

d objetivos definidos pelas Secretarias 

Municipais de Saúde. 

e indicadores de desempenho satisfatórios. 

13. Um dos principais focos das diretrizes para 
segurança do paciente é: 

a o profissional de saúde. 

b o usuário do serviço de saúde. 

c a participação do paciente. 

d o envolvimento do gestor. 

e estrutura física dos serviços e equipe de 
saúde. 

14. O atual modelo de financiamento da Atenção 
Primária em Saúde é formado: 

a pela captação ponderada, pagamento por 
desempenho e por incentivos a estratégias 
e programas. 

b pelo piso nacional de atenção básica fixo e 
variável e captação ponderada e 

pagamento por desempenho. 

c pelo Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 
pelo piso nacional de atenção básica e por 
incentivos a estratégias programadas. 

d  pela Estratégia Saúde da Família, 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da atenção básica e pelo 

piso nacional de Atenção Básica. 

e Pelo incentivo a estratégias e Programas e 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica. 

15. O fator essencial na definição de diretrizes 

para a segurança do paciente é: 

a experiência profissional. 

b proatividade profissional. 

c cultura organizacional e sistema de 
aprendizado. 

d identificação das causas dos erros 
cognitivos. 

e compromisso institucional. 

16. G2 P0 A1, 26 anos, veio a unidade hospitalar 

informando ser sua segunda gestação porém, 
ao iniciar seu pré-natal, a enfermeira da 
unidade contra referenciou para o hospital 
por sua ultrassonografia revelar gestação 
heterotópica em região cornual próximo ao 
terço distal. O provável diagnóstico e a 

conduta a ser tomada, neste caso, é: 

a gestante encontra-se com Doença 
Trofoblástica Gestacional (Gestação Molar) 
e a resolução clínica seria curetagem 
uterina ou a Aspiração Manual Intra 

Uterina (AMIU). 

b gestante encontra-se com Gestação 
Tubária e a conduta cirúrgica é 
laparotomia exploradora. 

c gestante encontra-se com Gestação 
Anembrionada e a conduta seria 
curetagem uterina. 

d gestante encontra-se com ameaça de 
abortamento e precisa ficar internada para 

realizar nova ultrassonografia. 

e gestante encontra-se com óbito fetal 

intrauterina e a conduta seria parto 
cesariano. 

17. O lábio leporino é uma malformação 

anatômica que ocorre, geralmente, em torno 
da quarta e décima segunda semana de vida 
intrauterina, respectivamente por falta ou 

deficiência de _________ e _________ ou 
dos _________ A etiologia  das fissuras 
abiopalatinas é controvérsia, não sendo 
portanto possível isolar um fator causal 
específico. Assinale a alternativa que indica 
os fatores que podem determinar o 

aparecimento de tais fissuras. 

a fusão dos processos maxilar/ e nasal 
médio/ ou dos processos palatinos, tendo 
como fatores ambientais, genéticos, ou 
ambos fatores. 

b fusão dos cranianos/ e faciais posterior/ 
ou dos processos palatinos, tendo como 
fatores medicamentosos e genéticos. 

c fusão dos processos maxilar/ e nasal 
médio/ ou dos processos palatinos, tendo 
como fatores medicamentosos e 
genéticos. 

d fusão dos processos palatais/ e faríngeo, 
tendo como processo os fatores 
ambientais, genéticos/ ou ambos os 

fatores. 

e fusão dos processos otológicos/ e nasais 

médio, tendo como processo os fatores 
citogenéticos ou um dos processos 
semíticos. 
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18. A diferença clínica entre a Gastrosquise e a 

Onfalocele é que a primeira determina um 

defeito congênito da parede abdominal, onde 
exterioriza órgãos da cavidade abdominal, no 
entanto a Onfalocele caracteriza-se em  um 
defeito congênito da parede abdominal, onde 
exterioriza órgãos da cavidade abdominal, 

mas a diferença da gastrosquise é que há 
uma membrana avascularizada transparente 
cobrindo as estruturas do abdômen. Dentre 
os cuidados emergenciais de enfermagem à 
estes recém nascidos na sala de parto deve-
se: 

a cobrir os órgãos exteriorizados com água 
destilada gelada e envolver com gaze 
estéril para o procedimento cirúrgico. 

b reintroduzir os órgãos exteriorizados para 
dentro da cavidade e realizar um curativo 
oclusivo compressivo. 

c lavar os órgãos exteriorizados com água 
morna e cobrir com gaze estéril. 

d cobrir os órgãos exteriorizados com soro 
fisiológico morno e envolver com plástico 
estéril para o procedimento cirúrgico. 

e reintroduzir os órgãos exteriorizados para 
dentro da cavidade e encaminhá-lo para o 
bloco cirúrgico. 

19. A termorregulação é uma função fisiológica 
capaz de controlar e manter um ambiente 

corporal neutro. Valores descontrolados são 

considerados fator de risco para a 
morbimortalidade neonatal, uma vez que 
agrava ou favorece distúrbios metabólicos, 
desconforto respiratório, enterocolite 
necrosante e hemorragia intracraniana. 
Partindo do entendimento de que a 

segurança do paciente é definida como a 
ausência de danos evitáveis e a redução de 
riscos desnecessários associados aos 
cuidados com a saúde a um mínimo 
aceitável, a atenção à termorregulação do RN 
durante o período pós nascimento torna-se 
foco da assistência de enfermagem quanto ao 

atendimento ao recém-nascido prematuro 

menor de 34 semanas da sala de parto. 
Nesse sentido, deve-se: 
a manter a temperatura corporal entre 36,5 

e 37,0ºC, mantendo temperatura 
ambiente de 26ºC. 

b manter a temperatura corporal entre 35,4 

e 36,8ºC, mantendo a temperatura 
ambiente de 36ºC. 

c manter a temperatura corporal entre 36,6 
e 37,5ºC, mantendo a temperatura 
ambiente de 36ºC. 

d manter a temperatura corporal entre 35,5 

e 37,0ºC, mantendo a temperatura 
ambiente de 26ºC. 

e manter a temperatura corporal entre 37,5 

e 38,0ºC, mantendo a temperatura 
ambiente de 35ºC. 

20. A prevalência da infecção por HCV (Vírus da 

Hepatite C) em mulheres em idade fértil 

corresponde cerca de 1% nos EUA, porém o 
período gestatório não altera a evolução da 
infecção por HVC, embora vários estudos 
tenham demonstrado declínio dos 
marcadores bioquímicos de citólise hepática 

durante a gestação. Quanto à amamentação 
o mais recomendável pela enfermagem é: 

a liberada à livre demanda. 

b por ser considerada um fator de risco 
recomenda-se a alimentação cruzada. 

c a segurança da amamentação depende da 
integridade dos mamilos, não havendo 

aumento do risco de transmissão perinatal 
pelo HCV. 

d atualmente não há nenhuma 
recomendação específica para o caso pelo 

Ministério da Saúde. 

e alimentação mais prudente é a fórmula 
láctea.  

21. Gestante Menor, 14 anos deu entrada em 
uma maternidade pública em Mãe do Rio-PA 

com quadro clínico de: dor pélvica 
intermitente, (Contração Uterina) 3C/10’/45”, 
eliminação de líquido com presença de lanugo 
por via vaginal, diminuição dos movimentos 
fetais, colo uterino pérvio para 3cm, 

Tax:38,6ºC há 2dias, episódios de calafrios, 

(Data da última menstruação) DUM: 
05.04.20. Em relação ao caso descrito é 
correto afirmar que: 
a está em franco trabalho de parto à termo, 

ID: vaginose, conduta correta seria: 
internação + parto cesareano, prognóstico 

fetal: bom. 
b está em pródomos de trabalho de parto, 

ID: Amniorrex prematura, conduta correta 
seria: medicá-la, após orientá-la e liberá-
la para casa, prognóstico fetal: bom. 

c está em processo de trabalho de parto 
prematuro, ID: Amniorrex prematura + 

corioamnionite, conduta correta seria: 
internação, infusão líquida venosa, 

corticoide, antibióticos e indução ao parto 
vaginal, prognóstico fetal: sombrio. 

d está em processo de trabalho de parto 
prematuro, ID: Vaginose + ITU, conduta 
correta seria: internação, infusão líquida 

venosa, corticoide, antibióticos, 
prognóstico fetal: regular. 

e está em franco trabalho de parto pós 
termo, ID: Amniorrex prematura + 
infecção uterina + sofrimento fetal, 
conduta correta seria: solicitar USG 

Obstétrico, internar para observar, 
prognóstico fetal: regular. 
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22. Em recente revisão sistemática que reuniu 

dados de 131 estudos publicados até 14 de 

maio de 2020, totalizando 7.780 pacientes 
pediátricos de 26 países diferentes, os 
autores reforçaram evidências prévias de que 
crianças diagnosticadas com COVID-19 
apresentam em geral, um bom prognóstico e 

baixa taxa de mortalidade (Veronez et Lopes-
Junior, 2020).Dentre as consequências 
negativas substanciais em cuidados a 
crianças com câncer portadoras de COVID-
19, destacam-se: 

a atrasos  em  consultas  e/ou modificações 
em esquemas de tratamentos, e 
diminuição nas equipes de onco-
hematologia pediátrica. 

b surgimento de metástases mesmo 
mantendo o esquema terapêutico já 

iniciado para o câncer e com a inclusão 
dos medicamentos específicos para 
COVID-19. 

c aparecimento de manchas nazo-orais, 
ressecamento da pele, hipertermia. 

d falta de um guia clínico mundial que 
auxilie os profissionais de saúde que possa 

ajudar a gerenciar as demandas da 
pandemia e nortear preparações para 
impactos a longo prazo com diagnóstico 
tardio. 

e a incerteza de um tratamento 

quimioterápico que possa tratar o câncer 
frente ao COVID-19. 

23. De acordo com os atuais conceitos de 
gerontologia, o idoso capaz de manter sua 
autodeterminação e que dispensa qualquer 
ajuda ou supervisão para agir no seu 
cotidiano, é considerado saudável, ainda que 
possua uma ou mais de uma doença crônica. 

Decorre daí o conceito de capacidade 
funcional, ou seja, a capacidade de 
manutenção das habilidades físicas e mentais 
necessárias a uma vida independente e 
autônoma. Conforme o exposto do ponto de 
vista da saúde pública, a capacidade 

funcional do idoso dentre os critérios 

estabelecidos pelas diretrizes gerais são: 

a tratamento não especializado e 
informalidade da atenção terciária. 

b promoção específica da saúde mental e 
readequação das estratégias da saúde 

primária. 

c tratamento específico à saúde mental em 
consonância a saúde psicomotora. 

d promoção do envelhecimento saudável e 
reabilitação da capacidade funcional 
comprometida. 

e readequação à saúde mental e promoção 
à saúde psicossocial. 

24. Os cuidados paliativos ao cliente pediátrico 

com câncer fora de possibilidade de cura 

lidam com a possibilidade de morte iminente 
da criança e promove uma série de situações 
desgastantes no âmbito psicológico, tanto 
para o cliente e sua família quanto para o 
profissional. Na equipe de Cuidados 

Paliativos, a enfermeira desempenha um 
papel ímpar, cujo cuidado abrange uma visão 
humanística que considera não somente a 
dimensão física, mas também as 
preocupações psicológicas, sociais e 
espirituais do paciente. Apesar da 
impossibilidade de cura, isso não significa a 

deterioração da relação enfermeiro-paciente, 
neste contexto crítico, a principal dificuldade 
enfrentada pelos enfermeiros nos cuidados 

paliativos no paciente terminal é: 

a uma remuneração profissional compatível 
com a complexidade da assistência a ser 
prestada. 

b um curso de aprimoramento específico 
para a clientela pediátrica em cuidados 
paliativos. 

c uma lei específica que ampare o 

profissional de enfermagem que atua com 
pacientes pediátricos em fase terminal de 
câncer. 

d uma preconização sistemática de 
enfermagem voltada ao paciente 
oncológico pediátrico. 

e desenvolver meios para providenciar um 

cuidado de enfermagem sensível que 
permita a manutenção da saúde 
simultaneamente em confronto com a 
natureza terminal da doença. 

25. A violência laboral foi uma questão 
menosprezada durante muito tempo, porém, 

nos últimos anos, tem sido uma preocupação 
prioritária, tanto em países industrializados, 
como em desenvolvimento. Várias 
denominações têm sido utilizadas, em 
diferentes estudos, para se referir a este tipo 
de situação, em que colegas de trabalho, 

superiores, subordinados, de forma 

sistemática, intimidam, atormentam, 
assediam ou perseguem um funcionário no 
trabalho. Na enfermagem,  o assédio moral 
tem sido denominado como: 

a Hostigamento psicológico  

b Bullying laboral 

c Assédio sumário 

d Afrontamento emocional 

e Aterrorização sequenciada 
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26. A tipologia clássica classifica as doenças 

em transmissíveis e em doenças crônicas 

não transmissíveis, tendo como critério a 

etiopatogenia. Por essa razão, surgiu, 

recentemente, a proposta de condições de 
saúde entendida como as circunstâncias que 
se apresentam de forma mais ou menos 
persistentes na saúde das pessoas e que 
exigem respostas sociais reativas ou 
proativas, episódicas ou contínuas, e 
fragmentadas ou integradas dos sistemas de 

atenção à saúde, dos profissionais de saúde e 
das pessoas usuárias. Dentre as condições de 
saúde supracitadas, as mesmas se dividem 
em: 

a Surto e Epidemia 

b Agudas e crônicas 

c Epidemia e Pandemia 

d Reativas e Esporádicas  

e Traumática e Não Traumática 

27. Assinale a alternativa que corresponde às 
características do sistema de saúde na 

perspectiva da Gestão da clínica na Atenção 
Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde. 

a Organização em rede referenciada a um 
território sanitário; Gestão sistêmica, 
compartilhada e corresponsável; 
Financiamento por procedimentos; 

Atenção integral, orientada às 

necessidades de saúde e centrada no 
cuidado multiprofissional. 

b Organização em rede referenciada a um 
território sanitário; Gestão sistêmica, 
compartilhada e corresponsável; 
Financiamento por resultados; Atenção 

integral, orientada às necessidades de 
saúde e centrada no cuidado 
multiprofissional. 

c Organização hierárquica entre serviços; 
Financiamento por resultados; Padrões de 
segurança e qualidade; Atenção integral, 
orientada às necessidades de saúde e 

centrada no cuidado multiprofissional. 

d Organização hierárquica entre serviços; 
Financiamento por resultados; Atenção 
orientada às doenças e centrada no 
cuidado profissional; Gestão sistêmica, 
compartilhada e corresponsável. 

e Organização em rede referenciada a um 
território sanitário; Padrões de segurança 
e qualidade; Gestão sistêmica, 
compartilhada e corresponsável; 
Financiamento por procedimentos; 
Atenção integral, orientada às 
necessidades de saúde e centrada no 

cuidado multiprofissional. 

28. Sobre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – SAE – e Processo de 

Enfermagem - PE, relacione as colunas 
colocando (A) para Sistematização da 
Assistência de Enfermagem - SAE e (B) para 
Processo de Enfermagem – PE. 

(  ) Formas de organizar a assistência. 

(  ) Principal método de abordagem clínica.  

(  ) Possui cinco etapas inter-relacionadas e 
interdependentes. 

(  ) Procedimento Operacional Padrão (POP). 

(  ) Check List. 

(  ) Dimensionamento de Pessoal em 
Enfermagem (Escala). 

(  ) Protocolos. 

(  ) O Diagnóstico de Enfermagem e 
Planejamento são privativos do 
enfermeiro.  

A alternativa que corresponde a sequência 
correta de cima para baixo é:  

a A, B, B, A, A, A, A, B 

b A, A, B, A, B, A, A, A 

c B, B, B, A, A, B, A, A 

d B, A, B, A, A, A, A, B 

e A, B, B, A, A, A, B, A 

29. O mundo interconectado e com grande 
circulação de pessoas e produtos, contribuiu 

para o acelerado espalhamento do novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2). A pandemia da 
Covid-19 continua sendo um desafio para a 
saúde global, neste sentido, em razão da 
necessidade de isolamento aéreo, durante o 
pico inicial da pandemia houve falta de um 
item fundamental na biossegurança na 

assistência – as máscaras de uso profissional 
com eficácia mínima na filtração de 95% de 
partículas de até 0,3µ. No âmbito da 
assistência ambulatorial ou hospitalar à 
pessoa suspeita ou confirmada para Covid-
19, as máscaras recomendadas pela Agência 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a 

garantia da precaução para aerossóis são: 

a máscara cirúrgica, N95 e N99 

b N95, N99 e PPF1 

c N95, N99 e PPF2 

d N95 e PPF1 

e PPF1 e PPF2 
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30. Com base nos resultados de baciloscopia de 

escarro, Teste Rápido Molecular para 

Tuberculose (TRM-TB), Prova Tuberculina 
(PT) e Raio-X, de acordo com o Ministério da 
Saúde o enfermeiro inicia o tratamento com o 
Esquema Básico (2RHZE/4RH) para 
tuberculose (TB) de caso novo ou 

retratamento nos casos de: 

a Tuberculose pulmonar com baciloscopia 
positiva ou TRM-TB positivo sem 
resistência à rifampicina. 

b Tuberculose pulmonar com baciloscopia 

positiva ou TRM-TB positivo com 
resistência à rifampicina. 

c Raio-X laudado como sugestivo para TB e 
Prova Tuberculínica reativa. 

d TRM-TB positivo com resistência à 
rifampicina e raio-X laudado como 

sugestivo para TB. 

e TRM-TB positivo sem resistência à 
rifampicina e raio-X laudado como 
sugestivo para TB. 

31. Independentemente da classificação 
operacional do caso notificado – paucibacilar 
(PB) ou multibacilar (MB) os contatos 

domiciliares e sociais devem ser 
acompanhados uma vez ano por 5 anos, 
quando na avaliação inicial estes não foram 
identificados como casos de hanseníase.  
Sobre contatos de caso índice de hanseníase, 

é correto afirmar que: 

I. Deve-se realizar a anamnese dirigida aos 

sinais e sintomas da hanseníase, exame 
dermatoneurológico. 

II. Deve-se realizar a vacinação BCG para 
os contatos com presença de sinais e 
sintoma de hanseníase. 

III. Deve-se realizar a vacinação BCG para 

os contatos sem presença de sinais e 
sintoma de hanseníase. 

IV. Contato social é toda e qualquer pessoa 
que conviva ou tenha convivido em 
relações sociais (familiares ou não), de 

forma próxima e prolongada com o caso 
notificado.  

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I, II e III 

b I, III e IV 

c I, II, III e IV 

d I e IV  

e II e III 

32. Sobre medidas de prevenção e controle de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

e o HIV/ AIDS relacione os métodos a sua 
respectiva definição: 

I. Prevenção combinada.  

II. Profilaxia Pós-Exposição ao HIV – PEP. 

III. Profilaxia Pré-Exposição ao HIV – PreP. 

IV. Preservativo. 

(  ) Método de prevenção à infecção pelo HIV 
que consiste na tomada diária de um 
comprimido que impede que o vírus 
causador da aids infecte o organismo, 
antes de a pessoa ter contato com o 
vírus. 

(  ) Associa diferentes métodos de 

prevenção ao HIV, às IST e às hepatites 
virais. 

(  ) Método de barreira.  

(  ) Tomada de medicamentos como medida 
de prevenção de urgência à infecção pelo 
HIV, hepatites virais e outras infecções 

sexualmente transmissíveis (IST). 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo é:  

a I, II, III e IV 

b II, I, IV e III 

c III, I, IV e II 

d III, I, II e IV 

e IV, I, II e III 

33. A Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da 
Saúde, normatiza a Política Nacional da 
Atenção Básica (PNAB) e desta forma aponta 
que a Estratégia Saúde da Família (ESF) deve 
ser a forma de oferta e expansão da atenção 

à saúde de forma prioritária no Brasil. Sobre 
a Estratégia Saúde da Família, é correto 
afirmar que: 

I. A Estratégia Saúde da Família é ponta da 
Rede de Atenção à Saúde. 

II. A Estratégia Saúde da Família é a base e 
o centro da Rede de Atenção à Saúde. 

III. São tipos de Estratégia Saúde da 
Família: ESF, ESFR, ESFF, eSB, eAP, 
eABP e CR. 

IV. A Estratégia Saúde da Família deve ser a 

principal porta de entrada e vínculo 
principal na Rede de Atenção à Saúde.  

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I, II, III e IV 

b I, III e IV 

c II, III e IV 

d II e IV 

e I e III 
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34. Sobre os exames laboratoriais para detecção 

da infecção pelo SARS-CoV-2, relacione os 

conceitos da primeira coluna com sua 
respectiva definição na  segunda. 
I. IgM 
II. IgG 
III. RT-PCR 

IV. Sorologia quantitativa 
(  ) Melhor marcador de identificação do 

início da infecção. 
(  ) Exame imunológico em geral reagente 

entre o 7º e 21º dia após o início da 
infecção. 

(  ) Solicitado após o 7º dia para 

identificação da reação dos anticorpos 
IgA e IgM, IgM e IgG, anticorpos totais e 
somente IgG após o 19º dia do início da 

infecção.  
(  ) Exame imunológico em geral reagente 

após o  14º dia do início da infecção. 
A alternativa que corresponde a sequência 

correta de cima para baixo é: 
a II, I, III e IV 
b II, I, IV e III 
c III, I, IV e II 
d III, II, IV e I 
e IV, I, III e II 

35. No contexto do pico da pandemia da 
Covid-19, ocorreu em vários países 
sobrecarga dos serviços de saúde e os 
profissionais muitas vezes tiveram que 

realizar tristes e dolorosas escolhas como 
para quem seriam instalados os ventiladores 
mecânicos disponíveis, muitas vezes idosos e 

pessoas com graus de deficiência ficaram 
sem esta assistência ventilatória. 
Adicionalmente, notou-se que para 
populações tradicionais foram negligenciadas 
políticas de apoio para o enfrentamento e 
prevenção da pandemia.   Neste contexto, 
relacione os conceitos da primeira coluna com 

sua respectiva definição na segunda coluna. 
I. Ageísmo 
II. Capacitismo 
III. Genocídio 
IV. Negacionismo 

(  ) Iniciativas diretas ou negligências 

voltada a uma população ou parte dela 
que impacte em seu extermínio total ou 
parcial. 

(  ) Discriminação geracional, principalmente 
voltada às pessoas mais velhas. 

(  ) Postura de governos que desacreditaram 
na  presença da doença e com isso a 

doença avançava  em termos de mais 
doentes e mortos. 

(  ) Discriminação, negligência contra 
pessoas com alguma deficiência. 

A alternativa que corresponde a sequência 
correta de cima para baixo é: 
a I, II, III e IV 

b II, III, IV e I 
c III, I, IV e II 
d IV, I, III e II 
e IV, I, II e III 

36. Sobre os parâmetros ideais de sinais vitais 

para a pessoa adulta em repouso, relacione o 

sinal vital da primeira coluna com seu 
respectivo parâmetro na segunda coluna. 

I. Temperatura axilar – Tax em ° C 

II. Pulso – P em bpm 

III. Frequência respiratória – R em irpm 

IV. Pressão Arterial – PA em mm Hg 

V. Saturação de Oxigênio – SpO2 em % 

(  ) 12 a 18  

(  ) <140/ <90  

(  ) 50 a 100 

(  ) 95 a 100 

(  ) 60 a 100 

A alternativa que corresponde a sequência 
correta de cima para baixo é: 

a III, II, I, IV e V 

b II, I, III, V e IV 

c I, II, III, IV e V 

d V, IV, I, III e II 

e III, IV, I, V e II 

37. Correspondem somente as vias parenterais 
de administração de medicamentos: 

I. Via oral (VO) 

II. Via intramuscular (IM) 

III. Via Subcutânea (SC) 

IV. Hipodermóclise 

V. Proctóclise 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I, II e V 

b II, III e IV 

c III, IV e V 

d IV e V 

e I e V 
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38. O Cuidado Paliativo é uma filosofia de 

cuidados que orienta uma abordagem que 

busca a qualidade de vida e alívio/ conforto 
do sofrimento humano de pessoas com 
agravos que ameaçam a continuidade da vida 
e apoio às suas famílias e cuidadores. Neste 
sentido, o Cuidado Paliativo também visa 

uma morte com dignidade. Sobre as 
abordagens da Tanatologia relacione os 
conceitos à sua definição nas colunas abaixo. 

I. Eutanásia 

II. Distanásia 

III. Mistanásia 

IV. Ortotanásia 

V. Kalotanásia 

(  ) O prolongamento do processo de morrer 

à custa de sofrimento na perspectiva do 
paciente. 

(  ) Morte infligida pelas três esferas de 
governo por meio da manutenção da 
pobreza, da violência, das drogas, da 
falta de infraestrutura e das condições 
mínimas para a vida digna. 

(  ) Ato cometido por terceiro para antecipar 
a morte e cessar o sofrimento do 
paciente. 

(  ) Agrega aspectos culturais e estéticos à 
morte, enfatizando a participação ativa 

de quem está morrendo, com inclusão 
de valores importantes para o paciente.   

(  ) Traduz a morte desejável, natural, no 
tempo certo, na qual não há 

interferência humana para o 
prolongamento artificial da vida ou para 
o adiantamento intencional da morte.  

A alternativa que corresponde a sequência 
correta de cima para baixo é: 

a I, III, II, IV e V 

b II, III, I, V e IV 

c II, V, I, IV e III 

d III, I, V, IV e II 

e III, I, V, II e IV 

39. O planejamento em saúde pode ser 

compreendido como um processo que 

consiste em elaborar uma análise da 
realidade, definir proposições, construir sua 
viabilidade, com o objetivo de resolver 
problemas e necessidades individuais e 
coletivas (CUNHA, 2017). Considerando o 

planejamento na rotina da equipe da 
Estratégia Saúde da Família, assinale a 
alternativa correta.  

a O planejamento no Sistema Único de 
Saúde deve ser realizado de modo 

ascendente e centralizado. 

b O planejamento na saúde permite a 
qualificação da gestão e da atenção aos 
usuários. 

c O planejamento é uma atribuição 
exclusiva dos profissionais de nível 
superior na equipe. 

d A comunidade não precisa participar do 
planejamento da equipe, visto que só 
deve participar do planejamento quem é 
responsável pela execução. 

e O método para planejamento das equipes 
da atenção básica é o planejamento 
estratégico situacional. 

40. Território é a unidade geográfica única, onde 

serão realizadas ações estratégicas 
destinadas à vigilância, promoção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 2017). De acordo com o conceito de 
território e territorialização descritos na 
Política Nacional de Atenção Básica, assinale 
a alternativa correta. 

a Área de abrangência e área de influência 
são as mesmas áreas. 

b O processo de territorialização é atribuição 
exclusiva do agente comunitário de saúde. 

c Os territórios são destinados para 
dinamizar as ações em saúde, permitindo 
conhecer melhor a realidade e subsidiar a 
atuação da equipe de saúde. 

d A municipalização da gestão da atenção 

básica foi responsável pela ampliação das 
redes de atenção à saúde. 

e A visita domiciliar é a ferramenta que se 
utiliza para realizar a territorialização.  
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41. O processo da construção social da Atenção 

Primária à Saúde (APS) se propõe ser 

entendido por meio de uma metáfora da 
construção de uma casa. Utilizando-se da 
metáfora de construção da casa na APS 
relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

I. Parede da casa 

II. Teto da casa 

III. Laje da casa 

IV. Porta 

V. Janela 

(  ) Macroprocesso de Atenção Preventiva 

(  ) Macroprocesso de Atenção Domiciliar 

(  ) Macroprocesso de Atenção ao Evento 
Agudo 

(  ) Macroprocesso de Demandas 
Administrativas 

(  ) Macroprocesso de Cuidados Paliativos 

A alternativa que corresponde a sequência 
correta de cima para baixo é: 

a III, IV, I, II, V 

b I, II, III, IV, V 

c V, II, I, IV, III 

d III, IV, II, I, V 

e IV, V, III, I, II 

42. A forma de transmissão é o elemento mais 

importante na cadeia epidemiológica, uma 
vez que é o elo mais passível da quebra ou 
interrupção. As medidas de precaução e 
isolamento visam interromper estes 
mecanismos de transmissão e prevenir 
infecções. Em relação aos tipos de 
precauções específicas, quanto ao modo de 

transmissão, associe as colunas abaixo. 

1. Precauções por gotículas 

2. Precauções por contato 

3. Precauções por aerossóis 

(  ) Diarreia em paciente com incontinência 

(  ) Caxumba 

(  ) Meningite meningocócica 

(  ) Tuberculose pulmonar 

(  ) Microorganismo multirresistente 

(  ) Varicela 

A alternativa que contém a sequência correta 

de cima para baixo é: 

a 3, 2, 1, 1, 2, 3 

b 2, 1, 1, 2, 3, 3 

c 1, 3, 2, 3, 2, 1 

d 2, 3, 1, 1, 2, 3 

e 2, 1, 1, 3, 2, 3 

 

43. O médico assumiu o plantão às 7h da manhã, 

ao passar visita no seguinte paciente, 

prescreveu: 1000 ml de solução glicosada 5% 
adicionada de 20 ml de KCl a 15% e 10 ml de 
NaCl 10%, a ser infundida via endovenosa 
em 8 horas. E solicita a equipe de 
enfermagem o volume infundido após 5 

horas, o gotejamento da infusão é de 
controle manual em gotas por minuto e a 
bomba de infusão em ml/h. Assinale a 
alternativa que apresenta o volume 
infundido, o gotejamento e a velocidade da 
infusão. 

a 1030 ml; 42,9 gotas/minuto; 128,75 
ml/h. 

b 650 ml; 41,6 gotas/minutos; 125 ml/h. 

c 1000ml; 42,9 gotas/minutos; 128,75 
ml/h. 

d 643,75 ml; 42,9 gotas/minuto; 128,75 
ml/h 

e 1030 ml; 41,6 gotas/minuto; 125 ml/h. 

44. A Resolução COFEN Nº 567/2018, considera 
que o enfermeiro tem autonomia quanto aos 
cuidados com pacientes com feridas, 
respeitadas as competências éticas e legais. 

Neste sentido sabemos que nas últimas 
décadas ocorreram avanços tanto no 
conhecimento, quanto nas técnicas e nos 
produtos relacionados ao processo cicatricial 
e aos tipos de curativos. Diante do exposto, 

analise as afirmativas abaixo. 

I. O alginato de cálcio é uma fibra 
impregnada de alginato de cálcio e 
sódio, que quando entra em contato com 
o exsudato ou sangue, forma um gel 
fibrinoso. 

II. O carvão ativado com prata é indicado 
para feridas contaminadas, pouco 
exsudativas, profundas e sem odor. 

III. O hidrogel é indicado para feridas 
exsudativas, pois estimula o 

debridamento autolítico e controle do 
exsudato. 

IV. O curativo úmido protege as terminações 
nervosas superficiais, reduz a dor e 
acelera o processo de cicatrização. 

V. O hidrocoloide é composto por 
carboximetil celulose sódica, gelatina e 
pectina em sua camada interna, e 
espuma de poliuretano na camada 
externa. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I, II e III 

b II, III e V 

c III, IV e V  

d I, IV e V 

e I, II, III, IV e V 
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45. A Bioética tem como objetivo facilitar o 

enfrentamento de questões éticas/bioéticas 

que surgirão na vida profissional. Sem esses 
conceitos básicos, dificilmente um profissional 
conseguiria enfrentar um dilema, um conflito, 
e se posicionar diante dele de maneira ética. 
Considerando os princípios da bioética, 

assinale a alternativa correta. 

a O princípio da beneficência diz respeito a 
reduzir o mal, ou seja, oferecer o 
tratamento de modo a não produzir riscos 
ao paciente. 

b A justiça compreende que as pessoas tem 
liberdade de decisão sobre sua vida, logo, 
cabe a ela escolher e gerenciar sua 
vontade. 

c O princípio que se refere à igualdade de 
tratamento e a distribuição de serviços de 

saúde onde se mais necessita é o princípio 
da equidade. 

d A autonomia deve levar em consideração 
duas condições fundamentais, a liberdade 
e a informação. 

e O início da Bioética se deu na segunda 
guerra mundial, visto que foi nesse 

período que surgiram os princípios. 

46. Considerando que a enfermagem é 
comprometida com a produção e gestão do 
cuidado prestado nos diferentes contextos 
socioambientais e culturais em resposta às 

necessidades da pessoa, família e 
comunidades. Julgue as afirmativas a seguir 

em verdadeiras (V) e falsas (F): 

(  ) O profissional de enfermagem atua com 
autonomia, de acordo com os preceitos 
éticos e legais. 

(  ) É direito do profissional de enfermagem, 
negar-se a ser filmado, fotografado e 

exposto em mídias sociais durante o 
desempenho de suas atividades 
profissionais. 

(  ) A advertência consiste no pagamento de 
01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade. 

(  ) As infrações são consideradas leves, 
moderadas, graves e gravíssimas. 

(  ) É considerada infração grave a que 
provoca morte, debilidade permanente 
de membro, sentido ou função, dano 
moral irremediável na pessoa. 

A alternativa que contém a sequência correta 
de cima para baixo é: 

a V, V, F, V, F  

b V, V, V, F, F 

c F, F, V, F, F 

d F, V, F, V, F 

e V, F, F, V, V 

47. A influenza é uma infecção viral aguda que 

afeta o sistema respiratório. É de elevada 

transmissibilidade e distribuição global, com 
tendência a se disseminar facilmente em 
epidemias sazonais e também pode causar 
pandemias. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a 

ocorrência de casos da influenza varia de leve 
a grave e pode levar ao óbito. A 
hospitalização e morte ocorrem 
principalmente entre os grupos de alto risco. 
Todos os anos o Ministério da Saúde realiza 
uma campanha de vacinação contra a 
influenza, no entanto, conforme os dados do 

próprio Ministério da Saúde a cobertura 
vacinal vem decrescendo ao longo dos anos. 
Analise o gráfico abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 
a O estado do Pará está abaixo da meta 

nacional que é imunizar pelo menos 95% 
de cada um dos grupos prioritários. 

b O objetivo da campanha é reduzir os 

desperdícios de doses, as complicações, 
as internações decorrentes das infecções 
pelo vírus da influenza, na população alvo 
para a vacinação, por isso a campanha é 
organizada em fases.  

c Quando consideramos a população a ser 

vacinada percebemos que mesmo tendo 
uma cobertura maior que 90% ainda há 
muitas pessoas dos grupos prioritários que 
não foram imunizadas. 

d O Pará está acima da meta nacional que é 
imunizar 90% de cada um dos grupos 
prioritários, não possuindo necessidade de 

ampliação dessa cobertura. 

e Pessoas com imunossupressão por 
doenças ou medicamentos não devem 
receber a vacina pois podem acabar 
desenvolvendo o quadro grave da doença. 
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48. Considerando o período de pandemia devido 

ao Covid-19, e a elevada quantidade de 

notícias falsas relacionadas ao tema. O 
Ministério da Saúde está disponibilizando em 
seu site um link para combater as Fake News 
sobre saúde, sendo um espaço exclusivo para 
receber informações virais, que serão 

apuradas pelas áreas técnicas e respondidas 
oficialmente se são verdade ou mentira. 
Sobre a importância na veracidade das 
informações em saúde, assinale a alternativa 
correta. 

a O fenômeno de divulgação de notícias 
falsas não tem elevado impacto no 
entendimento da população, visto que o 
alcance é reduzido. 

b A principal motivação para a redução da 

cobertura vacinal no Brasil está 
diretamente associada a divulgação de 
Fake News sobre os imunobiológicos. 

c O marco legal da internet penaliza 

somente quem elabora Fake News, visto 
que quem divulga não tem como saber se 
a informação é verdadeira ou não. 

d O impacto na divulgação de informações 

falsas é altamente nocivo para a saúde 
pública, visto que dificulta o processo 
responsável de divulgação de informações 
relevantes à saúde. 

e Antes da pandemia não se via episódios de 

divulgação de informações falsas com 

conteúdo voltados à saúde pública. 

49. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) são a causa principal de mortalidade 
e de incapacidade prematura na maioria dos 
países de nosso continente, incluindo o Brasil. 

Este fenômeno, chamado de “transição 
epidemiológica”, ocorre devido à mudança do 
padrão de mortalidade que afeta a 
população. Acerca deste assunto assinale a 
alternativa correta. 

a O câncer e as doenças respiratórias são as 
que possuem maior impacto na saúde 
pública, pois demandam alta densidade 
tecnológica para acompanhamento e 

tratamento. 

b A estratégia orienta que a abordagem das 
DCNT e seus fatores de risco associados  
deve ter abrangência intersetorial. 

c O plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil se 
concentra no enfrentamento do acidente 
vascular cerebral, infarto e hipertensão 
arterial. 

d A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) tem priorizado diversas ações no 
campo da alimentação saudável, atividade 
física, portanto se concentra apenas no 
enfrentamento de doenças como diabetes 

e hipertensão arterial sistêmica. 

e As DCNT tem elevada incidência mundial, 
mas não chega a assumir um caráter 
relevante para a saúde pública. 

 

50. A notificação é obrigatória no caso de sífilis 

adquirida, sífilis em gestante, sífilis 

congênita, hepatites virais B e C, AIDS, 
infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em 
gestante, parturiente ou puérpera e criança 
exposta ao risco de transmissão vertical do 
HIV (BRASIL, 2015). Considerando o 

protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para 
atenção integral às pessoas com infecções 
sexualmente transmissíveis, julgue as 
afirmativas abaixo em Verdadeiras (V) e 
Falsas (F): 

(  ) Considera-se tratamento inadequado da 
gestante com sífilis o tratamento 
incompleto, mesmo tendo sido feito com 
penicilina benzatina. 

(  ) Considera-se cura quando o(s) 
parceiro(s) sexual(is) com sífilis são 
tratado(s). 

(  ) Considera-se um caso de sífilis congênita 
a gestante com teste treponêmico 
reagente e teste não treponêmico não 
reagente ou não realizado, sem registro 
de tratamento prévio 

(  ) É atribuição da atenção primária a saúde 

referir os casos de dor pélvica com 
sangramento vaginal, casos com 
indicação de avaliação cirúrgica ou 
quadros mais graves para unidades com 
ginecologista e/ou que disponham de 
atendimento cirúrgico. 

(  ) Considera-se tratamento inadequado o 
caso de parceiro(s) sexual(is) com sífilis 
sintomática ou com testes imunológicos 

positivos não tratado(s) ou tratado(s) 
inadequadamente. 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo, é. 

a F, V, V, F, F 

b F, V, F, V, F 

c V, V, F, V, F 

d F, F, F, V, V 

e V, F, F, V, V 
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