
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M U L T I P R O F I S S I O N A L  E M  S A Ú D E  D O  I D O S O  

 
22  DE NOVEMBRO DE 2019 

 

ENFERMAGEM 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para respos-

ta. A marcação em mais de uma opção anula a ques-

tão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02 (duas)   

horas, com início às 15 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

16 horas. 

10. O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candi-

dato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tem-

po, no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando        

CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. 

d. Ser surpreendido, durante a realização da 

PROVA, em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro ou qualquer material 

não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. A Constituição de 1988 assegurou à sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, o qual foi reafirmado 
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. Esse direito 
se concretiza no acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
proporcionando a integralidade da atenção, de acordo com as diferentes realidades e necessidades de saúde da popu-
lação e dos indivíduos. 

 

Em relação aos princípios estabelecidos pela regulamentação do SUS, pode-se afirmar que: 
 

I. Integralidade da assistência pode ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

II. O objetivo da equidade é diminuir desigualdades; apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as    
pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas; 

III. O princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atu-
ação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos; 

IV. O princípio da equidade visa garantir assistência integral e a não valorização das vulnerabilidades de diferentes     
pessoas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
2. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser definidas como um arranjo de um conjunto de serviços de saúde  

organizados e pactuados em formato de uma rede regional com diversos pontos de atenção articulados entre si. 
 

Em relação à RAS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. As RAS podem incluir serviços de diversos municípios contíguos para compartilhar recursos técnicos, logísticos e 
de gestão. 

II. As RAS têm como objetivo garantir atenção integral e contínua, integral de qualidade e de maior resolutividade a 
uma determinada população. 

III. A base da RAS inclui apenas hospitais de municípios próximos, para garantir acesso às especialidades. 
IV. A base de uma RAS é a atenção básica com as unidades básicas de saúde e equipes de estratégia de saúde da 

família. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 

 
3. A Política Nacional de Humanização (PNH), existente desde 2003, deve estar presente e inserida em todas as políticas 

e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuá-
rios, promovendo debates que busquem a melhora na forma de cuidar e de organizar o trabalho. 

 

Em relação à PNH, pode-se afirmar que: 
 

A) A transversalidade não é considerada um princípio da PNH, na qual o conhecimento do enfermeiro tem preponde-
rância sobre as demais pessoas e grupos. 

B) Acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da PNH. 
C) Redução de filas e de tempo de espera são resultados que fazem parte dos objetivos do SUS, mas não necessari-

amente são resultados esperados com a PNH, que prioriza o acolhimento. 
D) Clínica ampliada e compartilhada não pode ser considerada uma diretriz da PNH, já que não promove a percepção 

da singularidade dos indivíduos. 
E) A indissociabilidade entre atenção e gestão é um dos princípios da PNH que pressupõe uma clara hierarquização e 

separação dos papeis entre gestores, a quem cabe o planejamento, e trabalhadores, responsáveis pela execução 
das políticas. 
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4. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas. 
 

Em relação aos SIS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. Os SIS permitem organizar a produção de informações compatíveis com as necessidades dos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

II. Os SIS garantem avaliação permanente das ações executadas e do impacto que elas têm na situação de saúde. 
III. Compete exclusivamente ao nível federal a organização de dados do SIS. 
IV. Os SIS apoiam os processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
5. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 72% das causas de óbito no Brasil. 
 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
 

I. Mudanças no estilo de vida das pessoas contribuíram para o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. 
II. Tabagismo, alimentação não saudável, sedentarismo e consumo excessivo de álcool são fatores de risco comuns 

para várias DCNT. 
III. A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados à DCNT pois influenciam apenas no surgimento da hiper-

tensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus. 
IV. O autocuidado não pode ser considerado uma medida efetiva no controle de DCNT, pois a pessoa não pode se  

autorresponsabilizar por um problema de saúde que deve ser oferecido de forma integral pela atenção primária em 
saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
 

6. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona os determinantes sociais da saúde com as condições de vida e de 
trabalho das pessoas. 

 

Podem ser considerados determinantes sociais da saúde: 
 

I. Fatores econômicos e culturais; 
II. Fatores genéticos e condições de moradia; 
III. Escolaridade e alimentação; 
IV. Renda e fatores genéticos; 
V. Fatores raciais/étnicos e emprego. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
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7. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado após a Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a saúde “é um direito 
de todos e um dever do Estado”. 
O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante acesso integral e universal a toda a        
população. 

 

No que se refere ao SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a unidade básica de saúde. 
II. O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. 
III. Existe hierarquização entre União, estados e municípios. 
IV. Medicamentos básicos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e medicamentos estratégicos, como insulinas e 

medicamentos para programas de tabagismo, são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais. 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 

A) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
 

8. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela 
vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem entre suas funções: 

 

I. Coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional; 
II. Fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos; 
III. Providenciar a contratação dos profissionais de saúde para a atenção básica; 
IV. Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

9. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva, e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma 
redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa     
CORRETA que diz respeito a essa situação no Brasil: 

 

A) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento    
prevalece o sexo feminino. 

B) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento     
prevalece o sexo masculino.  

C) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento não 
há diferença na prevalência entre os sexos.  

D) A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. 
E) Ainda não se nota o envelhecimento populacional significativo, como ocorre nos países desenvolvidos. 

 
10. A essência do ser humano envolve as esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a   

alternativa CORRETA: 
 

A) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, que são mudanças irreversíveis, ineren-
tes à idade cronológica. 

B) A idade cronológica é o fator mais importante a se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é o grande 
fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. 

C) O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muito idosos (acima de 80 anos). 
D) Durante o envelhecimento, deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais       

esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. 
E) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, mas nem todas as mudanças são irre-

versíveis, pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. 
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11. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação da fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, 
dentre outros, e é imprescindível para um cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutrici-
onal do idoso.  

B) O profissional fonoaudiólogo atua em quatro principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. 
C) Para avaliação da nutrição é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar como, por 

exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, dentre outros. 
D) A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até a situações mais complexas de reabilitação, sendo 

fator importante para a manutenção da independência funcional.  
E) O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulo e 

adaptação das atividades diárias do idoso, a fim de atender às suas necessidades pessoais.  
 

12. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independentemente do 
nível de cognição do paciente. 

B) Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro a decisão sobre 
seus cuidados. 

C) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, a deci-
são caberá ao curador, quando o idoso for interditado; ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, mas 
jamais ao médico. 

D) O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe pareça mais favorável. 

E) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, pode-
se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui plena capacidade de decidir qual terapia é a ideal para o 
paciente idoso. 

 
13. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 02 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes 

mellitus há mais de 20 anos, já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. Sedentário, 
sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses, sem causa aparente, sem realização de dieta hi-
pocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando 
pequenas distâncias com ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido em 
Hospital da sua cidade para investigação do emagrecimento.  
Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção a saúde em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de pessoa 
idosa.  

B) Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o    
paciente ainda caminha e consegue se movimentar sozinho.  

C) Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para segurança do paciente, consta a melhora da     
comunicação entre profissionais de saúde. 

D) A higiene das mãos deve ser realizada antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a 
menos que faça uso de luvas, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com 
áreas próximas ao paciente.  

E) A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico assistente.  
 

14. Sobre ações de educação em saúde para pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, sem se preocupar com orientações sobre autocuidado.   

B) Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para aposentadoria pela Terapia 
Ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos de vida.   

C) Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordadas através de grupos e oficinas 
são modalidades educativas em saúde.  

D) Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais nos meios de comunicação voltados ao público, 
com temas sobre o processo de envelhecimento.  

E) Configura ação em educação em saúde explicar aos idosos os resultados de exames em consulta médica, possibi-
litando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com as condições de 
saúde.   
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15. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 02 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimidio direito. Após evento, tornou-se       
dependente para a maioria das atividades básicas de vida diária como banhar-se, trocar-se, realizar transferências. 
Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando continência fecal. As filhas 
assumiram cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram por encaminhá-la a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  
Em consulta médica, paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada 
sobre ingesta líquida, paciente conta que sempre pede água as cuidadoras, mas elas recusam a oferta hídrica, porque 
depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia.  

 

Marque a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser tomada pelo médico: 
 

A) Fazer carta a Instituição de Longa Permanência, alertando sobre o caso de desidratação da idosa e ensinando  
técnicas de trocas e higiene da paciente.  

B) Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária.  
C) Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista não ser responsabilidade da instituição ofertar     

líquidos a idosa. 
D) Aguardar outro momento, esperando que a suspeita de omissão aos cuidados da idosa seja confirmada.   
E) Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe de assistência social pode agir em    

defesa do idoso.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16.   A atuação da equipe interdisciplinar na assistência a saúde da pessoa idosa tem por responsabilidades: 
 

I. A avaliação da pessoa idosa de forma sistematizada por meio do uso de diferentes instrumentos que permitam 
avaliar e acompanhar o indivíduo que envelhece em busca de uma compreensão ampla de sua condição de vida e 
saúde. 

II. A avaliação da pessoa idosa na Atenção Básica tem por objetivo a avaliação global do idoso com ênfase na funci-
onalidade. 

III. A avaliação global da pessoa idosa pela equipe multiprofissional permite quantificar as capacidades e os proble-
mas de saúde, psicossociais e funcionais do idoso de forma a estabelecer um planejamento terapêutico a longo 
prazo e o gerenciamento dos recursos necessários. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica.  – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 

ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Está correta somente a afirmativa III. 
B) Está correta somente a afirmativa I. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
17. As síndromes geriátricas que estão relacionadas à dimensão biológica do envelhecimento, tais como: a imobilidade, as 

quedas, a demência, a incontinência e a iatrogenia afetam diretamente a funcionalidade global da pessoa idosa. Em  
relação as síndromes de imobilidade afirma-se que: 
 

I. A avaliação da funcionalidade do idoso analisa a capacidade que o idoso tem para realizar atividades essenciais 
básicas para a vida diária. 

II. Diminuição da massa e da força muscular, redução da amplitude dos movimentos, contraturas são complicações 
relacionadas aos sistemas articular e musculoesquelético. 

III. Hipotensão ortostática ou postural, risco de trombose venosa profunda, dispneia de esforço e aumento da frequên-
cia cardíaca em repouso são complicações relacionadas ao sistema muscular.  

IV. Tolerância à dor comprometida, alteração no sono, ansiedade e agitação, irritabilidade, isolamento, depressão e 
delirum são complicações relacionadas ao sistema neuropsíquico. 

V. Respiração superficial, aumento da produção e da retenção de secreção respiratória, redução do reflexo da tosse e 
risco de aspiração pulmonar são complicações relacionadas ao sistema respiratório. 

 

SOUZA, Andrea Santos; SILVA, Valdenir Almeida. A enfermagem e as grandes síndromes geriátricas. In.: MENEZES, Maria do Rosário de et al. En-
fermagem gerontológica – um olhar diferenciado no cuidado biopsicossocial e cultural.  São Paulo: Martinari, 2016. P.123-48 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas, II, III e V. 
B) Estão corretas somente as afirmativas, I, II, IV e V. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
 

18. O uso de medicamentos nas pessoas idosas traz desafios aos profissionais de saúde decorrentes do processo de  
envelhecimento, que influencia na farmacocinética e farmacodinâmica destes e consequente aumento de risco de      
reações adversas. Em relação a essas alterações e reações adversas afirmar-se que:  

 

I. A absorção dos medicamentos esta diminuída e tem como causas aumento do pH gástrico, diminuição da motilidade do 
trato digestório, diminuição de células de absorção. 

II. No processo farmacológico de distribuição as alterações observadas encontramos: diminuição da massa hídrica,       
aumento da albumina sérica, diminuição da massa de gordura. 

III. Os idosos correm risco de sobrecarga circulatória durante a terapia intravenosa com fármacos sendo essencial monito-
rar o aparecimento de sinais de sobrecarga, como o aumento de pressão arterial e dispneia. 

IV. No processo farmacológico de exceção há aumento da taxa de filtração glomerular e redução do fluxo plasmático renal 
V. Para garantir que o medicamento oral promova o benefício máximo é recomendado uma boa higiene oral, ingesta de 

muito líquido e posicionamento adequado para facilitar a deglutição. 
 

PEIXOTO, Josecy Maria de Souza. Farmacologia clínica em pessoas idosas. In.: SILVA, Larissa Chaves Pedreira da. Cuidado de enfermagem à 
pessoa idosa no domicilio. IN.: MENEZES, Maria do Rosário de et al. Enfermagem gerontológica – um olhar diferenciado no cuidado biopsicossocial 

e cultural.  São Paulo: Martinari, 2016. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV 
C) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 
 

19. Em relação ao papel do enfermeiro na Atenção Domiciliar podemos afirmar que: 
 

I. O enfermeiro, ao planejar a assistência no domicilio, deve levar em conta a rede de suporte familiar e comunitária 
disponível, a infraestrutura do domicílio, e a rede de atenção à saúde e intersetorial. 

II. O envolvimento do cuidador/familiar e a pessoa idosa são fundamentais para garantir a integralidade do cuidado na 
atenção domiciliar. 

III. O enfermeiro deve planejar um plano de ação à pessoa idosa que deve ser executado pelo familiar/cuidador. 
IV. O trabalho do enfermeiro na atenção domiciliar exige planejamento, organização e abertura ao saber do outro no 

mundo do cuidado, para construção do cuidado de forma compartilhada. 
V. Compete ao enfermeiro a capacitação do cuidador/ familiar e a supervisão dos técnicos de enfermagem. 

 

SILVA, Larissa Chaves Pedreira da. Cuidado de enfermagem à pessoa idosa no domicilio. IN.: MENEZES, Maria do Rosário de et al. Enfermagem 
gerontológica – um olhar diferenciado no cuidado biopsicossocial e cultural.  São Paulo: Martinari, 2016 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
B) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V.  
E) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
 

20. A promoção do envelhecimento ativo e saudável, visando a autonomia e independência da pessoa idosa, envolve par-
cerias entre a equipe de saúde e família/cuidador, num processo contínuo de aprendizagem com participação do idoso 
na forma de agir sobre si, na família e no entorno, possibilitando a transformação da pessoa em sujeito ativo e coletivo. 
As ações de educação em saúde possibilitam:  

 

I. Compartilhamento de informações e a execução de práticas favoráveis à saúde e bem-estar. 
II. O empoderamento da família/cuidador nos cuidados a serem realizados com o idoso com vulnerabilidade social. 
III. Ações educativas valorizando as crenças e valores sobre determinada situação de doença ou riscos de agravo à saúde.  
IV. Abordagens educativas que valorizam o conhecimento do outro, da pessoa idosa, do processo de envelhecimento, da 

velhice considerando a multidimensionalidade do ser humano. 
 

ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Cap. 38. Promoção do cuidado à família p.525 a 533. 
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Assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas, II e III. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
 

21. O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado e o registro das ações profissionais 
no prontuário da pessoa em atendimento, seja em ambientes públicos ou privados de saúde, onde ocorre o cuidado de 
Enfermagem. No atendimento a idosos o Processo de Enfermagem também assegura um cuidado integral e dirigido a 
resultados.  
O Processo de Enfermagem é realizado em etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. No que se       
refere às etapas do Processo de Enfermagem, é CORRETO afirmar que: 

 

I. Investigação ou coleta de dados é a etapa em que se registram as informações sobre a pessoa e sobre suas     
respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

II. O exame físico do paciente deve ocorrer juntamente com o raciocínio clínico, ou seja, durante a etapa de Diagnós-
tico de Enfermagem. 

III. Na etapa de Implementação são realizadas as ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de 
Enfermagem. 

IV. Somente após a etapa de Avaliação dos Resultados é que o enfermeiro estará apto a realizar a prescrição dos   
cuidados de enfermagem. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

22. O cuidado de enfermagem na atenção aos idosos pode ocorrer em diferentes locais. Para assistir idosos em diferentes 
contextos, o enfermeiro deve considerar vários aspectos. A respeito da atuação do enfermeiro na assistência ao idoso, 
avalie as afirmativas a seguir. 

 

I. O enfermeiro, para assistir o idoso de forma segura, deverá garantir que todo o planejamento assistencial seja cen-
trado na doença para que as prescrições sejam baseadas em evidências científicas. 

II. A visita domiciliar geralmente é realizada por profissionais da equipe de atenção primária em saúde para idosos de-
pendentes, mas também são recomendadas para as famílias de idosos independentes e parcialmente dependentes 
para que se possa, além de outras necessidades, conhecer melhor a dinâmica familiar e as condições de vida. 

III. A visita domiciliar para idosos permite que a equipe de atenção primária em saúde observe e faça intervenções nos 
fatores de risco promovendo a proteção. 

IV. Idosos independentes e parcialmente dependentes também requerem uma atenção por parte da equipe de atenção 
primária em saúde para que os riscos sejam identificados e minimizados. 

V. O enfermeiro pode utilizar a caderneta do idoso que contém o Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável, que foi 
validado no Brasil. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II, III, IV e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, IV e V. 
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23. O envelhecimento é um processo subjetivo e existem variações acerca do envelhecimento para cada pessoa. A fisiolo-
gia do corpo humano sofre algumas variações com o envelhecimento, o que pode aumentar a vulnerabilidade devido à 
menor resistência a fatores agressores. 

 

Em relação ao envelhecimento humano, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A incontinência urinária em idosos está relacionada com a perda do controle dos esfíncteres, e pode ser causada 
por infecção de trato urinário, medicamentos e transtornos psiquiátricos. 

II. A incontinência urinária em idosos pode ser causada, entre outros fatores, por esforço ou transbordamento. 
III. Com o envelhecimento, os órgãos dos sentidos sofrem alterações fisiológicas, como a diminuição da acuidade    

visual e auditiva. 
IV. O sistema respiratório apresenta modificações como o aumento da elasticidade pulmonar e o enrijecimento da    

parede torácica. 
V. Os idosos apresentam maior risco de hipotermia devido à dificuldade de produção e conservação de calor. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e V. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e V. 
 

24. Um enfermeiro que trabalha há quinze anos em uma instituição hospitalar para idosos realizou, conforme prescrição 
médica, um cateterismo vesical de demora para um idoso de sexo masculino de 80 anos, internado por fratura de    
clavícula e trauma craniano leve. 
Na sondagem, o enfermeiro encontrou resistência uretral durante a introdução do cateter vesical. Mesmo com a resis-
tência e sem a presença de urina, o enfermeiro inflou o balonete pois acreditava que o cateter provavelmente já esti-
vesse corretamente posicionado. Ao inflar o balonete, o paciente gritou por dor intensa. Após avaliação e exame uroló-
gico realizado por médico urologista, foi constatado que o idoso teve lesão uretral devido ao fato de o balonete ter sido 
inflado em sua uretra, provocando a necessidade de procedimento cirúrgico. 
Com base nessas informações, bem como no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Reso-
lução Cofen nº 567/2017, podemos afirmar que, ao inflar o balonete sem ter constatado o refluxo de diurese e sem ter a 
certeza de que o cateter estava devidamente posicionado, o que acarretou lesão uretral, o enfermeiro agiu: 

 

A) com imperícia, uma vez que deixou de fazer o procedimento correto por preguiça ou displicência; 
B) com imprudência, pois deveria saber do grau de risco envolvido e mesmo assim realizou o procedimento em     

desconformidade com a prática recomendada; 
C) com imperícia, aproveitando-se da fragilidade do paciente; 
D) de forma dolosa, caracterizando imperícia, imprudência e negligência. 
E) com imprudência, motivado por coação e/ou intimidação. 
 

25. Uma idosa de 70 anos realizou artroplastia total de quadril há 48 horas e encontra-se em ala de internamento pós-
cirúrgico de um determinado hospital geral. Está acompanhada pelas duas filhas de 38 e 40 anos de idade. Estas filhas 
solicitam que a enfermeira responsável pelo setor compareça no quarto pois querem saber quais cuidados deverão ter 
com a mãe quando ela receber alta hospitalar e for para casa. 
Para este caso relatado, são orientações importantes: 

 

I. Observação e cuidados com a ferida operatória. Orientar higienização, materiais para curativo e sinais de infecção. 
Reforçar a importância de o curativo estar seco e limpo. 

II. Orientar que a família auxilie a idosa a inclinar o tronco para a frente quando estiver sentada em cadeiras ou utili-
zando o vaso sanitário. 

III. Orientar a família a ficar atenta ao nível de orientação e consciência da idosa, pois sinais de confusão mental     
podem indicar complicações. 

IV. Cadeiras e assentos baixos são os mais indicados para uso domiciliar por facilitar a flexão do quadril a um grau  
superior a 90°. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
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