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2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação  de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

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

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer 

 
Está(ão) CORRETA(S):     

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

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):     

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

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

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

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):     

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

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 

Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  
 

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

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais  e piores são as 
condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

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

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

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

17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

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

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

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

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas, 
e uma das suas funções é promover políticas 
redistributivas. 

IV. É a articulação entre o indivíduo e a sociedade. 
V. Articular a sociedade com o Estado. 

 
É o correto o que se afirma APENAS  em: 

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

21. Compreender as percepções do idoso sobre o estado 
de saúde fisiológico, cognitivo e psicossocial é 
essencial para a avaliação correta e o 
desenvolvimento de intervenções de enfermagem 
clinicamente relevantes. Assim, as alterações 
fisiológicas comuns no envelhecimento são: 

 
I. Sistema sensorial – ocular: presbiopia; 

dificuldade de ajuste às alterações de claro para 
escuro; amarelecimento do cristalino; alterações 
da percepção de cores; pupilas menores. 

II. Sistema sensorial – auditivo: perda de acuidade 
para tons de alta frequência; espessamento da 
membrana timpânica; esclerose a orelha interna; 
acúmulo de cerume.  

III. Sistema respiratório: aumento do reflexo da tosse 
e da remoção de muco; maior  quantidade de 
alvéolos; maior risco de infecções respiratórias.  

IV. Sistema cardiovascular: espessamento das 
paredes dos vasos sanguíneos; estreitamento da 
luz dos vasos; perda da elasticidade dos vasos; 
menor débito cardíaco; diminuição do número de 
fibras musculares cardíacas; diminuição da 
elasticidade e calcificação das valvas cardíacas; 
menor eficiência das valvas venosas; aumento da 
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pressão arterial sistólica; diminuição da 
circulação periférica. 

V. Sistema gastrointestinal: doença periodontal; 
diminuição da saliva, das secreções gástricas e 
das enzimas pancreáticas; alterações da 
musculatura lisa com diminuição do peristaltismo 
esofágico e da motilidade do intestino delgado. 

VI. Sistema musculoesquelético: diminuição da força 
e massa muscular, descalcificação de ossos; 
alterações articulares degenerativas; 
desidratação dos discos intervertebrais. 

VII. Sistema geniturinário: maior número de néfrons; 
diminuição de 100% de fluxo renal aos 80 anos 
de idade; diminuição da capacidade vesical; 
homens com diminuição da próstata e mulheres 
com redução do esfíncter.  

 
 

Estão corretas SOMENTE: 
 

A) I, II, IV, V e VI. 
B) II, III, IV e VII. 
C) I, IV, V, VI e VII. 
D) I, II, III, V e VI. 
E) IV, V, VI e VII. 
 

22. No idoso a hipertrofia dilata a glândula prostática e 
desloca a pressão do colo da bexiga. Como resultado 
desse problema ocorrem quais sinais e sintomas? 

 
A) Retenção urinária; alteração na frequência da 

micção; estreitamento do fluxo urinário ou 
dificuldade em iniciar o fluxo; nictúria; urgência 
miccional; esforço para urinar; fluxo urinário 
fraco ou intermitente; sensação de 
esvaziamento incompleto da bexiga e 
infecções do trato urinário.  

B) Retenção urinária; incontinência mista; 
alteração na frequência da micção; 
estreitamento do fluxo urinário ou dificuldade 
em iniciar o fluxo; poliúria; urgência miccional; 
esforço para urinar; fluxo urinário fraco ou 
intermitente; sensação de esvaziamento 
incompleto da bexiga e infecções do trato 
urinário.  

C) Retenção urinária, alteração na frequência da 
micção; estreitamento do fluxo urinário ou 
facilidade em iniciar o fluxo; polaciúria; 
urgência miccional; esforço para urinar; fluxo 
urinário forte ou intermitente; sensação de 
esvaziamento incompleto da bexiga e 
infecções do trato urinário.  

D) Retenção urinária, alteração na frequência da 
micção; estreitamento do fluxo urinário ou 
dificuldade em iniciar o fluxo; disúria; urgência 
miccional; esforço para urinar; fluxo urinário 
fraco ou intermitente; sensação de 
esvaziamento completo da bexiga e septicemia 
renal.  

E) Retenção urinária, alteração na frequência da 
micção; estreitamento do fluxo urinário ou 
dificuldade em iniciar o fluxo; nictúria; urgência 
miccional; facilidade para urinar; fluxo urinário 
forte ou intermitente; sensação de 

esvaziamento completo da bexiga e infecções 
renais. 
 

23. A Diabetes Mellitus é uma doença resultante da 
quebra na produção de insulina, pelas Ilhotas de 
Langerhans, no pâncreas. Em condições normais, a 
secreção de insulina facilita o armazenamento de 
glicose, aminoácidos e gorduras, promovendo o 
armazenamento de glicogênio no fígado; a insulina 
liberada pelo pâncreas é proporcional à quantidade 
de glicose no sangue, já no diabético a insulina não é 
secretada na mesma velocidade. Assim, as 
características e as manifestações clínicas 
encontradas no diabético tipo II não 
insulinodependente são: 

 
A) Aparece em qualquer idade, mais em jovens; 

causa genética ou não; pode precisar de 
insulina para compensar a hipoglicemia; ocorre 
cetose, exceto no estresse ou em caso de 
infecção; perda de peso; problemas visuais; 
poliúria; dor em membros inferiores; fadiga; 
sonolência; irritabilidade e cãibras.  

B) Aparece em qualquer idade, mais em 
indivíduos com 40 anos; causa genética ou 
obesidade; pode precisar de insulina para 
compensar a hipoglicemia; ocorre cetose, 
exceto no estresse ou em caso de infecção; 
excesso de peso; problemas visuais; 
impotência; dor em membros inferiores; fadiga; 
sonolência; irritabilidade e cãibras.  

C) Aparece em qualquer idade, mais em 
indivíduos com 40 anos; causa genética ou em 
indivíduos magros; pouca ou nenhuma insulina 
endógena; propensão à cetose, exceto no 
estresse ou em caso de infecção; perda de 
peso; problemas visuais; poliúria; dor em 
membros inferiores; fadiga; sonolência; 
irritabilidade e cãibras.  

D) Aparece em qualquer idade, mais em 
indivíduos com 40 anos; causa genética ou 
obesidade; precisa de insulina  para 
compensar a hipoglicemia; ocorre cetose, 
exceto no estresse ou em caso de infecção; 
excesso de peso; polifagia; dor em membros 
inferiores; fadiga; sonolência; irritabilidade e 
cãibras.  

E) Aparece em qualquer idade, mais em 
indivíduos com 40 anos; causa genética ou em 
indivíduos magros; pode precisar de insulina 
para compensar a hipoglicemia; propensão a 
cetose, exceto no estresse ou em caso de 
infecção; magreza;  polidipsia; dor em 
membros inferiores; fadiga; sonolência; 
irritabilidade e cãibras. 

 
24. A hipertensão é muitas vezes assintomática, porque 

poucos sintomas ou nenhum são evidentes até 
complicações se desenvolverem em consequência 
de mudanças vasculares. Com a hipertensão 
prolongada, ocorrem mudanças patológicas nos 
vasos sanguíneos, particularmente nos olhos, rins, 
coração e cérebro.  
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Em relação a essa situação crônica, a enfermeira 
deve orientar o idoso e seu cuidador/familiar quanto 
a:  

 
A) Aderir ao tratamento anti-hipertensivo, 

interrompendo a medicação; levantar-se 
lentamente para evitar hipertensão postural; 
restringir alimentos com sódio e gordura 
insaturada; evitar uso de álcool; parar de 
fumar; perder peso caso esteja com excesso; 
evitar situações estressantes; realizar 
atividades físicas; participar do programa de 
hipertensos. 

B) Aderir ao tratamento anti-hipertensivo, não 
interrompendo a medicação; levantar-se 
lentamente para evitar hipotensão postural; 
ingerir alimentos com sódio e gordura 
saturada; evitar uso de álcool; parar de fumar; 
perder peso caso esteja com excesso; evitar 
situações estressantes; evitar atividades 
físicas; participar assiduamente do programa 
de hipertensos. 

C) Aderir ao tratamento anti-hipertensivo, não 
interrompendo a medicação; levantar-se 
lentamente para evitar hipertensão postural; 
restringir alimentos com sódio e gordura 
saturada; evitar uso de álcool; parar de fumar; 
perder peso caso esteja com excesso; evitar 
situações estressantes; realizar atividades 
físicas; participar eventualmente do programa 
de hipertensos. 

D) Aderir ao tratamento anti-hipertensivo, 
interrompendo a medicação; levantar-se 
lentamente para evitar hipotensão postural; 
ingerir alimentos com sódio e gordura 
saturada; evitar uso de álcool; parar de fumar; 
perder peso caso esteja com excesso; evitar 
situações estressantes; restringir atividades 
físicas; participar do programa de hipertensos. 

E) Aderir ao tratamento anti-hipertensivo, não 
interrompendo a medicação; levantar-se 
lentamente para evitar hipotensão postural; 
restringir alimentos com sódio e gordura 
saturada; evitar uso de álcool; parar de fumar; 
perder peso caso esteja com excesso; evitar 
situações estressantes; realizar atividades 
físicas; participar do programa de hipertensos. 

 
25. Feminino, 81 anos, viúva, 6 filhos. Hipertensa. Fez 

cirurgia de prótese de quadril há um ano. Internou 
com muita dor torácica e fraqueza. Revela alimentar-
se pouco. Ao exame físico acusam-se: sinais vitais: 
PA:180 x 100 mmHg; FC 100 bpm; FR:30 mrpm. 
Consciente, inquieta, ansiosa, pálida, deambula com 
andador. Necessita de ajuda para auxiliá-la na 
higiene corporal e íntima e na alimentação. Tende a 
assumir uma posição sentada. Conjuntivas 
hipocoradas. Ingurgitamento de jugulares. Pulso 
radial esquerdo arrítmico e filiforme. Tosse produtiva, 
taquidispneica. Crepitações bibasais. Bulhas 
cardíacas arrítmicas normofonéticas com sopro. 
Abdome flácido, ruídos hidroaéreos normoativos. 
Pernas e pés com cacifo II/IV. Hiperemia em 
calcâneos. Enchimento capilar periférico lento. 
Extremidades frias. Diurese em pouca quantidade, 

amarela escura em fralda geriátrica. Genitália 
edemaciada e hiperemiada.  
Qual das seguintes alternativas identifica os 
diagnósticos de enfermagem, segundo NANDA, para 
este caso clínico?   

 
A) Dor aguda; deambulação prejudicada; 

incontinência urinária; integridade tissular 
prejudicada; débito cardíaco diminuído; e troca 
de gases prejudicada. 

B) Dor aguda; eliminação urinária prejudicada; 
integridade da pele prejudicada; débito 
cardíaco diminuído; intolerância à atividade 
física; e síndrome do déficit do autocuidado. 

C) Dor aguda; risco para diminuição do débito 
cardíaco; déficit do autocuidado para banho, 
higiene íntima, vestir-se e alimentar-se; 
mobilidade física prejudicada; eliminação 
urinária prejudicada; e integridade tissular 
prejudicada. 

D) Dor aguda; débito cardíaco diminuído; nutrição 
desequilibrada menos que o corpo necessita; 
desobstrução ineficaz de vias aéreas; déficit do 
autocuidado para banho, higiene íntima, vestir-
se e alimentar-se; e integridade da pele 
prejudicada. 

E) Dor aguda; déficit do autocuidado para banho, 
higiene íntima, vestir-se e alimentar-se; 
eliminação urinária prejudicada; risco para 
prejuízo da integridade da pele; perfusão 
tissular periférica ineficaz; e mobilidade física 
prejudicada. 

 
26. Senhora do gênero feminino, 75 anos, casada, 2 

filhos, analfabeta. Fumou durante 60 anos e parou há 
uma semana. Nega etilismo. Refere ter enfisema 
evoluindo para a doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Internou com queixa de fadiga, mal estar geral, 
dorme sentada no leito, falta de ar e tosse produtiva 
persistente. Ao exame físico revela-se inquieta, 
deambula com auxílio, pele e mucosas hipocoradas. 
MMSS frios com leitos ungueais pouco cianóticos. 
Tórax simétrico, movimento respiratório torácico, 
amplitude superficial, taquidispneica, roncos em 
brônquios e crepitações bibasais e diminuição da 
expansibilidade. Extremidades com perfusão 
periférica maior que três segundos, pulsos rítmicos e 
filiformes, com edema cacifo II/IV nos pés.  
Para esta cliente foi identificado como diagnóstico de 
enfermagem prioritário a “Desobstrução ineficaz de 
vias aéreas”. Qual das seguintes alternativas indica 
as intervenções a serem planejadas e implementadas 
pelo enfermeiro para este diagnóstico?  

 
A) Manter cabeceira elevada a 45º; instalar 

oxigênio úmido de 6 a 8 L/min; orientar a 
ingestão de líquidos; monitorar o estado 
respiratório; estimular a tossir e a realizar 
exercícios de respiração profunda; fornecer 
padrões de repouso frequentes entre as 
atividades.  

B) Manter posição de semi-Fowler; instalar 
oxigênio úmido de 4 a 6 L/min; orientar a 
ingestão de líquidos; monitorar o estado 
respiratório; estimular a tossir e a realizar 
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exercícios de respiração profunda; fornecer 
padrões de repouso frequentes entre as 
atividades.  

C) Manter posição de Fowler; instalar oxigênio 
úmido de 1 a 2 L/min; orientar a ingestão de 
líquidos; monitorar o estado respiratório; 
estimular a tossir e a realizar exercícios de 
respiração profunda; fornecer padrões de 
repouso frequentes entre as atividades.  

D) Manter cabeceira elevada a 90º; instalar 
oxigênio úmido de 8 a 10 L/min; orientar a 
ingestão de líquidos; monitorar o estado 
respiratório; estimular a tossir e a realizar 
exercícios de respiração profunda; fornecer 
padrões de repouso frequentes entre as 
atividades.  

E) Manter cabeceira elevada a 30º; instalar 
oxigênio úmido de 2 a 4 L/min; orientar a 
ingestão de líquidos; monitorar o estado 
respiratório; estimular a tossir e a realizar 
exercícios de respiração profunda; fornecer 
padrões de repouso frequentes entre as 
atividades.  
 

27. Masculino, 65 anos, etilista e tabagista por um 
período de 20 anos e parou há 2 anos. Hipertenso há 
10 anos. Queixa-se de que a barriga está aumentada 
provocando falta de ar; muitas cólicas e dor quando 
aperta a barriga. Evacua fezes moles diariamente e 
apresenta vários episódios de micção noturna e 
durante o dia, com ardência ao término da micção e 
escura (chá forte). Ao exame físico: SSVV PA 170/90 
mmHg; P 114 bpm; R 28 rpm. Encontra-se já em 
posição de fowler, confuso, sonolento, fraco, apático, 
emotivo, pálido, deambulando com dificuldade devido 
à distensão abdominal. Apresenta escleróticas e pele 
ictérica. Narina direita com pequena ferida em 
processo de cicatrização devido SNG. Cavidade oral 
hipocorada, higiene precária e com halitose. 
Carótidas cheias e arrítmicas. Taquidispneia, atrito 
pleural em base direita e crepitações médias 
bibasais; ausculta cardíaca arrítmica. Abdome 
globoso, rígido e distendido com veias dilatadas; na 
ausculta abdominal com sons bolhosos devido a 
presença de líquido; percussão maciça em toda 
extensão abdominal; fígado palpável; dor à palpação 
em toda a extensão abdominal. Mãos frias, pálidas 
com perfusão periférica diminuída e pulso radial 
arrítmico. Pés com cacifo III/IV; pés pálidos e frios; 
perfusão periférica diminuída e pulsos pediosos 
filiformes.  
Qual das seguintes alternativas identifica os 
diagnósticos de enfermagem, segundo NANDA, para 
este caso clínico?  

 
A) Volume de líquidos deficiente; troca de gases 

prejudicada; débito cardíaco diminuído; risco 
de perfusão gastrointestinal ineficaz; 
eliminação urinária prejudicada; confusão 
aguda; ansiedade; mobilidade física 
prejudicada; integridade tissular prejudicada; 
mucosa oral prejudicada. 

B) Volume de líquidos excessivo; desobstrução 
ineficaz de vias aéreas; débito cardíaco 
diminuído; diarreia; eliminação urinária 

prejudicada; confusão crônica; ansiedade; 
mobilidade física prejudicada; integridade 
tissular prejudicada; autonegligência. 

C) Volume de líquidos deficiente; desobstrução 
ineficaz de vias aéreas; débito cardíaco 
diminuído; motilidade gastrointestinal 
disfuncional; eliminação urinária prejudicada; 
controle de impulsos ineficaz; medo; 
intolerância a atividade;  integridade da pele 
prejudicada; mucosa oral prejudicada. 

D) Volume de líquidos excessivo; desobstrução 
ineficaz de vias aéreas; débito cardíaco 
diminuído; motilidade gastrointestinal 
disfuncional; eliminação urinária prejudicada; 
confusão aguda; ansiedade; mobilidade física 
prejudicada; integridade tissular prejudicada; 
mucosa oral prejudicada. 

E) Risco de desequilíbrio do volume de líquidos; 
desobstrução ineficaz de vias aéreas; débito 
cardíaco diminuído; diarreia; eliminação 
urinária prejudicada; confusão aguda; 
ansiedade; deambulação prejudicada; 
integridade da pele prejudicada; mucosa oral 
prejudicada. 

 
28. Uma variedade de fatores de risco predispõe o idoso 

à formação de úlcera por pressão. Estes fatores com 
frequência estão relacionados aos fatores 
intrínsecos, extrínsecos e predisponentes.  
Dado este tema, pergunta-se: qual das seguintes 
sentenças indica os fatores de risco para o 
desenvolvimento de úlcera por pressão?  

 
A) Idade; sexo; raça branca; imobilidade; 

percepção sensorial; fricção; cisalhamento; 
umidade; elasticidade e turgor da pele 
diminuído; massa muscular diminuída; edema; 
nutrição; obesidade; anemia; leucocitose; 
incontinência urinária e fecal; tempo de 
internação prolongado; doença neurológica, 
respiratória e cardiovascular; diabetes; 
neoplasias; medicamentos; tabagismo; 
cirurgias; sobrecarga de trabalho da 
enfermagem. 

B) Adulto; sexo; raça negra; mobilidade; 
percepção sensorial; fricção; cisalhamento; 
umidade; elasticidade e turgor da pele 
aumentada; massa muscular aumentada; 
anasarca; desnutrição; caquexia; eritrocitose; 
leucocitose; incontinência urinária e fecal; 
tempo de internação prolongado; doença 
neurológica, respiratória e cardiovascular; 
diabetes; neoplasias; medicamentos; 
tabagismo; cirurgias eletivas.  

C) Idade; sexo feminino; raça parda; mobilidade; 
percepção sensorial; fricção; cisalhamento; 
sudorese; elasticidade e turgor da pele 
diminuído; massa muscular diminuída; edema; 
nutrição; obesidade; anemia; leucocitose; 
retenção urinária e fecal; pouco tempo de 
internação; doença neurológica, respiratória e 
cardiovascular; diabetes; neoplasias; 
medicamentos; tabagismo; cirurgias; 
sobrecarga de trabalho da enfermagem. 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Enfermage m – Janeiro/2013 
Pág. 10 

 
 

D) Idoso; sexo; raça branca; deambulação eficaz; 
percepção sensorial; fricção; cisalhamento; 
umidade; elasticidade e turgor da pele 
diminuído; massa muscular diminuída; edema; 
nutrição equilibrada; obesidade; anemia; 
leucocitose; incontinência urinária e fecal; 
tempo de internação prolongado; todas as 
doenças; medicamentos; tabagismo; cirurgias 
eletivas. 

E) Idade; sexo masculino; raça negra; mobilidade; 
percepção sensorial; fricção; cisalhamento; 
pele ressecada; elasticidade e turgor da pele 
aumentado; massa muscular aumentado; 
edema; nutrição; magreza; eritropenia; 
leucocitose; incontinência urinária; diarréia; 
pouco tempo de internação; doença 
neurológica, respiratória e cardiovascular; 
diabetes; neoplasias; digitálico; tabagismo; 
cirurgias; sobrecarga de trabalho da 
enfermagem. 

 
As questões de números 29 e 30 referem-se à 
segurança e ao controle de infecção hospitalar do 
paciente idoso.  

 
29. Considerando que as alterações que o 

envelhecimento impõe ao corpo humano podem 
enfraquecer as barreiras mecânicas aos 
microrganismos invasores, avalie as afirmativas a 
seguir relacionadas às alterações específicas do 
sistema respiratório: 

 
I. A possibilidade de microaspiração e o aumento 

da colonização da árvore traqueobrônquica 
colocam os indivíduos idosos em maior risco de 
adquirir infecções hospitalares. 

II. O estímulo ao paciente idoso em pós-operatório a 
tossir e respirar fundo a intervalos frequentes e a 
andar deve ser após 48 horas. 

III. A prevenção da pneumonia em pacientes idosos 
limita-se ao uso de luvas ao se entrar em contato 
com aerossóis, secreções ou mucosas. 

IV. A higiene das mãos deve ocorrer antes e depois 
de se entrar  em contato com pacientes 
intubados. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

30. A respeito de infecções hospitalares, os profissionais 
de saúde podem implementar inúmeras medidas de 
prevenção, a saber: 

 
I. Higiene das mãos antes e após cuidar de 

feridas. 
II. Manter um sistema de cateter fechado com 

fluxo descendente livre contribui para 
prevenção de infecções do trato urinário. 

III. Usar técnica asséptica quando estiver 
aspirando um paciente. 

IV. Em suspeita de infecção em sistema de 
intravenoso, o cateter deve ser mantido e 
deve-se iniciar o tratamento com antibiótico. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

As questões de números 31 e 32 referem-se ao 
caso cirúrgico de M.J., 78 anos, sexo masculino, 
casado, hipertenso e diabético controlado, 
passou por substituição total de quadril com 
anestesia geral, tendo sido transferido à sala de 
recuperação pós-anestésica. Ao recuperar-se da 
anestesia apresentou-se agitado, confuso e com 
náuseas. Estava com cateter intravenoso no 
espaço antecubital direito, com infusão a          
125 ml/hora, além de um cateter de demora, que 
drena urina amarela clara. O curativo no local da 
cirurgia está apresentava sangramento 
moderado, pela agitação do paciente. 

 
31. Considerando o caso cirúrgico, afirma-se: 
 

I. A visita pré-operatória com a avalição do estado 
físico do paciente oferece dados para as 
intervenções voltadas à redução do risco 
cirúrgico e de potenciais complicações pós-
operatória. 

II. A senescência do sistema imunológico e os 
fatores do próprio envelhecimento não aumentam 
o risco de infecções em idosos.  

III. Os dados sobre cirurgias anteriores são 
importantes para a satisfação das necessidades 
físicas e psicológicas do paciente durante o 
perioperatório. 

IV. A lista de verificação do pré-operatório determina 
as responsabilidades da enfermagem no dia da 
cirurgia, devendo essas atividades ser concluídas 
antes que o paciente seja levado para a cirurgia. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

32. Considerando o caso cirúrgico de M.J., assinale a 
alternativa que CORRETAMENTE compreende o 
cuidado a ser tomado para o paciente idoso que 
chega ao setor, depois da cirurgia, agitado e confuso. 

 
A) Manter as grades do leito elevadas; lateralizar 

a cabeça ou elevação da cabeceira do leito, se 
possível, na presença de náuseas, e promover 
o conforto e tranquilidade. 

B) Manter a comunicação, envolvendo a família 
na vigilância. 
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C) Aferir a glicemia capilar a cada hora, 
principalmente nos casos de jejum prolongado. 

D) Verificar os dados vitais e nível de consciência. 
E) Se houver potencial risco à condição física e à 

segurança do paciente, faz-se necessária a 
contenção até que a agitação cesse ou que o 
paciente seja medicado para tal. 
 

33. Considerando as implicações éticas e legais em 
Centro Cirúrgico, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) O Checklist é uma metodologia de trabalho 

que contribui para a segurança e a prevenção 
de danos físicos, emocionais ou materiais do 
paciente cirúrgico. 

B) A ocorrência de uma queimadura na pele após 
o uso da unidade de eletrocirurgia é uma 
situação que permite um processo legal contra 
a instituição de saúde. 

C) O enfermeiro do Centro Cirúrgico tem por sua 
responsabilidade proporcionar condições 
necessárias ao atendimento da especificidade 
das demandas. 

D) Os registros do transoperatório são passíveis 
de sofrer pequenas alterações de informações, 
desde que não provoquem danos, como o 
horário da cirurgia, tipo de anestesia e fim do 
procedimento diferente do ocorrido. 

E) O Checklist deve ser aplicado em três 
momentos do processo operatório: antes da 
indução anestésica, antes da incisão cirúrgica 
e antes de o paciente sair da sala de 
operações. 
 

34. O Decreto n. 94.406, de 08/06/1987, que 
regulamenta a Lei n. 7.498, de 25/06/1986, descreve 
as atribuições para cada categoria do pessoal de  
enfermagem. Em relação às funções do enfermeiro 
como membro da equipe de saúde, avalie se as 
assertivas correspondem a estas funções: 

 
I. Consulta de enfermagem. 
II. Participação em programas e atividades de 

educação sanitária, visando à melhoria  da saúde 
do indivíduo, família e da população em geral. 

III. Participação  na elaboração, execução e 
avaliação dos planos assistências de saúde. 

IV. Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços de assistência 
de enfermagem. 

V. Participação nos programas  e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente  daqueles 
prioritários e de alto risco. 
 

Está(ão)  correta(s) SOMENTE: 
 

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

35. A beneficência, autonomia e justiça, consideradas 
como trindade bioética, constituem a base para que 
os profissionais de enfermagem possam refletir e 
discutir as necessidades dos idosos e a essência dos 
cuidados a lhes serem prestados. Assim: 

 
I. Em respeito ao princípio da autonomia, o idoso, 

sob os cuidados da enfermagem, deve ter seu 
espaço respeitado, o direito de receber 
orientações, de emitir opiniões, de escolher e 
decidir, de consentir ou de recursar, de pedir 
ajuda e de ter privacidade de participar. 

II. A pessoa idosa, em decorrência das limitações 
decorrentes do processo de envelhecimento, 
precisa ser respeitada em sua singularidade. 

III. Os profissionais de enfermagem necessitam de 
senso de responsabilidade, disponibilidade e 
acolhimento para, respaldados no princípio da 
beneficência, ajudar a pessoa idosa, em situação 
de limitação física e de dificuldade no seu 
cotidiano, esteja ela institucionalizada ou não. 

IV. A luta pela conquista da cidadania do idoso pode 
ser considerada uma responsabilidade ética dos 
profissionais de enfermagem, junto com a família, 
a sociedade e o próprio Estado. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE: 

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

36. Ser estruturada na perspectiva das Redes de 
Atenção à Saúde, de acordo com os princípios de 
ampliação do acesso, acolhimento, equidade, 
humanização e integralidade da assistência, tendo a 
Atenção Básica como ordenadora do cuidado e da 
ação territorial; articular-se com os outros níveis da 
atenção à saúde, com serviços de retaguarda e 
incorporada ao sistema de regulação; estar inserida 
nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas 
cuidadoras baseadas nas necessidades do usuário, 
reduzindo a fragmentação da assistência; adotar 
modelo de atenção centrado no trabalho de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares; e estimular a 
participação ativa dos profissionais de saúde 
envolvidos, do usuário, da família e do cuidador, são 
princípios: 

 
A) Da Estratégia da Saúde da Família.  
B) Do cuidado domiciliar. 
C) Da Regulamentação do Sistema Único de 

Saúde. 
D) Do Programa Nacional de Humanização. 
E) Da Gestão Participativa dos Serviços de 

Saúde. 
 

37. Em relação à Atenção Domiciliar segundo a Portaria 
2.527, de 27 de outubro de 2011, afirma-se que: 

 
I. A Atenção Domiciliar no âmbito do SUS deverá 

ser organizada em três  modalidades, definidas a 
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partir da caracterização do paciente cuidado e do 
tipo de atenção e procedimentos utilizados para 
realizar o cuidado desse paciente.  

II. Para a admissão de usuário nas modalidades de  
Atenção Domiciliar tipo  2 e Atenção Domiciliar 
tipo 3 é fundamental a presença de cuidador  
identificado. 

III. Recomenda-se que os Serviços de Atenção 
Domiciliar obedeçam à lógica da adscrição de 
clientela. 

IV.  Os usuários que possuem problemas de saúde 
controlados/compensados e com dificuldade ou 
impossibilidade física de locomoção até uma 
unidade de saúde, que necessitam de cuidados 
com menor frequência e menor necessidade de 
recursos de saúde, pertencem à modalidade 
Atenção Domiciliar tipo  3. 

V. Usuários que possuem problemas de saúde e 
dificuldade ou impossibilidade física de 
locomoção até uma unidade de saúde e que 
necessitem de maior frequência de cuidado, 
recursos de saúde e acompanhamento 
contínuos, podendo ser oriundos de diferentes 
serviços da rede de atenção, pertencem à 
modalidade da Atenção Domiciliar tipo 2.  

 
Está(ão)  corretas SOMENTE:  

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

38. A.N.O., 85 anos, sexo feminino, viúva. Reside com a 
filha, genro e netos. A idosa é hipertensa e portadora 
de fratura de fêmur devido a uma queda. A 
locomoção é possível com auxílio de muletas e/ou 
apoio dos familiares. A idosa comunica-se bem e tem 
boa orientação temporoespacial. Administra seu 
próprio dinheiro, utiliza corretamente os seus 
medicamentos, alimenta-se sem auxílio. Requer 
ajuda parcial dos familiares para tomar banho, porém 
é capaz de decidir o horário do banho e a roupa que 
prefere vestir. 
Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
idosa: 

 
A) A idosa mantém a sua independência e 

autonomia para locomoção. 
B)  A idosa é independente para todas as 

atividades básicas de vida diária. 
C) A idosa é dependente em todas as atividades 

básicas de vida diária. 
D) A idosa mantém a sua autonomia para todas 

as atividades básicas de vida diária. 
E) A idosa mantém a sua autonomia nas 

questões financeiras.  
 

39. A Rede Internacional para a Prevenção dos Maus 
Tratos contra o Idoso conceitua violência contra a 
pessoa idosa como “aquela que se manifesta como 
um ato único ou repetido ou uma omissão que lhe 
cause dano ou aflição e que se produz em qualquer 

relação na qual exista expectativa de confiança”. 
(BRASIL, 2006). Os profissionais que atuam na 
Unidade de Saúde devem estar atentos aos fatores 
de risco e sinais de alerta para estabelecer as ações 
de prevenção da violência nos três níveis propostos 
pela Organização Mundial de Saúde.  
Considere as afirmativas abaixo a respeito da 
violência contra a pessoa idosa. 

 
I. Sinais sugestivos para presença de violência: 

explicações improváveis, pessoais ou de seus 
familiares, para determinadas lesões ou traumas; 
presença de três ou mais quedas no ano; relato 
diferente da pessoa idosa do relato do familiar ou 
cuidador. 

II. Fatores e risco para violência contra idoso: 
gênero feminino; demência ou outros agravos 
que aumentem a dependência do idoso; estresse 
e carga excessiva causada pelo ato de cuidar; 
dificuldades de ordem financeira. 

III. Prevenção primária são as ações voltadas para o 
diagnóstico da violência e as medidas para a 
intervenção precoce, mediante capacitação dos 
profissionais para reconhecer, notificar a violência 
e possibilitar a atuação dos equipamentos 
públicos de forma intersetorial e integrada.  

IV. Prevenção secundária são ações de educação 
em saúde de medidas preventivas da violência e 
de acidentes domésticos para comunidade, 
familiares, cuidadores, profissionais de diversas 
áreas e das instituições de longa permanência. 

V. Prevenção terciária são as ações voltadas para o 
acolhimento e o acompanhamento da pessoa 
idosa, de seu cuidador e/ou cuidador familiar e da 
pessoa idosa institucionalizada, por meio da 
gestão de caso e atuação em parceria de órgãos 
governamentais e não governamentais. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

40. Com o aumento da expectativa de vida da população, 
verifica-se maior prevalência do Diabetes mellitus 
entre os idosos. O diabetes apresenta alta 
morbimortalidade, com perda importante na 
qualidade de vida. É uma das principais causas de 
mortalidade, insuficiência renal, amputação de 
membros inferiores, cegueira e doença 
cardiovascular, com alto custo social e financeiro 
para a sociedade e os sistemas de saúde.   
Compete ao enfermeiro as seguintes ações: 

 
I. Realizar consulta para confirmação diagnóstica, 

avaliação dos fatores de risco, identificação de 
possíveis co-morbidades, visando à estratificação 
do risco cardiovascular do portador de diabetes. 

II. Avaliar periodicamente o estado psicológico dos 
pacientes e sua sensação de bem-estar, levando 
em consideração que o diabetes é uma doença 
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crônica, de tratamento longo e contínuo, 
respeitando as crenças e atitudes dos pacientes. 

III. Encaminhar à unidade de referência secundária 
os pacientes portadores de diabetes com 
dificuldade de controle metabólico, após 
frustradas as tentativas de obtenção de controle 
pela equipe local. 

IV.  Orientar pacientes sobre automonitorização 
(glicemia capilar) e técnica de aplicação de 
insulina. 

V. Solicitação de exames complementares de rotina 
e outros exames a critério clínico.  

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

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

 
41. M.E.B., fem., 75 anos, vai a Unidade de Saúde para 

uma consulta de enfermagem. No histórico de 
enfermagem a paciente refere sentir-se  triste, 
desanimada, com falta de apetite  e  insônia. Relata 
que era uma pessoa sorridente e com muita 
disposição. Mudou um pouco quando se aposentou  
e  piorou com a morte do seu marido. Tem 
dificuldade de locomoção por causa da artrose. Vive 
sozinha e não tem amigos. Seus familiares moram 
em outra cidade e não tem dinheiro para visitá-los. 
Após exame físico a enfermeira suspeita de 
problemas de saúde mental. 
Em relação ao caso exposto, pode-se afirmar:  

 
I. A falta de apetite e a insônia devem estar 

relacionadas a alterações fisiológicas próprias do 
envelhecimento, portanto, não interferem na 
saúde mental. A enfermeira deve investigar 
causas físicas.  

II. O isolamento social, a aposentadoria e a viuvez 
podem causar depressão no idoso. 

III. A perda da autonomia devido à dificuldade de 
deambular e a falta de recursos financeiros são 
fatores que podem interferir na saúde mental do 
idoso. 

IV. A enfermeira deve ficar atenta porque há um 
aumento da depressão com o envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma  SOMENTE em: 

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

42. A dimensão social da vulnerabilidade em saúde do 
idoso compreende a análise do perfil da população 
da área de abrangência em relação: 

 
A) Ao acesso à informação e ao ensino, além da 

analise da distribuição do agravo de saúde. 
B) Ao sexo, idade, estado civil, grau de instrução, 

C) Às condições de saúde e de violência. 
D) Aos gastos com serviços sociais e ao acesso à 

informação e aos serviços de saúde, além da 
análise dos coeficientes de mortalidade de 
crianças menores de cinco anos, da situação 
da saúde da mulher, do índice de 
desenvolvimento humano e da relação entre 
gastos com educação e saúde, entre outras 
informações que conformam a organização da 
vida no território. 

E) Às condições de habitação e de saneamento. 
 

43. A paciente L.A.M., 64 anos, feminino, portadora de 
diabetes tipo II há seis anos, comparece 
rigorosamente em todos os agendamentos na 
Unidade de Saúde. Na última consulta de 
enfermagem, queixou-se de perda dos sapatos ao 
caminhar. Ao examinar os pés, o enfermeiro 
observou presença de uma ferida no calcâneo D. 
Após realizar o curativo na região,  reforçou as 
orientações: 

 

I. Examinar diariamente os sapatos na busca de 
pedras, dobras de palmilha, acúmulo de talcos na 
câmara anterior do calçado. 

II. Os sapatos novos devem ser usados no máximo 
por um a dois dias, até ganharem maior 
flexibilidade. 

III. Verificar sempre a presença de deformidades e 
os gastos de sola. 

IV. Ao usar meias com elásticos deve  observar que 
estas  não fiquem dobradas dentro dos sapatos. 

V. Lavar diariamente os pés com água morna, 
enxugando-os bem, principalmente entre os 
dedos. 

 

Está(ão) correta(s) SOMENTE:  
 

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

44. Seu João, 78 anos, branco, estatura mediana, 
compareceu à Unidade de Saúde para a reunião do 
grupo de hipertensos. Há 2 meses não participava 
das reuniões porque estava viajando: foi passar uns 
dias na casa da filha. Estava feliz, relatou que comeu 
muito bem, descansou bastante, mas mesmo assim 
às vezes tinha dor de cabeça. Lembrou que ficou 
sem tomar o remédio (anti-hipertensivo) alguns dias 
porque queria beber uma “cervejinha”.  Ao exame: 
PA: 170 mmHg/110 mmHg, peso 86 kg (engordou 3 
kg nos últimos 2 meses). Diante do caso, que 
intervenções de enfermagem devem ser realizadas? 

 
I. Antes de qualquer intervenção de enfermagem o 

usuário deve ser submetido à avaliação médica, 
pois nos idosos a intervenção farmacológica é a 
mais importante.  
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II. Iniciar com intervenções de enfermagem e 
agendar consulta médica para avaliar a 
terapêutica medicamentosa. 

III. Envolver o usuário e a família no plano de 
cuidados, garantindo maior adesão ao 
tratamento.   

IV. Orientar o usuário sobre intervenção não 
farmacológica, como: redução do peso corporal, 
restrição de bebida alcoólica e prática regular de 
atividade física.  

 
Estão corretas SOMENTE as afirmativas: 

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

 
45. O envelhecimento é um processo natural, que em 

condições normais, senescência,  não ocasiona 
problemas ao ser humano. Algumas situações como 
estresse emocional, doenças, acidentes podem  
provocar alterações que exigem assistência. Esta 
situação pode ser evitada valorizando-se as 
potencialidades do idoso, para viver sua vida com a 
máxima qualidade possível. Diante do exposto, deve 
contemplar: 

 
I. Avaliação funcional para verificar a 

independência e autonomia do idoso. 
II. Ações que estimulem o idoso a ter hábitos 

saudáveis, com atividade física que lhe dê prazer, 
respeitando suas condições físicas, psicológicas 
e sociais.  

III. O envolvimento do idoso, da família e dos 
profissionais da saúde no plano de cuidado. 

IV. Avaliação das atividades instrumentais da vida 
diária para verificar independência do idoso.  

 
Está(ão)  correta(s) SOMENTE:  

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

46. Existem modificações farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas clinicamente significativas 
determinadas pelo envelhecimento, suas 
consequências são relevantes em relação aos 
fármacos frequentemente prescritos para o idoso. 
Neste aspecto, pode-se afirmar que o 
envelhecimento pode induzir a modificações:  

 
I. Aumentando a permeabilidade da barreira 

hematencefálica e redução da atividade da 
glicoproteína P ácida, que funciona como bomba 
de efluxo de algumas drogas para fora do 
sistema nervoso central, determinando aumento 
da concentração de alguns fármacos no SNC e 
maior risco de efeitos adversos. 

II. Na quantidade de receptores, de 
neurotransmissores, de  hormônios sexuais e de 
crescimento e comprometimento do metabolismo 
e/ou  aumento da biodisponibilidade de oxigênio 
e de glicose cerebral. 

III. Estruturais e funcionais no aparelho digestório 
que podem alterar a absorção dos fármacos 
administrados por esta via. 

IV. Na excreção, por alteração da função renal, 
existindo uma redução renal de 
aproximadamente 1% ao ano a partir dos 40 
anos, ocorrendo redução do peso dos rins e do 
número de nefrons, aumento do tecido intestricial, 
hialinizaçao dos glomérulos e espessamento da 
membrana basal. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

47. A segurança do paciente tem sido tema de inúmeras 
discussões entre os profissionais de saúde. Segundo 
a OMS, dezena de milhões de pacientes no mundo 
morrem ou ficam com graves sequelas devido a 
praticas  inseguras. A OMS por meio da Aliança 
Mundial para a Segurança do Paciente, tem realizado 
estudos e  campanhas, elaborado diretrizes, 
recomendações e materiais didáticos para a 
promoção de práticas seguras. No que se refere à 
prevenção de erros na administração de 
medicamentos, recomenda-se: 

 
I. Utilizar estratégias de comunicação verbal para a 

identificação de pacientes confusos, torporosos e 
responsivos. 

II. Padronizar a forma de identificação dos pacientes 
na instituição. 

III. Encorajar o uso de pelo menos um identificador, 
como o uso do nome completo, antes da 
adminstração de medicamentos. 

IV. Enfatizar a responsabilidade de todos os 
profissionais de saúde na identificação do 
paciente antes da administração de 
medicamentos. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) II e IV. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
 

48. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os idosos são 
responsáveis pelo consumo de pelo menos 30 a 33% 
dos fármacos. Nos EUA, 65% das pessoas de 65 
anos ou mais tomam um ou mais medicamentos 
diariamente, e 16% dos indivíduos acima de 60 anos 
usam cinco ou mais. Na região Sul do Brasil, calcula-
se que 91% da população idosa use algum tipo de 
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fármaco, sendo que 27% utiliza cinco ou mais 
medicamentos. Neste aspecto deve existir uma 
preocupação com a interação entre os medicamentos 
e também com os alimentos consumidos junto ou 
próximos à ingestão destes farmacos. Sobre as 
interações medicamentosas pode-se afirmar que a 
associação de: 

 
I. Digoxina e diuréticos tiazidicos pode levar a uma 

intoxicação digitálica pela  hipocalcemia. 
II. Inibidores da ECA e diuréticos poupadores de 

potássio podem produzir hipocalemia. 
III. Antiácido à base de magnésia e fenitoína pode 

reduzir a absorção da fenitoína. 
IV. Carbidopa e levodopa  com   proteína dos 

alimentos diminuiem a absorção dos 
medicamentos. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

49. A administração inadvertida de soluções 
concentradas de eletrólitos pode provocar eventos 
adversos graves e até fatais, devido à dificuldade de 
reversão dos efeitos causados pela infusão dessas 
soluções. Entre as estratégias utilizadas na 
prevenção desse tipo de erro de medicação 
recomenda-se: 

 
I. Tratar as soluções de KCL sempre como 

substâncias controladas, protocolando-se as 
atividades de prescrição, armazenamento, 
preparo e documentação. 

II. Armazenar as soluções concentradas de 
eletrólitos longe das outras soluções. 

III. Protocolar a obrigatoriedade do uso de bomba 
infusora na administração de todas as soluções 
concentradas. 

IV. Confirmar com outro profissional (dupla 
checagem) a identificação da solução e da 
diluição das soluções antes da administração. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

50. A infusão de fluídos e eletrólitos por via intravenosa, 
é um procedimento frequentemente utilizado nas 
instituições hospitalares. Os cuidados na 
administração desta terapia incluem desde a 
checagem correta da medicação para se evitar os 
erros, os cuidados de segurança na prevenção de 
infecção relacionada a cateteres, a avaliação da rede 
venosa para escolha  do sítio de inserção nas veias 
periféricas, a prevenção de lesões por infiltração e 

extravasamento assim como o controle da infusão 
para prevenção de sobrecarga circulatória. 
Neste aspecto, considere a seguinte prescrição: 1 
ampola de Brometo de N-butilescopolamina 
+Dipirona, ampola de 5 ml  diluída em 100 ml de SF 
para infundir em 1 hora e 30 minutos. Calcule o 
gotejamento/minuto. 

 
A) 13,33 gotas/minuto. 
B) 30 gotas/minuto. 
C) 23,33 gotas/minuto. 
D) 22,22 gotas/minuto. 
E) 15 gotas/minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


