
  

 



  

 

 

INSTRUÇÕES 

 

 

Olá! 

Preparamos este e-book Especial de Natal para te dar uma “forcinha” a mais nos estudos neste 

fim de ano.  

 

Ele está dividido em 3 partes: 

 Simulado 

 Gabarito 

 Questões Comentadas 

 

É importante que, primeiramente, você tente resolver o simulado sem consultar o gabarito. 

Posteriormente, leia o comentário das questões. 

 

Ah! Conheça na próxima página nosso Curso Completo de Enfermagem para Concursos. 
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https://enfconcursos.com/l/completo-ebooks


  

SIMULADO 

 

RDC 306 

 

01. (IPEFAE CISMPARPA 2015) “Documento integrante do processo de licenciamento 

ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de 

resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio 

ambiente" (Resolução CONAMA N° 358/2005). A definição refere-se: 

 

a) Aos Resíduos de Serviço de Saúde. 

b) Ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

c) Ao Plano de Redução de Resíduos de Serviços de Saúde. 

d) Ao Plano de Disposição Final dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

 

02. (AOCP EBSERH 2015) NÃO são considerados estabelecimentos geradores de resíduos do 

serviço de saúde: 

a) escolas, escritórios e açougues. 

b) locais que realizam embalsamento. 

c) centros de controle de zoonoses. 

d) laboratórios analíticos de produtos para saúde. 

e) locais que realizam serviços de tatuagem. 

 

 

03. (FCC 2007) A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA 33/2003 e a RDC - 

306/2004 descrevem a classificação e o fluxo dos resíduos dos serviços de saúde. 

Sinteticamente, a descrição é: 

 

a) grupo A (resíduos potencialmente infectantes): saco plástico branco leitoso. 

b) grupo B (objetos contendo cantos, bordas ou protuberâncias rígidas): saco plástico vermelho 

opaco. 

c) grupo C (resíduos contendo substâncias químicas): recipiente rígido e resistente preto. 

d) grupo D (resíduos sólidos urbanos): saco plástico branco transparente. 

e) grupo E (rejeitos radioativos): saco plástico ou de lona preto  



  

BIOSSEGURANÇA 

 

04. (FGV FIO CRUZ 2010) A Lei Nacional de Biossegurança estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o 

transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 

comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 

geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao 

avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 

ambiente, para efeito da lei, assinale a afirmativa incorreta. 

 

a) Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, 

inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. 

b) Organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético – 

ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. 

c) Clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um 

único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de 11 engenharia genética. 

d) Engenharia genética: atividade de pesquisa básica e manipulação de moléculas de ADN/ARN 

recombinante. 

e) Derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de 

replicação ou que não contenha forma viável de OGM.  

 

 

05. (CESPE 2013 TJ-RN adaptada) Em relação à biodiversidade e ao patrimônio genético, 

julgue o próximo item. 

É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, exigindo-se apenas que 

sejam embriões inviáveis. 

 

(   ) Certo.     (   ) Errado. 

 

 

06. (CETRO ANVISA 2013) Nos termos da Lei de Biossegurança, julgue o próximo item: 

É obrigatória a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área 

de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo 

máximo de 5 dias a contar da data do evento. 

 

(   ) Certo.     (   ) Errado. 



  

07. (2014 – FCC - TJ-AP) A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma 

medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde. De acordo com as boas práticas de higienização das mãos, quanto aos equipamentos e 

insumos necessários, os profissionais dos serviços de saúde devem considerar: 

 

I. A validade do sabonete ou antisséptico, quando fracionado e mantido fora da embalagem 

original, é de 24 meses. 

II. Quando a limpeza e a desinfecção do recipiente para sabão líquido tiver sido realizada em um 

período inferior a 7 dias, o conteúdo pode ser completado antes do término do produto. 

III. Para os sabões líquidos não utilizados em recipientes descartáveis, deve-se manter os registros 

dos responsáveis pela execução, data de manipulação, envase e validade da solução fracionada. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I, II e III. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) II, apenas. 

 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

 

08. (2013/INSTITUTO AOCP/IBC) Sobre os cuidados paliativos, é correto afirmar que: 

 

a) o principal objetivo das terapias aplicadas é aumentar a sobrevida do indivíduo de forma 

significativa, promovendo um ambiente saudável. 

b) o cuidado visa proporcionar conforto para que o doente possa vivenciar o processo de 

morte com dignidade. 

c) a enfermagem tem atuação limitada e passiva, sendo pouco efetivo os cuidados prestados, 

sendo necessária a abordagem por profissionais especializados. 

d) durante o processo de cuidados paliativos, o indivíduo deve permanecer sedado para evitar 

o sofrimento e a dor. 

e) a família deve ser afastada e não participar dessa etapa do cuidado por estar 

emocionalmente abalada. 

 

 

 



  

09. (2015/INSTITUTO AOCP/EBSERH) É princípio dos cuidados paliativos: 

 

a) promover alivio da dor e qualquer sintoma que desencadeie sofrimento humano nas esferas 

físicas, psíquicas, emocionais, sociais. 

b) antecipar o processo de morte para alívio do sofrimento. 

c) iniciar medidas de conforto somente quando as medidas curativas não surtirem mais efeito. 

d) focar o cuidado no paciente, sem aproximar as famílias das discussões, a fim de minimizar o 

sofrimento. 

e) promover a espiritualidade por meio do convencimento de determinada religião ao paciente, 

independentemente de suas crenças pessoais. 

 

 

10. (2017/INSTITUTO AOCP/EBSERH) A aplicação de Cuidados Paliativos intensivos para 

pacientes com doenças avançadas, próximos ao final da vida ou com expectativa de vida de 

até seis meses, englobando apoio aos seus familiares, denomina-se: 

 

a) hospice. 

b) barganha. 

c) transdisciplinariedade. 

d) luto. 

e) tanatologia. 

 

 

DIABETES 

 

11. (2015/CONSULPLAN/HOB) Acerca do Diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. 

 

a) É uma doença metabólica de etiologia variada. 

b) Uma das suas causas é a destruição de células do fígado. 

c) O Diabetes mellitus tipo 1 é a forma mais prevalente na população. 

d) A prevalência da doença na população está diminuindo devido ao diagnóstico cada vez mais 

precoce. 

 

12. (2012/UFPB/UFPB) Um adolescente de 13 anos entrou em coma cetoacidótico. 

Considerando esse caso, julgue cada uma das assertivas abaixo: 

O indivíduo tem diabetes tipo I. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 



  

13. (2016/COPESE – UFPI) NÃO constitui um fator de risco para a doença Diabetes Mellitus: 

 

a) Desnutrição. 

b) História familiar. 

c) Não praticar atividade física – sedentarismo. 

d) Hipertensão arterial. 

e) Colesterol e triglicerídeos elevados. 

 

 

DIREITO DOS USUÁRIOS 

 

14. (2010/IPAD/Prefeitura de Caruaru – PE) Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará 

prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica. 

b) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a 

prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade 

clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

c) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e 

esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 

preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública. 

d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em 

qualquer unidade do sistema. 

e) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde 

públicos ou privados conveniados com o SUS. 

 

 

15. (2013/CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP) Com relação aos direitos dos usuários do SUS, 

assinale a opção correta. 

 

a) Quando a autonomia do usuário estiver comprometida, o familiar poderá visitá-lo desde que 

esteja acompanhado de perto pelo enfermeiro e pelo segurança do local. 

b) Para garantir a integralidade do tratamento, o usuário tem direito ao encaminhamento para 

outros serviços, que poderá ser realizado por meio de comunicação oral direta ou telefônica 

pelo funcionário da unidade. 



  

c) Nos casos de espera por atendimento, o usuário deverá ser encaminhado a um local 

protegido, ventilado, limpo e munido de água potável e de sanitários. 

d) O usuário tem direito de receber uma prescrição terapêutica legível que expresse, 

estritamente, os códigos dos medicamentos genéricos e suas devidas abreviaturas. 

e) O usuário tem direito de pleitear medicamentos nas farmácias básicas, desde que 

devidamente prescritos, de baixo custo ou direcionados a doenças raras. 

 

 

16. (2016/FCC/TRT - 23ª REGIÃO - MT) De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde (2012), toda pessoa: 

 

a) tem direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde após ter contribuído com 

o Instituto Nacional da Previdência Social − INSS por, no mínimo, um ano. 

b) tem a responsabilidade de comunicar aos serviços de saúde, às ouvidorias ou à vigilância 

sanitária irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a 

saúde em ambientes públicos e privados. 

c) tem direito a um atendimento adequado, com qualidade, no tempo inferior a duas horas, 

independente do seu estado de saúde e com garantia de continuidade do tratamento no 

domicílio e/ou em instituição asilar. 

d) tem o dever de adotar os valores, a cultura e a crença do serviço de saúde responsável pelo 

seu atendimento. 

e) está desobrigada a assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou 

tratamentos recomendados, cabendo a instituição de saúde apresentar representação jurídica. 

 

 

17. (2014/FGV/Câmara Municipal do Recife-PE) O segundo princípio da “carta dos direitos 

dos usuários da saúde” garante ao cidadão o tratamento adequado e efetivo para seu 

problema, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados. Um direito assegurado por 

esse princípio é: 

 

a) acompanhamento por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internações, no 

momento do pré-parto, parto e pós-parto; 

b) atendimento com presteza, tecnologia apropriada e condições de trabalho adequadas para 

os profissionais da saúde; 

c) garantia da continuidade das atividades escolares e atividades recreativas para crianças e 

adolescentes internados; 

d) informação a respeito das diferentes possibilidades terapêuticas de acordo com sua 

condição clínica, considerando as evidências científicas; 



  

e) recebimento, quando internado, de visita de médico de sua referência, que não pertença 

àquela unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário. 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

18. (2016/FUNCAB/EMSERH) Sobre a Educação em Saúde é correto afirmar: 

 

a) até os dias de hoje, a Educação em Saúde no Brasil é basicamente uma iniciativa das elites 

políticas e econômicas e, portanto, subordinada aos seus interesses. 

b) Apesar da participação de profissionais de saúde nas experiências de Educação Popular 

manteve-se no setor de saúde uma tradição autoritária e normatizadora da Educação em 

Saúde. 

c) A Educação em Saúde é o campo de prática e conhecimento do setor Saúde que tem se 

ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer 

cotidiano da população. 

d) A Educação em Saúde visa criar sujeitos subalternos educados: sujeitos limpos, polidos, 

alfabetizados, bebendo água fervida, comendo farinha de soja e defecando em fossas sépticas, 

independentemente da conquista de sua liberdade e de seus direitos. 

e) as práticas de Educação em Saúde têm como objetivo principal a inserção de um técnico nas 

pequenas comunidades periféricas identificando lideranças e problemas mobilizadores. 

 

 

19. (2016/IBFC/EBSERH/HUAP-UFF) As práticas de educação em saúde no SUS 

compreendem: 

 

a) Ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e populares para a qualificação da 

participação social e reconhecimento do saber popular em saúde. 

b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. 

São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela ação comunicativa entre os 

participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas. 

c) Dimensões vinculadas à doença e à prescrição de normas, sendo consideradas estratégias 

básicas para a promoção da saúde. 

d) Ações de institucionalização de espaços de participação, desenvolvimento de mecanismos 

democráticos de gestão e formação de gestores para a gestão estratégica e participativa. 

e) Eventos e ações de conscientização e luta pelo direito universal à saúde. 

 

 



  

20. (2010/IPAD/Prefeitura de Caruaru – PE) “As adões desenvolvidas em parceria com 

movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento 

do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da 

Saúde): 

 

a) Educação permanente para o controle social. 

b) Promoção da equidade. 

c) Mobilização social em saúde. 

d) Educação Popular em Saúde. 

e) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

 

21. (UNIRIO/ UNIRIO/ 2012) Em relação à classificação das cirurgias quanto à finalidade, é 

INCORRETA a seguinte definição: 

 

a) Diagnóstica ou exploratória – tem como única finalidade a realização de biópsias. 

b) Curativa - quando se corrigem alterações orgânicas (retirada da amígdala). 

c) Reparadora - quando há reparação de múltiplos ferimentos (enxerto de pele). 

d) Reconstrutora ou cosmética - quando se processa uma reconstituição (plástica para modelar 

o nariz, por exemplo). 

e) Paliativa - quando se necessita corrigir algum problema, aliviando os sintomas da 

enfermidade, não havendo cura (abertura de orifício artificial para a saída de fezes (colostomia) 

sem ressecção do tumor intestinal, por exemplo). 

 

 

22. (KLC Prefeitura de Alto Piquiri - PR 2012) Em se tratando das classificações cirúrgicas, 

associe os termos com suas respectivas respostas. 

1. Curativa. 

2. Paliativa. 

3. Reconstrução. 

4. Eletiva. 

 

(  ) Cirurgia realizada para melhorar as condições orgânicas, ou seja, para suprir alguma 

necessidade que tenha sido afetada. 

(   ) Cirurgia planejada com antecedência, sendo realizados todos os exames pré- operatórios 

durante o período de espera. 



  

(   ) Tem a finalidade de retirar algo que não está fazendo bem ao organismo. 

(   ) Trata-se da cirurgia plástica, geralmente realizada para reconstruir tecidos danificados por 

incidentes ou simplesmente embelezamento estético. 

 

 a) 4 – 2 – 3 – 1 

 b) 2 – 4 – 1 – 3 

 c) 1 – 4 – 2 – 3 

 d) 2 – 1 – 3 – 4 

 e) 1 – 3 – 2 – 4 

 

 

23. (AOCP EBSERH 2015) Deu entrada no hospital, paciente feminina, 30 anos, para 

colocação de prótese mamária + lipoaspiração. No momento de fazer o relatório, o técnico de 

enfermagem fica em dúvida. Qual seria o termo correto para definir a cirurgia? 

 

a) Paliativa. 

b) Reparadora. 

c) Reconstrutora. 

 d) Necessária. 

 e) Estética. 

 

 

24. AOCP EBSERH 2016) Assinale a alternativa que contemple a caracterização de 

gastrosplastia, segundo a classificação de feridas e quanto ao conteúdo microbiano. 

 

 a) Contaminada 

 b) Potencialmente contaminada 

 c) Infectada 

 d) Limpa 

 e) Asséptica 

 

 

25. (IBFC 2015) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. _________________ 

é realizada em quaisquer tecidos ou órgãos quando há a presença de secreção purulenta, área 

necrótica ou corpo estranho, perfuração de víscera ou contaminação fecal. 

 

 a) Cirurgia contaminada . 



  

 b) Cirurgia infectada. 

 c) Cirurgia limpa. 

 d) Cirurgia de emergência. 

 

 

26. (AOCH EBSERH 2016) Foi atendido no pronto atendimento um paciente de 25 anos, sexo 

masculino, com ferimento por arma branca na região abdominal, que apresenta sangramento 

intenso, sendo encaminhado para laparotomia exploradora. Essa cirurgia pode ser classificada 

como: 

 

 a) eletiva. 

 b) paliativa. 

 c) de urgência. 

 d) de emergência. 

 e) requerida. 

 

 

27. (CESPE 2010 INCA) Encaminhar peças e materiais para análise no transcorrer da cirurgia é 

atribuição exclusiva do auxiliar de enfermagem do centro cirúrgico. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 

 

 

BIOÉTICA 

 

28. (2016/IBFC/EBSERH/HUAP-UFF) Não é um dos princípios fundamentais da Bioética a: 

 

a) Humanização 

b) Não maleficência 

c) Justiça 

d) Autonomia 

e) Beneficência 

 

 

29. (2015/IF-TO/IF-TO/Enfermeiro) O principialismo tem grande influência na reflexão e 

análise bioética no campo das pesquisas em seres humanos. Esta orientação bioética foi 

proposta em 1979 por Tom Beauchamp e James Childress, no clássico “Princípios de ética 

biomédica”. A análise ética de cada caso, na clínica e na pesquisa, deve ser realizada mediante 

a avaliação de quatro princípios éticos, exceto: 

 



  

a) Lealdade. 

b) Respeito à autonomia. 

c) Não maleficência. 

d) Beneficência. 

e) Justiça. 

 

 

30. (2017/IBFC/EBSERH/Enfermeiro) Considerando os princípios da Bioética, é correto 

afirmar que fazer o bem aos outros significa: 

 

a) Benemerência 

b) Benevolência 

c) Autonomia 

d) Beneficência 

e) Indulgência 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

31. (2016/Serctam/Prefeitura de Quixadá – CE) De acordo com a Resolução COFEN nº 

311/2007, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida 

da pessoa, família e coletividade e atua na (o): 

 

a) Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

b) Compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência. 

c) Direitos, proibições, responsabilidades e deveres. 

d) Promoção, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde. 

e) Princípios e diretrizes 

 

 

32. (UFBA/2014). Imprudência, imperícia e negligência são conceitos fundamentais que dizem 

respeito à responsabilidade ética e legal do profissional de enfermagem, sendo que a 

imprudência refere-se ao agir sem cautela, de forma precipitada ou afoita. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 

 



  

33. (FCC/ DPE / 2013). De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a 

infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 

qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, é classificada como: 

 

a) gravíssima 

b) média 

c) grave 

d) grau I 

e) grau II 

 

 

MODELOS ASSISTENCIAIS 

 

34. (FUNCAB-SES/GO-2010) Após a Reforma Sanitária, diversas mudanças nos modelos de 

enfrentamento de problemas de saúde no Brasil vêm ocorrendo. O modelo “sanitarista”, 

correspondente à Saúde Pública institucionalizada no país no século passado, tem como 

característica: 

 

a) abranger aspectos biopsicossociais. 

b) contemplar a integralidade da atenção à saúde. 

c) apresentar cunho predominantemente curativo. 

d) ser universal e estar voltado para o atendimento da “demanda espontânea”. 

e) estar baseado na realização de campanhas e em programas especiais. 

 

 

35. (BIO-RIO/Fundação Saúde/2014) Modelos de atenção representam tecnologias 

estruturadas em função dos problemas de saúde. Eles não são normas, mas formas de 

articulação das relações entre sujeitos (trabalhadores de saúde e usuários) mediadas por 

tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas no processo de trabalho em saúde. Podemos 

citar as seguintes características do modelo atual de saúde, EXCETO: 

 

 a) é baseado na atenção médica (médico-centrado). 

 b) é centrado na produção de procedimentos. 

 c) tem ênfase no indivíduo doente, isolando-o de seu contexto social. 

 d) fragmenta o cuidado em saúde (especialidades). 

 e) apresenta atuação articulada, integrada e cuidadora. 

 

 



  

36. (RESIDÊNCIA/UFF/2012) Dentre as alternativas abaixo, assinale o modelo de assistência 

à saúde no Brasil. 

 

A) Modelo de mercado livre. 

B) Modelo universal custeado por meio de impostos. 

C) Modelo de segurança social misto. 

D) Modelo universal. 

 

 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

37. (UPENET-2013) A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) pode ser definida 

como estratégia para um cuidado integral e direcionada às necessidades de saúde de uma 

população. Nesse sentido, as RAS constituem-se em: 

 

A) arranjos corporativistas e organizados em função dos prestadores de serviços. 

B) um conjunto formado por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 

tecnológicas e missões assistenciais. 

C) serviços articulados de forma complementar e sem base territorial alguma.  

D) atributos de uma atenção básica estruturada como ponto secundário ou terciário de cuidado 

e principal porta de saída do sistema. 

E) equipes multidisciplinares que cobrem, apenas, uma parte da população, atendendo, 

exclusivamente, os doentes graves. 

 

 

38. (2013/IBFC/EBSERH) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 

conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com 

a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é a definição de: 

 

a) Rede de Atenção à Saúde. 

b) Região de Saúde. 

c) Universalidade. 

d) Regionalização. 

 

 

 



  

39. (2014/INSTITUTO AOCP/UFGD) Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o 

Decreto 7.508/2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes 

de Atenção à Saúde os serviços: 

 

a) de assistência social. 

b) de atenção primária. 

c) de atenção de urgência e emergência. 

d) de atenção psicossocial. 

e) especiais de acesso aberto. 

 

 

40. (2013/CESPE/MPU) Julgue os itens seguintes, relativos à rede de atenção à saúde. 

Com a implantação da rede de atenção à saúde, a denominada lista de espera foi extinta no 

sistema de saúde, com o fim de acelerar o atendimento e humanizar a assistência. 

 

(   ) Certo.  (   ) Errado. 

 

 

SAÚDE DA CRIANÇA 

 

41. (FDC IF-SE 2014) A hipotermia agrava ou favorece o desequilíbrio ácido-básico, o 

desconforto respiratório, a enterocolite necrosante e a hemorragia intraperiventricular em 

recém-nascido (RN) de muito baixo peso. Para diminuir a perda de calor nesses RN, é 

importante preaquecer a sala de parto e a sala onde serão realizados os procedimentos de 

reanimação, mantendo temperatura ambiente, no mínimo, de: 

 

a) 24° C 

b) 26° C 

c) 34°C 

d) 36°C 

 

42. (IF-SE 2016) A Vitamina K é administrada no recém-nascido logo após o nascimento. 

Este medicamento é indicado para prevenir: 

 

a) infecção oftálmica. 



  

b) desconforto respiratório. 

c) infecção urinária. 

d) hemorragia. 

e) icterícia. 

 

 

43. (FUNCAB 2013) Segundo o Ministério da Saúde, em recém-nascido de mãe com sífilis não 

tratada ou inadequadamente tratada, que apresenta alterações clínicas ou sorológicas, deverá 

ser iniciado tratamento com: 

 

A) Cloranfenicol. 

B) Lincomicina. 

C) Floxacino. 

D) Tetraciclina. 

E) Penicilina. 

 

 

44. (AOCP EBSERH 2015) No serviço de assistência de enfermagem pediátrica, usa-se 

medidas antropométricas. Quais são elas? 

 

a) Temperatura, perímetro cefálico e torácico. 

b) Perímetro cefálico e respiração. 

c) Peso, altura, perímetros cefálico, torácico e abdominal. 

d) Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. 

e) Saturação de oxigênio e pressão arterial. 

 

 

45. (IADES EBSERH 2014) Durante o exame físico, o enfermeiro observa que o paciente, 

portador de insuficiência hepática, apresenta a esclera com coloração amarelo-alaranjada. 

Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar que essa coloração se denomina: 

 

 a) cianose. 

 b) palidez. 

 c) icterícia. 

 d) eritema. 

 e) hiperpigmentação. 

 



  

46. (FGV 2015 TCESE) Durante o exame físico de um recém-nascido, o enfermeiro constatou 

o abaulamento da fontanela bregmática. 

Esse achado sugere: 

 

 a) aumento da pressão intracraniana; 

 b) hipertireoidismo; 

 c) síndrome de Down; 

 d) hipotireoidismo; 

 e) desidratação moderada. 

 

 

47. (AOCP 2014) Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. “Ao nascimento os ossos 

da cabeça da criança não estão ainda completamente soldados e são separados por estruturas 

denominadas suturas. Entre as suturas coronariana e  sagital está localizada a fontanela 

bregmática, que tem tamanho variável e só se fecha por volta do ____________ de vida”. 

 

a) 4º mês 

b) 24º mês 

c) 32º mês 

d) 6º mês 

e) 18º mês 

 

 

48. (FUNCAB 2012) Uma das principais causas de morte em crianças em todo mundo, 

contando com cerca de 2 milhões de óbitos ao ano é a: 

 

a) pneumonia. 

b) aids/hiv. 

c) poliomielite. 

d) varíola. 

e) caxumba. 

 

 

49. (FAU Prefeitura de Piraquara – PR 2016) Sinais e sintomas da infecção aguda das vias 

aéreas pelo vírus Influenza cursam com quadro febril (temperatura ≥ 37,8°C), com a curva 

térmica usualmente declinando após dois ou três dias e normalizando em torno do sexto dia 

de evolução. A febre geralmente é mais acentuada em crianças. 

São sinais e sintomas habitualmente observados nessa doença, exceto: 

 

 



  

 a) Rinorreia. 

 b) Hiperglicemia. 

 c) Tosse seca. 

 d) Dor de garganta. 

 e) Artralgia. 

 

 

50. (AOCP EBSERH 2015) É fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais 

de perigo à saúde da criança, pois sabe-se que as crianças, menores de 2 meses podem 

adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. 

Sendo assim, assinale a alternativa que consiste em um sinal que indica a necessidade de 

encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência. 

 

a) Dermatite de contato. 

b) Coriza. 

c) Batimentos de asas do nariz. 

d) Temperatura axilar entre 36,4º C e 37,5º C. 

e) Respiração entre 40 mrm e 60 mrm. 
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QUESTÕES COMENTADAS 

 

RDC 306 

 

01. (IPEFAE CISMPARPA 2015) “Documento integrante do processo de licenciamento 

ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de 

resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio 

ambiente" (Resolução CONAMA N° 358/2005). A definição refere-se: 

 

a) Aos Resíduos de Serviço de Saúde. 

b) Ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

c) Ao Plano de Redução de Resíduos de Serviços de Saúde. 

d) Ao Plano de Disposição Final dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Comentário: 

A RDC 306/2004 atua complementando a resolução do CONAMA, a qual conceitua o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 

 

RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução considera-se: 

XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do 

processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na 

minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no 

âmbito dos serviços mencionados no art. 1º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à 

geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento 

e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

Resposta: 

b) Ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

 

02. (AOCP EBSERH 2015) NÃO são considerados estabelecimentos geradores de resíduos do 

serviço de saúde: 

a) escolas, escritórios e açougues. 



  

b) locais que realizam embalsamento. 

c) centros de controle de zoonoses. 

d) laboratórios analíticos de produtos para saúde. 

e) locais que realizam serviços de tatuagem. 

 

Comentário: 

Letra A. Os demais se enquadram como resíduos de serviços de saúde. 

Decore! 

Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de RSS todos os serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 

distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

 

Resposta: 

a) escolas, escritórios e açougues. 

 

 

03. (FCC 2007) A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA 33/2003 e a RDC - 

306/2004 descrevem a classificação e o fluxo dos resíduos dos serviços de saúde. 

Sinteticamente, a descrição é: 

 

a) grupo A (resíduos potencialmente infectantes): saco plástico branco leitoso. 

b) grupo B (objetos contendo cantos, bordas ou protuberâncias rígidas): saco plástico vermelho 

opaco. 

c) grupo C (resíduos contendo substâncias químicas): recipiente rígido e resistente preto. 

d) grupo D (resíduos sólidos urbanos): saco plástico branco transparente. 

e) grupo E (rejeitos radioativos): saco plástico ou de lona preto 

 

Comentário: 

a) CERTO 

b) Grupo B são substâncias químicos. 

c) Grupo C são substâncias radioativas e devem ser descartados em caixas blindadas.  



  

d) Grupo D são resíduos comuns (recicláveis) e devem ser descartados em saco plástico preto. 

e) Grupo E são rejeitos perfurocortantes e devem ser descartados através de uma caixa rígida 

específica. 

 

Resposta Correta: 

a) grupo A (resíduos potencialmente infectantes): saco plástico branco leitoso. 

 

 

BIOSSEGURANÇA 

 

04. (FGV FIO CRUZ 2010) A Lei Nacional de Biossegurança estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o 

transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 

comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 

geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao 

avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 

ambiente, para efeito da lei, assinale a afirmativa incorreta. 

 

a) Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, 

inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. 

b) Organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético – 

ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. 

c) Clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um 

único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de 11 engenharia genética. 

d) Engenharia genética: atividade de pesquisa básica e manipulação de moléculas de ADN/ARN 

recombinante. 

e) Derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de 

replicação ou que não contenha forma viável de OGM.  

 

Comentário:  

Engenharia genética: atividade de PRODUÇÃO e manipulação de moléculas de ADN/ARN 

recombinante. 

Esta Lei não se aplica Quando a modificação genética for obtida por meio das seguintes técnicas, 

desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador: 

I – mutagênese; 

II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal; 



  

III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida mediante 

métodos tradicionais de cultivo; 

IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural. 

 

Portanto a alternativa incorreta é a “D”. 

 

Resposta Correta: 

d) Engenharia genética: atividade de pesquisa básica e manipulação de moléculas de 

ADN/ARN recombinante. 

 

 

05. (CESPE 2013 TJ-RN adaptada) Em relação à biodiversidade e ao patrimônio genético, 

julgue o próximo item. 

 

É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, exigindo-se apenas que 

sejam embriões inviáveis. 

 

(   ) Certo.     (   ) Errado. 

 

Comentário:  

ERRADA, pois o termo “apenas” é restritivo e tornou a questão falsa. 

Os embriões podem ser utilizados atendendo a outros requisitos, vamos revisa-los:  

I – sejam embriões inviáveis; ou 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já 

congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir 

da data de congelamento. 

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

 

Resposta Correta: 

Errado. 

 

 

06. (CETRO ANVISA 2013) Nos termos da Lei de Biossegurança, julgue o próximo item: 

É obrigatória a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área 

de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo 

máximo de 5 dias a contar da data do evento. 



  

(   ) Certo.     (   ) Errado. 

 

Comentário: 

CERTO, como vimos acima, é obrigatória a investigação de acidentes na engenharia genética, 

conforme a nossa lei. 

I – a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia 

genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias a contar da data do evento; 

 

Resposta Correta: 

Certo. 

 

 

07. (2014 – FCC - TJ-AP) A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma 

medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde. De acordo com as boas práticas de higienização das mãos, quanto aos equipamentos e 

insumos necessários, os profissionais dos serviços de saúde devem considerar: 

 

I. A validade do sabonete ou antisséptico, quando fracionado e mantido fora da embalagem 

original, é de 24 meses. 

II. Quando a limpeza e a desinfecção do recipiente para sabão líquido tiver sido realizada em um 

período inferior a 7 dias, o conteúdo pode ser completado antes do término do produto. 

III. Para os sabões líquidos não utilizados em recipientes descartáveis, deve-se manter os registros 

dos responsáveis pela execução, data de manipulação, envase e validade da solução fracionada. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) II, apenas. 

 

Comentário: 

I. A validade do sabonete ou antisséptico, quando fracionado e mantido fora da embalagem original, 

é de 24 meses. Depende do fabricante, errado. 

II. Quando a limpeza e a desinfecção do recipiente para sabão líquido tiver sido realizada em um 

período inferior a 7 dias, o conteúdo pode ser completado antes do término do produto. 

O conteúdo deve ser trocado, errado. 



  

III. Para os sabões líquidos não utilizados em recipientes descartáveis, deve-se manter os registros 

dos responsáveis pela execução, data de manipulação, envase e validade da solução fracionada. 

Correto. 

 

Resposta Correta: 

b) III, apenas. 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

 

08. (2013/INSTITUTO AOCP/IBC) Sobre os cuidados paliativos, é correto afirmar que: 

 

a) o principal objetivo das terapias aplicadas é aumentar a sobrevida do indivíduo de forma 

significativa, promovendo um ambiente saudável. 

b) o cuidado visa proporcionar conforto para que o doente possa vivenciar o processo de 

morte com dignidade. 

c) a enfermagem tem atuação limitada e passiva, sendo pouco efetivo os cuidados prestados, 

sendo necessária a abordagem por profissionais especializados. 

d) durante o processo de cuidados paliativos, o indivíduo deve permanecer sedado para evitar 

o sofrimento e a dor. 

e) a família deve ser afastada e não participar dessa etapa do cuidado por estar 

emocionalmente abalada. 

 

Comentário: 

Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, 

que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do 

sofrimento. 

 

Resposta Correta: 

b) o cuidado visa proporcionar conforto para que o doente possa vivenciar o processo de 

morte com dignidade. 

 

 

09. (2015/INSTITUTO AOCP/EBSERH) É princípio dos cuidados paliativos: 

 

a) promover alivio da dor e qualquer sintoma que desencadeie sofrimento humano nas esferas 

físicas, psíquicas, emocionais, sociais. 



  

b) antecipar o processo de morte para alívio do sofrimento. 

c) iniciar medidas de conforto somente quando as medidas curativas não surtirem mais efeito. 

d) focar o cuidado no paciente, sem aproximar as famílias das discussões, a fim de minimizar o 

sofrimento. 

e) promover a espiritualidade por meio do convencimento de determinada religião ao paciente, 

independentemente de suas crenças pessoais. 

 

Comentário: 

Um dos princípios dos cuidados paliativos é fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes 

como astenia, anorexia, dispneia e outras emergências oncológicas. 

 

Resposta Correta: 

a) promover alivio da dor e qualquer sintoma que desencadeie sofrimento humano nas esferas 

físicas, psíquicas, emocionais, sociais. 

 

 

10. (2017/INSTITUTO AOCP/EBSERH) A aplicação de Cuidados Paliativos intensivos para 

pacientes com doenças avançadas, próximos ao final da vida ou com expectativa de vida de 

até seis meses, englobando apoio aos seus familiares, denomina-se: 

 

a) hospice. 

b) barganha. 

c) transdisciplinariedade. 

d) luto. 

e) tanatologia. 

 

Comentário: 

O limite designado em seis meses de expectativa de vida poderia ser utilizado para indicação de 

Cuidados Paliativos exclusivos, uma vez que este critério foi importado do MEDICARE americano, 

que estabelece o tempo de sobrevida esperado como um dos critérios de indicação para assistência 

de HOSPICE. São os critérios do MEDICARE:  

1. A expectativa de vida avaliada é menor ou igual a seis meses; 

2. O paciente deve fazer a opção por Cuidados Paliativos exclusivos e abrir mão dos 

tratamentos de prolongamento da vida 

3. O paciente deve ser beneficiário do MEDICARE. 

 

Resposta Correta: 

a) hospice. 

 



  

DIABETES 

 

11. (2015/CONSULPLAN/HOB) Acerca do Diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. 

 

a) É uma doença metabólica de etiologia variada. 

b) Uma das suas causas é a destruição de células do fígado. 

c) O Diabetes mellitus tipo 1 é a forma mais prevalente na população. 

d) A prevalência da doença na população está diminuindo devido ao diagnóstico cada vez mais 

precoce. 

 

Comentário: 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 

coração e vasos sanguíneos. 

 

Resposta Correta: 

a) É uma doença metabólica de etiologia variada. 

 

 

12. (2012/UFPB/UFPB) Um adolescente de 13 anos entrou em coma cetoacidótico. 

Considerando esse caso, julgue cada uma das assertivas abaixo: 

O indivíduo tem diabetes tipo I. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 

 

Comentário: 

Primeira dica: o diabetes tipo II, geralmente é diagnosticado após os 45 anos. 

Segunda dica: a cetoacidose é característica do diabetes tipo I. Mais precisamente do tipo IB. 

 

Resposta Correta: 

Certo. 

 

 

13. (2016/COPESE – UFPI) NÃO constitui um fator de risco para a doença Diabetes Mellitus: 



  

a) Desnutrição. 

b) História familiar. 

c) Não praticar atividade física – sedentarismo. 

d) Hipertensão arterial. 

e) Colesterol e triglicerídeos elevados. 

 

Comentário: 

São fatores de risco para o diabetes mellitus: 

 Idade >45 anos. 

 Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25). 

 Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm paramulheres, 

medida na altura das cristas ilíacas). 

 Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes. 

 Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg). 

 Colesterol HDL d”35 mg/dL e/ou triglicerídeos e”150 mg/dL. 

 História de macrossomia ou diabetes gestacional. 

 Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 

 Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida 

 

Resposta Correta: 

a) Desnutrição. 

 

DIREITO DOS USUÁRIOS 

 

14. (2010/IPAD/Prefeitura de Caruaru – PE) Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará 

prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica. 

b) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a 

prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade 

clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

c) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e 

esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 

preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública. 

d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em 

qualquer unidade do sistema. 



  

e) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde 

públicos ou privados conveniados com o SUS. 

 

Comentário: 

A questão solicita a incorreta. De acordo com a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde, a mesma 

foi elaborada de acordo com 6 PRINCÍPIOS BASILARES que, juntos, asseguram ao cidadão o direito 

básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. 

 

Resposta Correta: 

e) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de 

saúde públicos ou privados conveniados com o SUS. 

 

 

15. (2013/CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP) Com relação aos direitos dos usuários do SUS, 

assinale a opção correta. 

 

a) Quando a autonomia do usuário estiver comprometida, o familiar poderá visitá-lo desde que 

esteja acompanhado de perto pelo enfermeiro e pelo segurança do local. 

b) Para garantir a integralidade do tratamento, o usuário tem direito ao encaminhamento para 

outros serviços, que poderá ser realizado por meio de comunicação oral direta ou telefônica 

pelo funcionário da unidade. 

c) Nos casos de espera por atendimento, o usuário deverá ser encaminhado a um local 

protegido, ventilado, limpo e munido de água potável e de sanitários. 

d) O usuário tem direito de receber uma prescrição terapêutica legível que expresse, 

estritamente, os códigos dos medicamentos genéricos e suas devidas abreviaturas. 

e) O usuário tem direito de pleitear medicamentos nas farmácias básicas, desde que 

devidamente prescritos, de baixo custo ou direcionados a doenças raras. 

 

Comentário: 

A carta de Direitos dos Usuários da Saúde através da portaria 1.820 de 2009 traz que todas as 

pessoas têm direito garantido em caso de espera por atendimento, fazê-lo em lugares protegidos, 

limpos e ventilados, tendo à sua disposição água potável e sanitários, e devendo os serviços de saúde 

se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas. 

 

Resposta Correta: 

c) Nos casos de espera por atendimento, o usuário deverá ser encaminhado a um local 

protegido, ventilado, limpo e munido de água potável e de sanitários. 

 



  

16. (2016/FCC/TRT - 23ª REGIÃO - MT) De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde (2012), toda pessoa: 

 

a) tem direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde após ter contribuído com 

o Instituto Nacional da Previdência Social − INSS por, no mínimo, um ano. 

b) tem a responsabilidade de comunicar aos serviços de saúde, às ouvidorias ou à vigilância 

sanitária irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a 

saúde em ambientes públicos e privados. 

c) tem direito a um atendimento adequado, com qualidade, no tempo inferior a duas horas, 

independente do seu estado de saúde e com garantia de continuidade do tratamento no 

domicílio e/ou em instituição asilar. 

d) tem o dever de adotar os valores, a cultura e a crença do serviço de saúde responsável pelo 

seu atendimento. 

e) está desobrigada a assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou 

tratamentos recomendados, cabendo a instituição de saúde apresentar representação jurídica. 

 

Comentário: 

Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem 

interrupção. Para que isso seja cumprido é necessário, dentre outras coisas, - comunicar aos serviços 

de saúde, às ouvidorias ou à vigilância sanitária irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de 

produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados. 

 

Resposta Correta: 

b) tem a responsabilidade de comunicar aos serviços de saúde, às ouvidorias ou à vigilância 

sanitária irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a 

saúde em ambientes públicos e privados. 

 

17. (2014/FGV/Câmara Municipal do Recife-PE) O segundo princípio da “carta dos direitos 

dos usuários da saúde” garante ao cidadão o tratamento adequado e efetivo para seu 

problema, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados. Um direito assegurado por 

esse princípio é: 

 

a) acompanhamento por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internações, no 

momento do pré-parto, parto e pós-parto; 

b) atendimento com presteza, tecnologia apropriada e condições de trabalho adequadas para 

os profissionais da saúde; 

c) garantia da continuidade das atividades escolares e atividades recreativas para crianças e 

adolescentes internados; 



  

d) informação a respeito das diferentes possibilidades terapêuticas de acordo com sua 

condição clínica, considerando as evidências científicas; 

e) recebimento, quando internado, de visita de médico de sua referência, que não pertença 

àquela unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário. 

 

Comentário: 

Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de 

saúde. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com 

garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado: 

I - Atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com 

condições adequadas de atendimento. 

 

Resposta Correta: 

b) atendimento com presteza, tecnologia apropriada e condições de trabalho adequadas para 

os profissionais da saúde, 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

18. (2016/FUNCAB/EMSERH) Sobre a Educação em Saúde é correto afirmar: 

 

a) até os dias de hoje, a Educação em Saúde no Brasil é basicamente uma iniciativa das elites 

políticas e econômicas e, portanto, subordinada aos seus interesses. 

b) Apesar da participação de profissionais de saúde nas experiências de Educação Popular 

manteve-se no setor de saúde uma tradição autoritária e normatizadora da Educação em 

Saúde. 

c) A Educação em Saúde é o campo de prática e conhecimento do setor Saúde que tem se 

ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer 

cotidiano da população. 

d) A Educação em Saúde visa criar sujeitos subalternos educados: sujeitos limpos, polidos, 

alfabetizados, bebendo água fervida, comendo farinha de soja e defecando em fossas sépticas, 

independentemente da conquista de sua liberdade e de seus direitos. 

e) as práticas de Educação em Saúde têm como objetivo principal a inserção de um técnico nas 

pequenas comunidades periféricas identificando lideranças e problemas mobilizadores. 

 

Comentário: 

A educação em saúde é o campo de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado 

mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer cotidiano da 

população. Diferentes concepções e práticas têm marcado a história da educação em saúde no 



  

Brasil. Mas, até a década de 1970, a educação em saúde no Brasil foi basicamente uma iniciativa 

das elites políticas e econômicas e, portanto, subordinada aos seus interesses. Voltavase para a 

imposição de normas e comportamentos por elas considerados adequados. 

 

Resposta Correta: 

c) A Educação em Saúde é o campo de prática e conhecimento do setor Saúde que tem se 

ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer 

cotidiano da população. 

 

 

19. (2016/IBFC/EBSERH/HUAP-UFF) As práticas de educação em saúde no SUS 

compreendem: 

 

a) Ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e populares para a qualificação da 

participação social e reconhecimento do saber popular em saúde. 

b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. 

São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela ação comunicativa entre os 

participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas. 

c) Dimensões vinculadas à doença e à prescrição de normas, sendo consideradas estratégias 

básicas para a promoção da saúde. 

d) Ações de institucionalização de espaços de participação, desenvolvimento de mecanismos 

democráticos de gestão e formação de gestores para a gestão estratégica e participativa. 

e) Eventos e ações de conscientização e luta pelo direito universal à saúde. 

 

Comentário: 

As práticas de educação em saúde no SUS compreendem relações entre sujeitos sociais que portam 

diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, 

mediadas pela ação comunicativa entre os participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas. 

Painel de indicadores de promoção da saúde, in: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/painel_indicadores_sus_promocao_saude.pdf 

 

Resposta Correta: 

b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. 

São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela ação comunicativa entre os 

participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas. 

 

 



  

20. (2010/IPAD/Prefeitura de Caruaru – PE) “As adões desenvolvidas em parceria com 

movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento 

do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da 

Saúde): 

 

a) Educação permanente para o controle social. 

b) Promoção da equidade. 

c) Mobilização social em saúde. 

d) Educação Popular em Saúde. 

e) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 

Comentário: 

- Educação Popular em Saúde: são ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e 

populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde. 

- Educação Permanente para o Controle Social: compreende ações de formação de conselheiros e 

lideranças sociais para o exercício do controle social em saúde. 

- Promoção da Equidade são ações voltadas à mobilização, formação e ampliação do acesso à saúde 

de populações em situação de vulnerabilidade e risco à saúde, como a população negra, LGBT e 

população do campo e floresta. 

- Fortalecimento das práticas de Gestão Participativa são ações de institucionalização de espaços de 

participação, desenvolvimento de mecanismos democráticos de gestão e formação de gestores para 

a gestão estratégica e participativa. 

- Mobilização social em saúde compreende a realização de eventos e ações de conscientização e luta 

pelo direito universal à saúde. 

- Produção de conhecimentos envolve pesquisas e publicações elaboradas com intuito de difundir e 

qualificar a gestão estratégica e participativa no SUS. 

 

Resposta Correta: 

d) Educação Popular em Saúde. 

 

 

CENTRO CIRÚRGICO 

 

21. (UNIRIO/ UNIRIO/ 2012) Em relação à classificação das cirurgias quanto à finalidade, é 

INCORRETA a seguinte definição: 

 

a) Diagnóstica ou exploratória – tem como única finalidade a realização de biópsias. 



  

b) Curativa - quando se corrigem alterações orgânicas (retirada da amígdala). 

c) Reparadora - quando há reparação de múltiplos ferimentos (enxerto de pele). 

d) Reconstrutora ou cosmética - quando se processa uma reconstituição (plástica para modelar 

o nariz, por exemplo). 

e) Paliativa - quando se necessita corrigir algum problema, aliviando os sintomas da 

enfermidade, não havendo cura (abertura de orifício artificial para a saída de fezes (colostomia) 

sem ressecção do tumor intestinal, por exemplo). 

 

Comentário: 

A cirurgia exploratória serve para fazer biópsia e também para visualizar partes internas, dessa 

forma, não é apenas com finalidade de realizar biopsia. 

 

Resposta Correta: 

a) Diagnóstica ou exploratória – tem como única finalidade a realização de biópsias. 

 

 

22. (KLC Prefeitura de Alto Piquiri - PR 2012) Em se tratando das classificações cirúrgicas, 

associe os termos com suas respectivas respostas. 

1. Curativa. 

2. Paliativa. 

3. Reconstrução. 

4. Eletiva. 

 

(  ) Cirurgia realizada para melhorar as condições orgânicas, ou seja, para suprir alguma 

necessidade que tenha sido afetada. 

(   ) Cirurgia planejada com antecedência, sendo realizados todos os exames pré- operatórios 

durante o período de espera. 

(   ) Tem a finalidade de retirar algo que não está fazendo bem ao organismo. 

(   ) Trata-se da cirurgia plástica, geralmente realizada para reconstruir tecidos danificados por 

incidentes ou simplesmente embelezamento estético. 

 

 a) 4 – 2 – 3 – 1 

 b) 2 – 4 – 1 – 3 

 c) 1 – 4 – 2 – 3 

 d) 2 – 1 – 3 – 4 

 e) 1 – 3 – 2 – 4 

 

 



  

Comentário: 

Vamos às palavras chaves? 

Cirurgia paliativa: melhorara as condições orgânicas 

Cirurgia eletiva: planejada 

Cirurgia curativa: retirar algo (por exemplo um tumor) 

Cirurgia reconstrutiva: plástica 

Vamos fazer uma observação para diferenciar a cirurgia reconstrutiva com a cirúrgica puramente 

estética? 

“A reparadora tem o objetivo de corrigir deformidades, sejam eles congênitos (de nascença) ou 

adquiridos, como em um acidente. Por ter esse caráter, esses são os únicos procedimentos plásticos 

cirúrgicos gratuitos previstos por lei, pois são tão necessárias quanto outras cirurgias médicas. Já a 

cirurgia plástica estética é aquela realizada pelo paciente com o intuito de melhoras à sua aparência, 

não sendo uma intervendão necessária e nem por motivos de saúde”. 

 

Resposta Correta: 

b) 2 – 4 – 1 – 3 

 

 

23. (AOCP EBSERH 2015) Deu entrada no hospital, paciente feminina, 30 anos, para 

colocação de prótese mamária + lipoaspiração. No momento de fazer o relatório, o técnico de 

enfermagem fica em dúvida. Qual seria o termo correto para definir a cirurgia? 

 

a) Paliativa. 

b) Reparadora. 

c) Reconstrutora. 

 d) Necessária. 

 e) Estética. 

 

Comentário: 

Como nesse caso a cirurgia foi apenas para embelezamento e para melhorara a aparência, sem 

necessidade médica ou por motivos de saúde, será classificada como estética. 

Vamos para a classificação mais cobrada nas provas?  

A classificação pelo potencial de contaminação está descrito pela Portaria do Ministério da Saúde 

que instituiu a obrigatoriedade da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998. 

 

Resposta Correta: 

e) Estética 



  

24. AOCP EBSERH 2016) Assinale a alternativa que contemple a caracterização de 

gastrosplastia, segundo a classificação de feridas e quanto ao conteúdo microbiano. 

 

 a) Contaminada 

 b) Potencialmente contaminada 

 c) Infectada 

 d) Limpa 

 e) Asséptica 

 

Comentário: 

Pelo fato de ser uma cirurgia no trato gastrointestinal ela já é considerada potencialmente 

contaminada. 

Revisando o conceito! 

Potencialmente contaminadas: realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de 

supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação 

significativa. Exemplo: redução de fratura exposta. 

 

Resposta Correta: 

b) Potencialmente contaminada 

 

 

25. (IBFC 2015) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. _________________ 

é realizada em quaisquer tecidos ou órgãos quando há a presença de secreção purulenta, área 

necrótica ou corpo estranho, perfuração de víscera ou contaminação fecal. 

 

 a) Cirurgia contaminada . 

 b) Cirurgia infectada. 

 c) Cirurgia limpa. 

 d) Cirurgia de emergência. 

 

Comentário: 

Observe as palavras chaves para cirurgia infectada: secreção purulenta e necrose. 

 

Resposta Correta: 

b) Cirurgia infectada 



  

26. (AOCH EBSERH 2016) Foi atendido no pronto atendimento um paciente de 25 anos, sexo 

masculino, com ferimento por arma branca na região abdominal, que apresenta sangramento 

intenso, sendo encaminhado para laparotomia exploradora. Essa cirurgia pode ser classificada 

como: 

 

 a) eletiva. 

 b) paliativa. 

 c) de urgência. 

 d) de emergência. 

 e) requerida. 

 

Comentário: 

Como o paciente tem risco de vida e apresenta sangramento intenso deve ser classificada como de 

emergência. 

Lembrando que emergência tem prioridade sobre as urgências. 

 

Resposta Correta: 

d) de emergência. 

 

 

27. (CESPE 2010 INCA) Encaminhar peças e materiais para análise no transcorrer da cirurgia é 

atribuição exclusiva do auxiliar de enfermagem do centro cirúrgico. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 

 

Comentário: 

Qualquer membro da equipe de enfermagem pode desempenhar essa função. 

 

Resposta Correta: 

Errado. 

 

BIOÉTICA 

 

28. (2016/IBFC/EBSERH/HUAP-UFF) Não é um dos princípios fundamentais da Bioética a: 

 

a) Humanização 

b) Não maleficência 



  

c) Justiça 

d) Autonomia 

e) Beneficência 

 

Comentário: 

A Bioética se sustenta em quatro princípios. Estes princípios devem nortear as discussões, decisões, 

procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência, não maleficência, 

autonomia e justiça ou equidade. 

 

Resposta Correta: 

a) Humanização. 

 

 

29. (2015/IF-TO/IF-TO/Enfermeiro) O principialismo tem grande influência na reflexão e 

análise bioética no campo das pesquisas em seres humanos. Esta orientação bioética foi 

proposta em 1979 por Tom Beauchamp e James Childress, no clássico “Princípios de ética 

biomédica”. A análise ética de cada caso, na clínica e na pesquisa, deve ser realizada mediante 

a avaliação de quatro princípios éticos, exceto: 

 

a) Lealdade. 

b) Respeito à autonomia. 

c) Não maleficência. 

d) Beneficência. 

e) Justiça. 

 

Comentário: 

A Bioética se sustenta em quatro princípios. Estes princípios devem nortear as discussões, decisões, 

procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência, não maleficência, 

autonomia e justiça ou equidade. 

 

Resposta Correta: 

a) Lealdade. 

 

30. (2017/IBFC/EBSERH/Enfermeiro) Considerando os princípios da Bioética, é correto 

afirmar que fazer o bem aos outros significa: 

 



  

a) Benemerência 

b) Benevolência 

c) Autonomia 

d) Beneficência 

e) Indulgência 

 

Comentário: 

O princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o bem 

a favor de seus interesses. 

 

Resposta Correta:  

d) Beneficência. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

31. (2016/Serctam/Prefeitura de Quixadá – CE) De acordo com a Resolução COFEN nº 

311/2007, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida 

da pessoa, família e coletividade e atua na (o): 

 

a) Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

b) Compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência. 

c) Direitos, proibições, responsabilidades e deveres. 

d) Promoção, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde. 

e) Princípios e diretrizes 

 

Comentário: 

De acordo com a Resolução 311/07, quando se refere aos princípios fundamentais, o profissional de 

enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e 

em consonância com os preceitos éticos e legais. 

 

Resposta Correta: 

a) Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

 

32. (UFBA/2014). Imprudência, imperícia e negligência são conceitos fundamentais que dizem 

respeito à responsabilidade ética e legal do profissional de enfermagem, sendo que a 

imprudência refere-se ao agir sem cautela, de forma precipitada ou afoita. 

 

(   ) Certo.   (   ) Errado. 



  

Comentário: 

Segundo o Código Penal: “Imprudência é a inobservância das precauções necessárias, o agente atua 

sem cautela e exerce a prática de um fato perigoso.” 

 

Resposta Correta: 

Certo. 

 

33. (FCC/ DPE / 2013). De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a 

infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 

qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, é classificada como: 

 

a) gravíssima 

b) média 

c) grave 

d) grau I 

e) grau II 

 

Comentário: 

Segundo o que escreve o parágrafo 2º do artigo 121 da Res. 311/07 “São consideradas infradões 

graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 

qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. ” 

 

Resposta Correta:  

c) grave. 

 

MODELOS ASSISTENCIAIS 

 

34. (FUNCAB-SES/GO-2010) Após a Reforma Sanitária, diversas mudanças nos modelos de 

enfrentamento de problemas de saúde no Brasil vêm ocorrendo. O modelo “sanitarista”, 

correspondente à Saúde Pública institucionalizada no país no século passado, tem como 

característica: 

 

a) abranger aspectos biopsicossociais. 

b) contemplar a integralidade da atenção à saúde. 

c) apresentar cunho predominantemente curativo. 

d) ser universal e estar voltado para o atendimento da “demanda espontânea”. 

e) estar baseado na realização de campanhas e em programas especiais. 

 



  

Comentário: 

O Modelo SANITARISTA, também conhecido como campanhista, foi o primeiro modelo a surgir na 

construção das políticas de saúde no Brasil. Suas ações existem nos dias atuais e coexistem com os 

modelos privatista e de vigilância da saúde. E de suas características mais fortes: ações baseadas na 

realização de campanhas e em programas especiais. 

 

Resposta Correta: 

e) estar baseado na realização de campanhas e em programas especiais. 

 

 

35. (BIO-RIO/Fundação Saúde/2014) Modelos de atenção representam tecnologias 

estruturadas em função dos problemas de saúde. Eles não são normas, mas formas de 

articulação das relações entre sujeitos (trabalhadores de saúde e usuários) mediadas por 

tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas no processo de trabalho em saúde. Podemos 

citar as seguintes características do modelo atual de saúde, EXCETO: 

 

 a) é baseado na atenção médica (médico-centrado). 

 b) é centrado na produção de procedimentos. 

 c) tem ênfase no indivíduo doente, isolando-o de seu contexto social. 

 d) fragmenta o cuidado em saúde (especialidades). 

 e) apresenta atuação articulada, integrada e cuidadora. 

 

Comentário: 

O Modelo hegemônico no país é o médico privatista, como citado no comentário da questão 

anterior. Dentre as características desse modelo NÃO está inclusa a atuação articulada, integrada e 

cuidadora. ATENÇÃO – O modelo médico privatista é o HEGEMONICO. O modelo de vigilância da 

saúde é o PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

Resposta Correta: 

e) apresenta atuação articulada, integrada e cuidadora. 

 

 

36. (RESIDÊNCIA/UFF/2012) Dentre as alternativas abaixo, assinale o modelo de assistência 

à saúde no Brasil. 

 

A) Modelo de mercado livre. 

B) Modelo universal custeado por meio de impostos. 



  

C) Modelo de segurança social misto. 

D) Modelo universal. 

 

Comentário: 

Após a institucionalização do SUS com a Constituição de 1988, a forma de organização política da 

assistência à saúde no Brasil é o que determina o princípio doutrinário – Modelo Universal. É uma 

questão fácil mas pode induzir o aluno ai erro – lembre-se que o modelo universal é a base do 

modelo de vigilância em saúde.  

 

Resposta Correta: 

D) Modelo universal 

 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

37. (UPENET-2013) A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) pode ser definida 

como estratégia para um cuidado integral e direcionada às necessidades de saúde de uma 

população. Nesse sentido, as RAS constituem-se em: 

 

A) arranjos corporativistas e organizados em função dos prestadores de serviços. 

B) um conjunto formado por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 

tecnológicas e missões assistenciais. 

C) serviços articulados de forma complementar e sem base territorial alguma.  

D) atributos de uma atenção básica estruturada como ponto secundário ou terciário de cuidado 

e principal porta de saída do sistema. 

E) equipes multidisciplinares que cobrem, apenas, uma parte da população, atendendo, 

exclusivamente, os doentes graves. 

 

Comentário: 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e 

de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 

 

Resposta Correta: 

B) um conjunto formado por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 

tecnológicas e missões assistenciais. 

 



  

38. (2013/IBFC/EBSERH) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 

conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com 

a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é a definição de: 

 

a) Rede de Atenção à Saúde. 

b) Região de Saúde. 

c) Universalidade. 

d) Regionalização. 

 

Comentário: 

Esse conceito de redes de atenção à Saúde está explícito no Decreto 7.508/11 e é corroborado com 

a portaria 4279/10. 

 

Resposta Correta: 

a) Rede de Atenção à Saúde. 

 

 

39. (2014/INSTITUTO AOCP/UFGD) Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o 

Decreto 7.508/2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes 

de Atenção à Saúde os serviços: 

 

a) de assistência social. 

b) de atenção primária. 

c) de atenção de urgência e emergência. 

d) de atenção psicossocial. 

e) especiais de acesso aberto. 

 

Comentário: 

De acordo com o Decreto 7.508/11, que regulamenta a LOS 8080/90 as Redes de Atenção são 

"conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a 

finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde." e possui como portas de entrada: "Art. 

9º São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os 

serviços: 

I - de atenção primária; 

II - de atenção de urgência e emergência; 



  

III - de atenção psicossocial; e 

IV - especiais de acesso aberto." 

 

Resposta correta: 

a) de assistência social. 

 

 

40. (2013/CESPE/MPU) Julgue os itens seguintes, relativos à rede de atenção à saúde. 

Com a implantação da rede de atenção à saúde, a denominada lista de espera foi extinta no 

sistema de saúde, com o fim de acelerar o atendimento e humanizar a assistência. 

 

(   ) Certo.  (   ) Errado. 

 

Comentário: 

O propósito da Rede de Atenção à Saúde é a ordenação das ações e serviços de saúde de forma a 

garantir a integralidade, prestando assistência equânime e humanizada. Não significando, ainda, a 

extinção de filas. Vale ressaltar que cumpridos os pressupostos do SUS e mais precisamente os da 

Política Nacional de Humanização, se deve garantir o acolhimento (escuta qualificada, utilizando 

critério cronológico e de risco), consequentemente haverá fila de espera - ofertar primeiro àquele que 

possui maior necessidade. 

 

Resposta correta:  

Errado. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA 

 

41. (FDC IF-SE 2014) A hipotermia agrava ou favorece o desequilíbrio ácido-básico, o 

desconforto respiratório, a enterocolite necrosante e a hemorragia intraperiventricular em 

recém-nascido (RN) de muito baixo peso. Para diminuir a perda de calor nesses RN, é 

importante preaquecer a sala de parto e a sala onde serão realizados os procedimentos de 

reanimação, mantendo temperatura ambiente, no mínimo, de: 

 

a) 24° C 

b) 26° C 

c) 34°C 

d) 36°C 

 



  

Comentário: 

A sala de parto deve ter a temperatura entre 23 a 26 °C. 

 

Resposta Correta: 

b) 26° C 

 

 

42. (IF-SE 2016) A Vitamina K é administrada no recém-nascido logo após o nascimento. 

Este medicamento é indicado para prevenir: 

 

a) infecção oftálmica. 

b) desconforto respiratório. 

c) infecção urinária. 

d) hemorragia. 

e) icterícia. 

 

Comentário: 

A vitamina K é utilizada para prevenir a hemorragia no RN. 

 

Resposta Correta: 

d) hemorragia 

 

43. (FUNCAB 2013) Segundo o Ministério da Saúde, em recém-nascido de mãe com sífilis não 

tratada ou inadequadamente tratada, que apresenta alterações clínicas ou sorológicas, deverá 

ser iniciado tratamento com: 

 

A) Cloranfenicol. 

B) Lincomicina. 

C) Floxacino. 

D) Tetraciclina. 

E) Penicilina. 

 

Comentário: 

A penicilina é o antibiótico utilizado para tratamento da Sífilis tanto na gestante como no recém-

nascido. 

 

Resposta Correta: 

E) Penicilina. 

 



  

44. (AOCP EBSERH 2015) No serviço de assistência de enfermagem pediátrica, usa-se 

medidas antropométricas. Quais são elas? 

 

a) Temperatura, perímetro cefálico e torácico. 

b) Perímetro cefálico e respiração. 

c) Peso, altura, perímetros cefálico, torácico e abdominal. 

d) Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. 

e) Saturação de oxigênio e pressão arterial. 

 

Comentário: 

Não são medidas antropométricas os sinais vitais: temperatura, respiração e pressão arterial, além 

disso, a saturação de oxigênio também não o será. 

 

Resposta Correta: 

c) Peso, altura, perímetros cefálico, torácico e abdominal. 

 

 

45. (IADES EBSERH 2014) Durante o exame físico, o enfermeiro observa que o paciente, 

portador de insuficiência hepática, apresenta a esclera com coloração amarelo-alaranjada. 

Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar que essa coloração se denomina: 

 

 a) cianose. 

 b) palidez. 

 c) icterícia. 

 d) eritema. 

 e) hiperpigmentação. 

 

Comentário: 

A icterícia é a manifestação da presença da bilirrubina indireta acumulada na pele, dando um tom 

mais amarelado. Para tratamento pode ser instituído a fototerapia ou se muito intensa a 

exsanguíneotransfusão para que ocorra a troca do sangue do bebê e evite esse acumulo também no 

tecido cerebral, causando lesões neurológicas. 

 

Resposta Correta: 

c) icterícia. 
 



  

46. (FGV 2015 TCESE) Durante o exame físico de um recém-nascido, o enfermeiro constatou 

o abaulamento da fontanela bregmática. 

Esse achado sugere: 

 

 a) aumento da pressão intracraniana; 

 b) hipertireoidismo; 

 c) síndrome de Down; 

 d) hipotireoidismo; 

 e) desidratação moderada. 

 

Comentário: 

O aumento da pressão intracraniana pode manifestar-se com o abaulamento da fontanela. 

É importante destacar que a desidratação se manifesta com a fontanela deprimida. 

 

Resposta Correta: 

a) aumento da pressão intracraniana. 

 

47. (AOCP 2014) Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. “Ao nascimento os ossos 

da cabeça da criança não estão ainda completamente soldados e são separados por estruturas 

denominadas suturas. Entre as suturas coronariana e  sagital está localizada a fontanela 

bregmática, que tem tamanho variável e só se fecha por volta do ____________ de vida”. 

 

a) 4º mês 

b) 24º mês 

c) 32º mês 

d) 6º mês 

e) 18º mês 

 

Comentário: 

A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não 

deve estar fechada no momento do nascimento. 

 

Resposta Correta: 

e) 18º mês 

 



  

48. (FUNCAB 2012) Uma das principais causas de morte em crianças em todo mundo, 

contando com cerca de 2 milhões de óbitos ao ano é a: 

 

a) pneumonia. 

b) aids/hiv. 

c) poliomielite. 

d) varíola. 

e) caxumba. 

 

Comentário: 

A pneumonia é responsável por grande parte das mortes em crianças. 

 

Resposta Correta: 

a) pneumonia 

 

49. (FAU Prefeitura de Piraquara – PR 2016) Sinais e sintomas da infecção aguda das vias 

aéreas pelo vírus Influenza cursam com quadro febril (temperatura ≥ 37,8°C), com a curva 

térmica usualmente declinando após dois ou três dias e normalizando em torno do sexto dia 

de evolução. A febre geralmente é mais acentuada em crianças. São sinais e sintomas 

habitualmente observados nessa doença, exceto: 

 

 a) Rinorreia. 

 b) Hiperglicemia. 

 c) Tosse seca. 

 d) Dor de garganta. 

 e) Artralgia. 

 

Comentários: 

A hiperglicemia não é sinal de gripe. 

 

Resposta Correta: 

b) Hiperglicemia. 

 

50. (AOCP EBSERH 2015) É fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais 

de perigo à saúde da criança, pois sabe-se que as crianças, menores de 2 meses podem 

adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. 



  

Sendo assim, assinale a alternativa que consiste em um sinal que indica a necessidade de 

encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência. 

 

a) Dermatite de contato. 

b) Coriza. 

c) Batimentos de asas do nariz. 

d) Temperatura axilar entre 36,4º C e 37,5º C. 

e) Respiração entre 40 mrm e 60 mrm. 

 

Comentário: 

O batimento de asa de nariz é um sinal de esforço respiratório e deve ser tratado de forma imediata. 

Chamo sua atenção para a avaliação da frequência respiratória em criança sempre observando a 

faixa etária, no caso da nossa questão, como a criança tem 2 meses, será considerado normal até 60 

irpm. 

 

Resposta Correta: 

c) Batimentos de asas do nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 




