
ENFERMEIRO - ESF

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: ENF89, EF105, ENF02 e ENF48

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS
                                    José Paulo Kupfer, O Globo, 11/07/2014
 

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira 
por um resultado humilhante, resta ter de conviver 
com as tentativas de uso político do desastre e de 
vinculá-lo à complicada situação da economia. 
Essas articulações, de um reducionismo lógico 
constrangedor, são comuns no país do futebol, 
sobretudo nos momentos como os de Copas do 
Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem 
por isso fazem sentido e muito menos contribuem 
para que os verdadeiros problemas extracampo 
sejam devidamente diagnosticados e superados.
 Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do 
trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um 
jogo que, por coincidência de calendários, sempre 
se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-
se não embarcar na canoa furada das correlações 
entre futebol e política e muito menos tentar 
pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde 
o futebol foi redesenhado como arte e, assim, 
criativo, causou a impregnação da alma nacional. 

QUESTÃO 1
No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois 
motivos básicos:

(A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso 
político dessa derrota;

(B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota 
à situação da economia;

(C) a vinculação da derrota à situação econômica e a 
complicada situação da economia brasileira;

(D) a complicada situação da economia brasileira e a 
convivência com tentativas de uso político dessa 
situação;

(E) as tentativas de uso político da atual situação 
econômica e a derrota da seleção brasileira de 
futebol.

QUESTÃO 2
O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas 
correlações se realizam na ligação entre:

(A) esporte e economia;
(B) economia e política;
(C) política e eleições;
(D) eleições e política;
(E) política e esporte.

QUESTÃO 3
“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante, resta ter de conviver com 
as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-
lo à complicada situação da economia”. O comentário 
INADEQUADO sobre os componentes desse segmento 
do texto é:

(A) há relações de concordância nominal entre 
substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;

(B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de 
conviver”;

(C) há um complemento nominal em “do desastre”;
(D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o 

termo “uso político”;
(E) há a expressão de uma opinião no emprego do 

adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4
Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no 
texto trazem uma consequência maléfica, que é:

(A) a visão reducionista dessas ligações;
(B) a consideração exagerada do valor do futebol;
(C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de 

chuteiras;
(D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
(E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

QUESTÃO 5
“Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, 
é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em período 
de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da 
seguinte expressão:

(A) mobiliza intensamente;
(B) é do jogo;
(C) uso político de um evento;
(D) coincidência de calendários;
(E) período de eleições gerais.
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QUESTÃO 6
“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia 
ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a 
frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

(A) que fosse feito uso político de um evento;
(B) que seja feito uso político de um evento;
(C) que se faça uso político de um evento;
(D) que se fizesse uso político de um evento;
(E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7
O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade 
coloquial de linguagem:

(A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros”;

(B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em 
período de eleições gerais”;

(C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das 
correlações entre futebol e política...”;

(D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado 
como arte e, assim, criativo, impregnou a alma  
nacional”;

(E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 8
Em todas as opções abaixo há um par de palavras 
retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras 
apresentam-se em ordem diferente das demais é:

(A) complicada situação;
(B) seleção brasileira;
(C) resultado humilhante;
(D) uso político;
(E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 9
O termo sublinhado que exerce uma função sintática 
diferente das demais é:

(A) “Fazer uso político de um evento”;
(B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
(C) “tentativas de uso político do desastre”;
(D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
(E) “causou a impregnação da alma nacional”.

QUESTÃO 10
O autor do texto defende uma série de ideias no texto; 
entre essas ideias está a de que:

(A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
(B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
(C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave 

crise;
(D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da 

comissão técnica;
(E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser 

mais cuidadosas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

(A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas 
sob vigilância.

(B) Coletar sistematicamente as informações na rede de 
saúde ou fora dela.

(C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
(D) Promover a educação alimentar e nutricional da 

população.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12
No Brasil, a transição demográfica refere-se:

(A) à redução da mortalidade, principalmente por 
doenças infecciosas, acompanhada da não redução 
da fecundidade;

(B) ao processo de envelhecimento da população pela 
queda da fecundidade, mantido o decréscimo da 
mortalidade;

(C) ao grande crescimento populacional;
(D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de 

trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
(E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da 

expectativa de vida.

QUESTÃO 13
A percepção da saúde como direito de cidadania é um 
dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse 
contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

(A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
(B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
(C) conjunto de condições coletivas de existência com 

qualidade de vida; 
(D) compreensão da saúde como um estado biológico;
(E) estado de ausência de doença.
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QUESTÃO 14
A fase inicial do processo de planejamento participativo 
de uma intervenção em educação voltada a uma 
comunidade é:

(A) identificar os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento da intervenção;

(B) determinar o conteúdo programático;
(C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico 

previamente realizado pelo próprio profissional 
responsável pela intervenção;

(D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a 
serem adotadas;

(E) identificar o problema e determinar suas causas e 
consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 15
O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e 
peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e 
de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de 
desenvolver câncer de:

(A) estômago;
(B) esôfago;
(C) cólon;
(D) fígado;
(E) cavidade oral.

QUESTÃO 16
Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil 
apresenta uma distribuição geográfica diferente para 
algumas de suas principais doenças endêmicas; em 
relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

(A) A maior prevalência da infecção chagásica está na 
região da Amazônia Legal e Sul.

(B) As hantaviroses são consideradas doenças emergentes 
nas Américas.

(C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados 
na região Sul.

(D) A leptospirose tem como principal medida preventiva 
a imunização.

(E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de 
mau prognóstico.

QUESTÃO 17
O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos 
para ambos os sexos são as:

(A) causas externas;
(B) neoplasias;
(C) doenças do aparelho circulatório;
(D) causas mal definidas;
(E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 18
A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

(A) majoritário;
(B) minoritário;
(C) obrigatório;
(D) complementar;
(E) normativo.
 

QUESTÃO 19
O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações 
de, EXCETO:

(A) vigilância sanitária;
(B) saneamento ambiental;
(C) vigilância epidemiológica;
(D) saúde do trabalhador;
(E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20
Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a 
definição de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e municípios:

(A) o perfil epidemiológico da população;
(B) a eficiência na arrecadação de impostos;
(C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
(D) a participação paritária dos usuários no conselho de 

saúde;
(E) a redução do déficit público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
a seguir:

I - A Sistematização da Assistência de Enfermagem e 
a implementação do Processo de Enfermagem são 
regulados pela Resolução COFEN 358/2009.

II - O Processo de Enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional 
de Enfermagem e a documentação da prática 
profissional.

III - O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, exclusivamente nas 
instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, em 
que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

IV - Diagnóstico de Enfermagem se configura na terceira 
etapa do processo e resulta da interpretação e 
agrupamento dos dados coletados nas duas etapas 
anteriores, histórico e exame físico de enfermagem, 
que culmina com a tomada de decisão sobre 
os conceitos diagnósticos de enfermagem que 
representam as respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença.

 
As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

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

QUESTÃO 22
A recém-criada Resolução COFEN Nº 0453/2014:

(A) aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação 
da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional;

(B) trata do registro de especialista em enfermagem 
obstétrica, respaldando as funções do enfermeiro na 
realização de partos domiciliares;

(C) aprova o Parecer Normativo que dispõe sobre a 
Atuação da Equipe de Enfermagem em Sondagem 
Vesical;

(D) aprova e adota o Manual de Procedimentos para 
Padronização das Rotinas de Atendimento aos 
Pacientes em Isolamento Respiratório;

(E) normatiza os registros profissionais de Enfermagem 
nas instituições de Saúde e dá outras providências.

QUESTÃO 23
De acordo com o Código de Ética Profissional de 
Enfermagem, é de responsabilidade e dever do enfermeiro:

(A) prestar assistência de enfermagem, em qualquer 
situação, ainda que o representante legal do paciente 
não expresse sua autorização;

(B) no exercício da profissão, denunciar aos órgãos 
competentes as formas de poluição do meio 
ambiente que comprometam a saúde e a vida;

(C) administrar medicamentos devidamente prescritos, 
ainda que não conheça a ação da droga, sob pena de 
trazer prejuízos aos pacientes;

(D) participar de atos abortivos dos casos previstos em 
Lei;

(E) ter acesso universal às informações sobre as pessoas, 
famílias e coletividades. 

QUESTÃO 24
De acordo com o Código de Ética Profissional de 
Enfermagem, é correto afirmar, EXCETO:

(A) considera-se infração ética a ação, omissão ou 
conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem;

(B) considera-se infração disciplinar a inobservância 
das normas dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem;

(C) a gravidade da infração é caracterizada por meio da 
análise dos fatos do dano e de suas consequências;

(D) consistem em penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem: 
advertência verbal; multa; censura; suspensão do 
exercício profissional; cassação do direito ao exercício 
profissional;

(E) no Código estão dispostos os tipos de infrações aos 
quais os enfermeiros estão sujeitos, suas respectivas 
gravidades, as penalidades que cabem a cada uma 
delas e exemplos de iatrogenias passíveis de punição.

QUESTÃO 25
O modelo teórico de primeira escolha, aplicável na 
assistência a um paciente diabético que está de alta 
hospitalar e necessita aprender a manejar os dispositivos 
para verificação de sua glicemia e preparar a autoaplicação 
de insulina em sua residência é o:

(A) modelo de Conservação de Mira E. Levine;
(B) modelo do Sistema Comportamental de Dorothy 

Johnson;
(C) modelo Teórico do Déficit de Autocuidado de 

Dorothea E. Orem;
(D) modelo de Realização de Meta e Processo 

Transacional de Imogene M. King;
(E) modelo de Adaptação de Roy.
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QUESTÃO 26
A definição “Processo colaborativo que investiga, planeja, 
implementa, coordena, monitora e avalia as opções 
e os serviços para o preenchimento das necessidades 
de saúde de um indivíduo, por meio da comunicação e 
dos recursos disponíveis, com o objetivo de promover 
resultados de qualidade custo-eficientes” caracteriza o 
seguinte modelo de assistência:

(A) gerenciamento de caso;
(B) equipe multiprofissional;
(C) enfermeira de Referência do paciente;
(D) clínica ampliada;
(E) gestão por sistema de classificação de pacientes.

QUESTÃO 27
O procedimento de sondagem vesical é comum 
na assistência de enfermagem, especialmente nas 
instituições hospitalares. Sobre este procedimento, 
analise as afirmativas a seguir:

I - A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que 
envolve riscos ao paciente, que está sujeito a infecções 
do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical.

II - Para ser realizado requer cuidados de Enfermagem de 
maior complexidade técnica e, por isso, no âmbito da 
equipe de Enfermagem, a inserção de cateter vesical 
é privativa do Enfermeiro.

III – Segundo as normas técnicas, para evitar contaminação, 
o sistema cateter-tubo coletor não deve ser aberto, 
mas caso seja necessário abri-lo, deve-se realizar o 
procedimento e trocar todo o circuito.

IV- O enfermeiro deve participar do processo de aquisição 
do cateter vesical, da bolsa coletora e demais insumos 
necessários ao procedimento de sondagem vesical.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28
São fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras 
por pressão:

(A) força diminuída e espinha bífida;
(B) mobilidade excessiva no leito e neuropatia periférica;
(C) episódios de incontinência e higienização íntima 

acima de três vezes ao dia;
(D) uso de superfície de apoio impermeável e 

autorreposicionamento no leito;
(E) lesões cranianas e disfasia.

QUESTÃO 29
Sobre a aplicação da Escala de Norton na avaliação para 
determinação do risco de desenvolvimento de úlceras 
por pressão, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas a seguir:

I - Os itens avaliados nesta escala são: condição física 
geral, condição mental, nível de atividade, mobilidade 
no leito e continência.

II - A pontuação para cada item varia de 1 a 5.
III - A menor pontuação que um paciente pode receber é 

5 e a maior é 20.
IV - Pontuação igual ou menor que 14 indica risco para 

úlcera por pressão.
V - Os itens avaliados nesta escala são: percepção 

sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, 
fricção e atrito.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

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

QUESTÃO 30
Realizar curativos é uma das responsabilidades do 
enfermeiro no cuidado ao paciente em tratamento de 
feridas. Suas finalidades incluem as seguintes, EXCETO:

(A) promoção de desbridamento autolítico;
(B) controle de secreção por evaporação;
(C) promoção da formação do transudato seroso nas 

feridas crônicas;
(D) preenchimento de espaço morto para evitar a 

formação de hematomas;
(E) retenção da umidade no leito da ferida.

QUESTÃO 31
Para tratar uma ferida que necessita de desbridamento 
não seletivo com grande quantidade de tecido necrosado, 
o enfermeiro deve optar pelo curativo do tipo:

(A) úmido-a-úmido;
(B) úmido-a-seco;
(C) microambientais;
(D) seco-a-seco;
(E) qualquer, desde que seja feito com técnica asséptica.
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QUESTÃO 32
Sobre os curativos do tipo microambientais, analise as 
afirmativas a seguir:

I -  Apenas os de alginato e de hidrofibras correlatas 
estão indicados para feridas infectadas.

II - Os de hidrogel servem como suavizantes para as 
feridas causadas por queimaduras químicas.

III - Podem ser deixados na ferida por até 10 dias.
IV - Promovem a formação de crostas, acelerando o 

processo de cicatrização.
V - Não devem ser deixados na ferida por mais de três 

dias, sob pena de promover o crescimento bacteriano 
anaeróbico.

Assinale a alternativa correta:

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

QUESTÃO 33
São diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, EXCETO:

(A) garantia de implantação de modelo de atenção de 
caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho 
de gerenciamento de caso, instituído por meio de 
práticas clinicas cuidadoras e baseado na gestão de 
linhas de cuidado;

(B) humanização da atenção garantindo efetivação de 
um modelo centrado no usuário e baseado nas suas 
necessidades de saúde;

(C) articulação interfederativa e compartilhada entre os 
diversos gestores;

(D) execução de projetos estratégicos de atendimento às 
necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente 
e transitório;

(E) atuação profissional que busque a integralidade e 
longitudinalidade do cuidado em saúde.

QUESTÃO 34
A Rede de Atenção às Urgências prioriza as seguintes 
linhas de cuidados:

(A) gineco-obstétrica, pediátrica e clínica médica;
(B) cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica;
(C) cardiovascular, pediátrica e clínica médica;
(D) cardiovascular, traumatológica e pediátrica;
(E) cardiovascular, traumatológica e neurológica.

QUESTÃO 35
Avalie se integram a Rede de Atenção às Urgências os 
seguintes componentes:

I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde e Atenção 
Domiciliar.

II - Atenção Básica em Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA 24h).

III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
192) e suas Centrais de Regulação Médica das 
Urgências.

IV - Sala de Estabilização e Força Nacional de Saúde  
do SUS.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36
Crianças menores de dois meses podem adoecer e 
morrer em um curto espaço de tempo por infecções 
bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade 
de encaminhamento da criança ao serviço de referência 
com urgência:

(A) recusa alimentar e frequência cardíaca acima de 100 
bpm;

(B) vômitos importantes, letargia e frequência 
respiratória acima de 40 mrm;

(C) gemidos e Icterícia visível abaixo do umbigo;
(D) olhos lacrimejantes e pele do rosto rosácea;
(E) recusa alimentar acompanhada de frequência 

cardíaca igual ou acima 100bpm.

QUESTÃO 37
No exame físico da criança, o enfermeiro deve estar 
atento a sinais que podem indicar problemas respiratórios 
graves. Um desses sinais é a tiragem subcostal, que se 
caracteriza pela retração da parede torácica:

(A) inferior quando a criança inspira;
(B) inferior quando a criança expira;
(C) superior quando a criança inspira;
(D) superior quando a criança expira;
(E) superior e inferior quando a criança respira.
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QUESTÃO 38
Na fase da anamnese e do exame físico, o enfermeiro 
deve buscar sinais e sintomas físicos e comportamentais 
que indiquem a ocorrência de violência contra a criança. 
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

I - Desconfiança e comportamento sedutor podem ser 
sinais comportamentais de violência.

II - Enurese e encoprese podem ser sinais físicos de 
violência.

III - Distúrbios na alimentação podem ser sinais físicos de 
violência.

IV - Sonolência e recusa em ir para a cama podem ser 
sinais comportamentais de violência.

V - Dificuldades para participar de atividades físicas 
podem ser sinais físicos de violência.

Assinale a alternativa correta:

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

QUESTÃO 39
Sobre o teste do pezinho, é correto afirmar, EXCETO:

(A) aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida 
do bebê;

(B) deverá ser feito até o 3º dia de vida do bebê; 
(C) detecta fenilcetonúria;
(D) detecta hipotireoidismo congênito;
(E) detecta hemoglobinopatias.

QUESTÃO 40
No atendimento a uma pessoa com sufocamento por 
objeto estranho, o enfermeiro poderá ajudá-la realizando 
manobra de:

(A) Valsalva;
(B) Kristeller;
(C) Credé;
(D) Heimlich;
(E) Chompret.

QUESTÃO 41
Para a execução do procedimento de sondagem 
nasogástrica, o enfermeiro deve:

(A) medir o comprimento da sonda partindo do nariz 
até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do 
processo xifoide e acrescentar 15 cm;

(B) medir o comprimento da sonda partindo do nariz 
até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do 
processo xifoide, sendo este o comprimento exato a 
ser introduzido;

(C) medir o comprimento da sonda partindo do nariz 
até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do 
processo xifoide e acrescentar 10 cm;

(D) medir o comprimento da sonda partindo do nariz 
até o lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do 
processo xifoide e acrescentar 5 cm;

(E) medir 5 cm da sonda e a partir daí medir partindo do 
nariz até a extremidade do processo xifoide.

QUESTÃO 42
Na aplicação do processo de enfermagem ao paciente 
com insuficiência cardíaca, o enfermeiro precisa estar 
atento aos diagnósticos de enfermagem (DE) que exigem 
intervenções. Avalie se, dentre os DE possíveis nesta 
situação clínica, podem ser destacados:

I – Excesso de volume de líquido relacionado com a 
ingestão excessiva de líquido ou sódio.

II – Risco de déficit de volume de líquido circulante 
relacionada com a síndrome da insuficiência cardíaca.

III – Ansiedade relacionada com a falta de ar.
IV – Recusa relacionada com a falta de conhecimento.
V – Risco de excesso de volume de líquido relacionado 

com a hipoproteinemia.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II, III e V estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 43
No atendimento de primeiros socorros a uma vítima de 
picada de cobra, o enfermeiro deve tomar as seguintes 
providências, EXCETO:

(A) lavar o local da picada apenas com água ou com água 
e sabão;

(B) manter o paciente deitado;
(C) manter o paciente hidratado;
(D) providenciar atendimento médico;
(E) fazer um torniquete ou garrote 5cm acima do local da 

picada.



ENFERMEIRO - ESF                                                                                                                                     CADERNO 1    

9

QUESTÃO 44
Na avaliação clínica de um paciente, o enfermeiro deve 
estar atento aos sinais e sintomas indicativos de disfunção 
neurológica e realizar o diagnóstico de enfermagem 
para implementar assistência adequada a cada caso. 
Considerando-se os distúrbios neurológicos, avalie se os 
exemplos de diagnósticos de enfermagem a seguir são 
verdadeiros (V) ou falsos (F):

I - Limpeza ineficaz das vias aéreas relacionada com a 
obstrução das vias aéreas pela língua.

II - Risco de déficit de volume hídrico relacionado à 
terapia osmótica.

III - Comprometimento da mucosa oral relacionada com 
a respiração pela boca.

IV - Comprometimento das trocas gasosas devido à 
atelectasia e a hipercapnia.

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:

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

QUESTÃO 45
A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma 
doença que, com maior frequência, manifesta-se como 
infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres. 
As lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, e 
de tamanho variável, podendo também aparecer como 
lesão única. Sobre o HPV é correto afirmar, EXCETO:

(A) é uma doença infecciosa de notificação compulsória;
(B) nas gestantes, as lesões subclínicas serão 

acompanhadas com colpocitologia durante a gestação 
e reavaliadas para tratamento apos 3 meses do parto;

(C) é uma infecção de transmissão frequentemente sexual;
(D) a abstinência sexual logo após o diagnóstico e durante 

o período de tratamento é uma medida de controle 
da doença;

(E) possui como sinonímia: verruga venérea, verruga genital, 
cavalo de crista, crista de galo e condiloma acuminado.

QUESTÃO 46
Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue se 
assemelham aos sintomas iniciais da dengue clássica, 
porém, ocorre um agravamento do quadro no terceiro 
ou quarto dias de evolução da doença com aparecimento 
de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. 
A fragilidade capilar é evidenciada pela positividade da 
prova do laço. A prova do laço consiste:

(A) na aplicação de um garrote ou torniquete na região 
do braço, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; 
quando positiva, aparecem petéquias abaixo da zona 
de garroteamento;

(B) na aplicação de um garrote ou torniquete na região 
do braço, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; o 
resultado positivo resulta do aparecimento de petéquias 
na ordem de 20 ou mais polegadas (um quadrado com 
2,5 cm de lado), abaixo da zona de garroteamento;

(C) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto 
médio entre a pressão arterial máxima e mínima do 
paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos; 
quando positiva, aparecem petéquias após a retirada 
do aparelho;

(D) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o 
ponto médio entre a pressão arterial máxima e 
mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 
5 minutos; quando positiva, aparecem petéquias sob 
o aparelho ou abaixo do mesmo;

(E) em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto 
médio entre a pressão arterial máxima e mínima do 
paciente, mantendo-se esta pressão por 5 minutos; 
o resultado positivo está associado à quantidade, à 
concentração e distribuição de petéquias na ordem 
de 30 ou mais polegadas, que aparecem sob o 
aparelho ou abaixo do mesmo. 

QUESTÃO 47
Investigação Epidemiológica pode ser entendida como:

(A) estudo realizado com base nos dados existentes nos 
serviços de saúde ou de outras instituições. Não é um 
estudo amostral e destina-se a coletar dados para 
complementar informações já existentes;

(B) método de trabalho utilizado para esclarecer a 
ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos 
inusitados à saúde, a partir de casos isolados ou 
relacionados entre si. Consiste em um estudo de campo 
realizado a partir de casos notificados (clinicamente 
declarados ou suspeitos) e seus contatos;

(C) estudo seccional, geralmente do tipo amostral, 
levado a efeito quando as informações existentes são 
inadequadas ou insuficientes em virtude de diversos 
fatores, dentre os quais se podem destacar: notificação 
imprópria ou deficiente; mudança no comportamento 
epidemiológico de determinada doença;

(D) método de trabalho utilizado para esclarecer a 
ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos 
inusitados à saúde, a partir de casos clínicos ocorridos 
com frequência e regularidade em uma dada região. 
Consiste em um estudo de campo, do tipo transversal 
e longitudinal, realizado a partir de casos notificados;

(E) estudo técnico-científico sobre a ocorrência de casos 
clínicos de notificação compulsória. Consiste em 
uma pesquisa de campo, randomizada, feita a partir 
de casos notificados (clinicamente declarados ou 
suspeitos) e seus contatos.
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QUESTÃO 48
A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais 
importante para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares. Constitui-se em uma medida simples e 
eficaz de fricção manual vigorosa de toda a superfície das 
mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida 
de enxágue abundante em água corrente. Sobre esta 
medida, é CORRETO afirmar que:

(A) a decisão para a lavagem das mãos com uso de 
anti-séptico deve considerar o tipo de contato, o 
grau de contaminação, as condições do paciente, o 
procedimento a ser realizado e a necessidade ou não 
de utilização de luvas;

(B) o uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos 
antes de contatos que envolvam mucosas, sangue ou 
outros fluidos corporais, exceto quando a técnica a 
ser realizada não for asséptica;

(C) a lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada 
em realização de procedimentos invasivos, na 
prestação de cuidados a pacientes críticos e quando 
em contato direto com feridas e/ou dispositivos 
invasivos, tais como cateteres e drenos;

(D) segundo o manual de segurança do paciente do 
Ministério da Saúde, nas situações de urgência 
e emergência em que seja necessário agilizar o 
atendimento do paciente, pode-se dispensar a 
lavagem das mãos, desde que se calcem luvas estéreis 
para a realização dos procedimentos;

(E) a lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes 
quanto necessária, durante a assistência a um único 
paciente, sempre que envolver contato com diversos 
sítios corporais, entre cada uma das atividades, 
sendo obrigatória, nesses casos, a utilização de anti-
sépticos após o último procedimento. 

QUESTÃO 49
A população do Brasil está envelhecendo; esse é um 
fenômeno mundial devido ao aumento da expectativa 
de vida das pessoas e a cuidados de saúde cada vez mais 
eficazes. Portanto, o enfermeiro deve estar cada vez mais 
preparado para cuidar desse grupo humano, especialmente 
quando hospitalizados. Sobre envelhecimento, saúde e 
cuidado de enfermagem, é correto afirmar, EXCETO:

(A) constipação intestinal é uma das causas para a 
incontinência urinária transitória em idosos sob 
cuidados intensivos;

(B) as mudanças físicas que acompanham os idosos são 
normais, mas podem predispô-los a doenças;

(C) a reminiscência pode ser utilizada pelo enfermeiro 
para avaliar a autoestima do idoso;

(D) locais de cuidados intensivos colocam os idosos em 
risco de delírio, desidratação e desnutrição;

(E) enfraquecimento cognitivo é uma alteração fisiológica, 
normal e esperada, no processo de envelhecimento.

QUESTÃO 50
Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
a seguir:

I -  A vacina contra gripe deve ser administrada 
anualmente a todos os pacientes diabéticos com 
idades a partir dos 6 meses. 

II - Na atenção primária à saúde, a lavagem gástrica é um 
procedimento de urgência que deve ser realizado o 
mais precoce possível, quando indicado, nos casos de 
ingestão de substâncias tóxicas. 

III - Um dos benefícios do AGE (Ácido Graxo Essencial) 
no tratamento de feridas é sua ação bactericida para 
Staphylococcus aureus.

IV - Em lesões por queimaduras pode-se aplicar 
Sulfadiazina de prata a 1%.

V - Sobre os artigos hospitalares, os endoscópios, as 
lâminas de laringoscópios e os espéculos vaginais são 
classificados como artigos críticos.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

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

QUESTÃO 51
Na Estratégia de Saúde da Família, o Enfermeiro, ao 
avaliar os contatos intradomiciliares de portadores de 
hanseníase maiores de 1 ano de idade, vacinados com 
uma dose de BCG sem cicatriz vacinal, deve recomendar 
a vacinação de BCG com a seguinte quantidade de doses:

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

QUESTÃO 52
De acordo com o Ministério da Saúde, no Controle da 
Tuberculose, a indicação prioritária da vacina BCG-ID 
para os povos indígenas se dá quando a criança tem:

(A) 8 anos;
(B) 7 anos;
(C) 6 anos;
(D) 5 anos;
(E) 4 anos.
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QUESTÃO 53
Na vigilância epidemiológica, considera-se o conjunto de 
características clínico-epidemiológicas que possibilitam 
inferir o grau de relevância da doença em termos 
prognósticos, sociais e econômicos como:

(A) vulnerabilidade;
(B) compromisso;
(C) transcendência;
(D) regulamento;
(E) magnitude.

QUESTÃO 54
O Ministério da Saúde, no acompanhamento da saúde 
da mulher, recomenda para o tratamento da tuberculose 
nos casos de gravidez, a opção por fármacos anti-TB 
seguros, entre os quais:

(A) estreptomicina;
(B) polipeptídeos;
(C) etionamida;
(D) rifampicina;
(E) quinolonas.

QUESTÃO 55
Na Atenção Básica, o desenvolvimento de ações que 
priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-
comportamentais, alimentares, ambientais, com a 
finalidade de prevenir o aparecimento de doenças é 
parte integrante de:

(A) divisão de tarefa;
(B) mapa de risco;
(C) administração de serviço;
(D) organização do trabalho;
(E) processo de trabalho.

QUESTÃO 56
De acordo com o Ministério da Saúde, no controle 
da Tuberculose para a biossegurança institucional, 
desenvolver e implementar políticas escritas e protocolos 
para assegurar a rápida identificação, isolamento 
respiratório, diagnóstico e tratamento dos indivíduos são 
medidas de:

(A) proteção individual;
(B) controle ambiental;
(C) controle administrativo;
(D) engenharia;
(E) proteção respiratória.

QUESTÃO 57
Na Política Nacional para Inclusão Social da População 
de Rua, no Programa Saúde da Família sem Domicílio, 
o fortalecimento das ações de promoção à saúde, a 
prevenção e o tratamento de doenças, é parte integrante 
das(os):

(A) diretrizes;
(B) objetivos;
(C) princípios;
(D) estratégias;
(E) avaliações.

QUESTÃO 58
As práticas em saúde da mulher, como atitudes e 
comportamentos do Enfermeiro que contribuam para 
reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que 
melhoram a informação da mulher em relação ao seu 
corpo, são norteadas pelo princípio da:

(A) integração;
(B) humanização;
(C) hierarquização;
(D) descentralização;
(E) finalidade.

QUESTÃO 59
Na Estratégia de Saúde da Família, o profissional de 
saúde provedor da atenção pré-natal e puerperal, 
deverá monitorar continuamente a atenção prestada no 
SISPRENATAL por meio de indicadores de:

(A) resultado;
(B) impacto;
(C) processo;
(D) tecnologia;
(E) organização.

QUESTÃO 60
A Atenção Integral à Saúde do Homem se traduz no 
trânsito do usuário por todos os níveis da atenção, na 
perspectiva de uma linha de cuidado que estabeleça 
a referência e contrarreferência; essa dinâmica é 
denominada:

(A) disponibilidade;
(B) coerência;
(C) factibilidade;
(D) integralidade;
(E) viabilidade.




