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PROVA OBJETIVA 
 

1) Com relação às manifestações clínicas características da criança vítima de violência, será levantada suspeita na 

seguinte situação: 
 

a) existência de fratura em uma única região. 
b) ausência de episódios similares no passado. 
c) evidência de que as lesões não ocorreram em diferentes momentos. 
d) ausências de lesões novas durante a permanência da criança no hospital. 
e) ausência de sinais de negligência na saúde geral da criança. 

 

2) O pré-escolar pode apresentar reações de ansiedade durante a hospitalização. Na fase denominada desespero, pode-

se destacar que a criança 
 

I) torna-se apática, anorética inquieta, parece mal. 
II) pode chorar de maneira contínua ou intermitente.  
III) utiliza medidas de conforto (ex: chupa o dedo). 
IV) chora e sacode o berço com frequência. 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 
 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) II ,III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) III e IV. 
 

3) Enumere de 1 a 5 a sequência correta dos procedimentos relacionados à oxigenioterapia para crianças, considerando 1 

para o primeiro e 5 para o último procedimento. 
 

(  ) Manter via aérea limpa através da aspiração. 
(  ) Explicar o procedimento para a criança e permitir que ela toque no equipamento. 
(  ) Observar a resposta da criança ao oxigênio. 
(  ) Providenciar fonte de umidificação. 
(  ) Mensurar frequência cardíaca e respiratória. 
 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
b) 2 – 1 – 5 – 3 – 4  
c) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
d) 4 – 2 – 5 – 3 – 1  
e) 3 – 4 – 5 – 1 – 2  

 

4) Uma criança de 6 anos está internada na enfermaria de pediatria e, após avaliação inicial, a enfermeira identifica alto 

risco para queda. Assim, inicia-se a adoção de condutas, destacando a orientação educativa ao escolar e à família, sobre 
tal risco e as ações preventivas para evitar a queda. Com base nos objetivos específicos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), a conduta da enfermeira tem como finalidade 
 

a) melhorar a gestão em saúde. 
b) promover a alta precoce da criança. 
c) envolver, apenas, o paciente nas ações de enfermagem. 
d) envolver o paciente e familiares nas ações de segurança do paciente. 
e) fomentar a inclusão do tema Segurança do Paciente no ensino técnico, graduação e pós-graduação na área da 

saúde. 
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5) HumanizaSUS é o documento base para gestores e para trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Com relação aos 

parâmetros para implementação de ações na atenção hospitalar, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as assertivas a 
seguir: 
  

(   ) Implantação de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido. 
(   ) Garantia de visita aberta, da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a 

dinâmica de cada unidade hospitalar e peculiaridades das necessidades do acompanhante. 
(   ) Realização de atividades sistemáticas de formação e de educação permanente para crianças e 

para adolescentes. 
(   ) Implantação de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às práticas hospitalares 

como as de cuidados domiciliares. 
(   ) Implantação de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (pronto atendimento, 

pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapia). 
 

A sequência CORRETA é: 
 

a) V V F V V 
b) V V V F V 
c) F F V V V 
d) V V V V V 
e) V F V F V 

 

6) A Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, em seu art. 11, redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do SUS e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Leia o 
parágrafo a seguir para completá-lo. 
 

Realizar a ____________________ à saúde das pessoas com ____________________, em todos os pontos de 
atenção, através da realização de ações e serviços de ________________da saúde, _____________________de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, __________________de danos e manutenção da saúde. 
 

A opção que melhor completa o parágrafo, de acordo com o objetivo da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas é 
 

a) atenção básica; doenças crônicas; proteção; prevenção; redução. 
b) atenção integral; doenças crônicas; promoção e proteção; prevenção; redução. 
c) atenção especializada; doenças crônicas; sistemas de apoio; redução; prevenção. 
d) atenção integral; doenças agudas; sistemas de apoio; prevenção; redução. 
e) regulação e governança, doenças crônicas; promoção; redução; prevenção. 

 

7) Considerando a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no âmbito do Sistema Único de Saúde e sua 

interface com a assistência pediátrica, é CORRETO afirmar que 
 

a) não há definição de que o protocolo clínico é o documento que normatiza um padrão de atendimento a 
determinada patologia ou condição clínica. 

b) plano terapêutico será elaborado de forma individual por cada profissional, somente, em situação de alta 
vulnerabilidade. 

c) os Serviços de Urgência e de Emergência implementem acolhimento e protocolo de classificação de risco. 
d) os usuários internados possuem direito a acompanhamento em horários pré-estabelecidos. 
e) o direito de crianças e de adolescentes de brincar não está assegurado. 

 

8) De acordo com o Artigo 3º da Lei 8080 /1990, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e aos serviços essenciais são 
compreendidos como 
 

a) conceito de saúde. 
b) fatores de risco para a saúde. 
c) determinantes e condicionantes para a saúde. 
d) ações complementares para a saúde. 
e) ações de promoção da saúde. 
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9) A Lei Nº 7.498 de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Em seu 

Artigo 11, afirma que o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe, privativamente, 
 

a) participar de sindicâncias nos hospitais. 
b) executar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
c) atuar conforme determina a Direção da Instituição de Saúde. 
d) executar ações de tratamento simples. 
e) impedir situações de risco. 

 

10) O acolhimento àqueles que fazem uso abusivo de álcool e de outras drogas se baseia em fatores fundamentais como 

a questão do acolhimento e do território. Neste sentido, o Ministério da Saúde indica como local de atendimento 
 

a) Hospitais psiquiátricos especializados. 
b) Comunidades terapêuticas. 
c) Hospitais gerais. 
d) CAPS III. 
e) CAPS ad III. 

 

11) Os serviços que constituem a Rede da Atenção Psicossocial, segundo a Portaria nº 3088, de dezembro de 2011, são 
 

a) Centro de Convivência, Consultório na Rua e Comunidade Terapêutica. 
b) SAMU 192, Serviços Residenciais Terapêuticos e Consultório na Rua. 
c) Serviço Residencial Terapêutico, Centros de Convivência e Clínicas Privadas especializadas. 
d) Comunidade Terapêutica, SAMU 192 e Clínicas Privadas especializadas. 
e) Consultório na Rua, Serviço Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica. 

 

12) Towsend (2011) considera os seguintes itens como fatores de risco aos clientes com comportamento suicida: 
 

a) Ser casado, ter entre 20 e 60 anos e ter histórico familiar de transtornos psiquiátricos. 
b) Ser solteiro, ter 20 e 60 anos e ser de classe média. 
c) Ser solteiro, ter mais de 65 anos e ter histórico familiar de transtornos psiquiátricos. 
d) Ser adolescente, ser casado e estar em estado de pobreza extrema. 
e) Ser casado, idoso e ser da classe média. 

 

13) Segunda Towsend (2011), os elementos básicos para o desenvolvimento da relação terapêutica enfermeiro-cliente 

são: 
 

a) Simpatia, respeito e sintonia. 
b) Autoconhecimento, simpatia e respeito. 
c) Distanciamento emocional, estabelecimento de confiança e sintonia. 
d) Autoconhecimento, estabelecimento de confiança e empatia. 
e) Distanciamento emocional, simpatia e sintonia. 

 

14) A esquizofrenia é uma síndrome psicótica caracterizada pelos seguintes sintomas: 
 

a) ruptura da relação eu-mundo, delírios e alucinações. 
b) comportamento bizarro, integridade do pensamento e alucinações. 
c) manutenção da relação eu-mundo, delírios e alucinações. 
d) risos imotivados, integridade do pensamento e alucinações. 
e) manutenção da relação eu-mundo, integridade do pensamento e eutimia. 
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15) Um enfermeiro precisa atender a uma prescrição de 4.500.000 UI de Penicilina G.Potássica. Temos na enfermaria 

frasco de Penicilina G.Potássica 5.000.000 UI, diluída em 8ml de água destilada. Considerando-se que o soluto da 
Penicilina equivale a 2ml da solução, ele deverá aspirar do frasco uma quantidade do medicamento igual a  
 

a) 4,5ml 
b) 5,5ml 
c) 6,3ml 
d) 8,0ml 
e) 9,0ml 

 

16) Quando um paciente apresenta valores laboratoriais de sódio sérico igual a 160mEq/L e Potássio sérico igual a 

2,5mEq/L, ele apresenta, respectivamente, 
 

a) Hipernatremia/Hipocalemia. 
b) Hipercalcemia/Hipopotassemia. 
c) Hiperfosfatemia/Hipercalemia. 
d) Hiponatremia/Hipocalcemia. 
e) Hipocalcemia/Hipernatremia. 

 

17) Foram prescritos 60mg de Garamicina intramuscular a um paciente com infecção urinária.  Dispõe-se de ampolas de 

2ml/80mg. Para atender à prescrição, o enfermeiro deverá aspirar da ampola de Garamicina a seguinte quantidade: 
 

a) 0,5 ml 
b) 1,0 ml 
c) 1,5 ml 
d) 1,6 ml 
e) 2,0 ml 

 

18) A figura a seguir representa a monitorização cardíaca da seguinte derivação: 
 

 
 

a) D1 
b) D2 
c) D3 
d) AVL 
e) V2 

 

19) Durante a ausculta respiratória de um paciente, a enfermeira observou presença de estertores nas bases pulmonares, 

frêmito tátil normal e ressonante a percussão. Esses achados históricos nos distúrbios respiratórios são comuns em 
clientes com quadro clínico de 
 

a) Edema Pulmonar. 
b) Pneumotórax. 
c) Atelectasia. 
d) Bronquite. 
e) Asma. 
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20) Foi admitido na enfermaria de Clínica Médica um paciente com quadro de hipoglicemia. Para reverter o quadro, foram 

prescritos 100ml de glicose a 50% a serem infundidos em meia hora. Para atender à prescrição, o enfermeiro deverá 
controlar o gotejamento da infusão a 
 

a) 33 mgts/min 
b) 50 mgts/min 
c) 60 mgts/min 
d) 100 mgts/min 
e) 200 mgts/min 

 

21) Correlacione a coluna 1 com a coluna 2 
 

Coluna 1 Coluna 2 

1.Hematêmese (    ) Prega do peritônio que circunda o estômago 

2.Piroze (    ) Ausência de ácido clorídrico no estômago 

3.Melena (    ) Sangue nas fezes 

4.Omento (    ) Azia 

5. Acloridria (    ) Vômito com sangue 
  

A sequência CORRETA é 
 

a) 3-2-5-4-1 
b) 4-1-2-3-5 
c) 1-2-3-4-5 
d) 5-4-3-2-1 
e) 4-5-3-2-1 

 

22) O sinal que avalia a presença de dor em clientes com suspeita de inflamação peritoneal denomina-se sinal de 
 

a) Piparote. 
b) Blumberg. 
c) Tinel. 
d) Murphy. 
e) Babinsky. 

 

23) Nos casos de prolapso dos órgãos pélvicos, o tratamento cirúrgico ajuda a corrigir as anormalidades estruturais. 

Entretanto, nos estágios iniciais, os exercícios são mais efetivos, ao contrair e ao retesar os músculos vaginais. Esses 
exercícios são chamados de  
 

a) Hoffman. 
b) Kegel. 
c) Klapp. 
d) Williams. 
e) Clark. 

 

24) São considerados fatores de risco para complicações cirúrgicas, EXCETO: 
 

a) Cefaleia 
b) Cirrose 
c) Hipertensão 
d) Função renal diminuída 
e) Extremos de peso 
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25) Colangiografia Trans-hepática Percutânea pode ser realizada na presença de disfunção hepática e icterícia. Esse 

procedimento é útil para 
 

I) diferenciar a icterícia causada por doença hepática daquela causada por doença pancreática. 
II) investigar os sintomas GI de um paciente cuja a vesícula biliar foi removida. 
III) localizar cálculos dentro dos ductos biliares. 
IV) diagnosticar a presença de câncer envolvendo o sistema biliar. 

 

A(s) afirmativa(s) CORRETA(S) é(são), apenas, 
 

a) II, III e IV. 

b) II e IV. 

c) III. 

d) I e II. 

e) I e III. 
 

26) O Shunt Portossistêmico Intra-Hepático Transjugular (TIPS) é um método usado para reduzir a hipertensão portal e 

constitui o tratamento de escolha para 
 

a) Icterícia obstrutiva. 
b) Cirrose hepática. 
c) Hepatite Tóxica. 
d) Varizes esofágicas. 
e) Ascite refratária. 

 

27) A cirurgia renal exige várias posições do paciente para expor adequadamente o local cirúrgico. As condutas para 

incisão cirúrgica são mais comuns nas abordagens 
 

a) Lombar, Toracoabdominal e Flanco. 
b) Lombar e Dorsal. 
c) Dorsal e Toracoabdominal. 
d) Ilíaca e Flanco. 
e) Ilíaca e lombar. 

 

28) Nos casos de osteomielite, indica-se o desbridamento cirúrgico se a infecção for crônica e não responder à 

antibioticoterapia. Esse procedimento enfraquece o osso e como medida preventiva usa-se a fixação interna ou dispositivos 
de suporte externo para evitar fraturas 
 

a) traumáticas. 
b) compressivas. 
c) em forma de cunha. 
d) vintoobraznye. 
e) patológicas. 

 

29) A abstinência de álcool é considerada como uma das possíveis causas de delírio pós-operatório. No caso da 

síndrome de abstinência aguda ou grave, poderá ser administrado 
 

a) Dormonid. 
b) Epinefrina. 
c) Fenobarbital. 
d) Haloperidol. 
e) Prometazina. 
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30) A Política Nacional para a Prevenção e o Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta como Princípios e Diretrizes Relacionados ao 
Cuidado Integral 
 

a) o atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de cuidado em um centro de 
referência que atenda a todos os níveis de atenção e de evolução da doença. 

b) o tratamento dos casos raros ou muito raros que exijam alto nível de especialização e maior porte tecnológico 
devem ser direcionados aos centros de pesquisa em saúde para aumento das chances de cura. 

c) a prevenção da iniciação do tabagismo e do uso do álcool e do consumo de alimentos não saudáveis como 
estratégias de rastreamento em grupos vulneráveis como adolescentes e idosos. 

d) a prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, oferecidos de forma 
oportuna, permitindo a continuidade do cuidado. 

e) a identificação, por parte dos diferentes profissionais, de sinais e de sintomas suspeitos dos tipos de cânceres 
passíveis de aconselhamento genético.  

 

31) Diarreia, muco, pus e sangramento retal são sintomas referidos na doença intestinal inflamatória crônica. O Manejo de 

Enfermagem ao cliente portador dessa condição crônica inclui o uso de fármacos do  
 

a) Antibióticos. 
b) Anti-histamínicos.  
c) Aminossalicilatos. 
d) Imunoglobulinas. 
e) Iodeto de potássio. 

 

32) A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das doenças mais comuns em homens idosos. Ao exame físico, o 

enfermeiro avalia a presença de um sintoma obstrutivo e irritativo caracterizado por 
 

a) Disfunção sexual. 
b) Desconforto retal. 
c) Incrustação. 
d) Hematúria. 
e) Gotejamento. 

 

33) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) causa uma limitação progressiva do fluxo de ar e está associada a 

uma resposta inflamatória anormal dos pulmões que gera 
 

a) hipoinsuflação pulmonar crônica. 
b) ganho de elasticidade pulmonar.  
c) vasodilatação da parede vascular pulmonar. 
d) aumento da ingesta alimentar e ganho de peso. 
e) desequilíbrio das proteinases e antiproteinases. 

 

34) A adesão rigorosa aos princípios da assepsia pela equipe da Sala de Operação é de fundamental importância para a 

prevenção de infecção no sítio operatório. Em relação a esses princípios é INCORRETO afirmar que 
 

a) todos os materiais que entram em contato com a ferida cirúrgica ou são usados dentro do campo cirúrgico não 
necessitam estar esterilizados. 

b) a limpeza e a antissepsia da pele no sítio operatório contribuem para a redução do risco de infecção. 
c) os artigos estéreis empregados no ato cirúrgico devem ser manipulados em campo estéril sob técnica asséptica. 
d) uma ampla área da pele do paciente que será exposta durante o ato cirúrgico deve ser meticulosamente limpa e 

deve receber solução antisséptica. 
e) os equipamentos utilizados no ambiente cirúrgico devem ser conferidos e testados antes do uso no procedimento 

cirúrgico. 
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35) A Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e traz 

objetivos específicos e conceitos fundamentais, tais como: 
 

I) Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 
associado ao cuidado de saúde. 

II) Dano: comprometimento da estrutura ou da função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 
incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 
físico, social ou psicológico.  

III) Incidente: evento ou circunstância que resultou em dano desnecessário ao paciente. 
IV) Evento adverso: incidente que pode resultar em dano ao paciente.  
V) Gestão de risco: aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e 

recursos na avaliação e no controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a 
saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. 

 

As afirmativas CORRETAS são 
 

a) I, II e V. 

b) II, III e V. 

c) I, II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 
 

36) Quanto à ausculta cardíaca é CORRETO afirmar que 
 

a) as bulhas B1 e B2 ocorrem devido ao fluxo de sangue na abertura das valvas cardíacas.  
b) a segunda bulha (B2) ocorre devido ao fechamento das valvas tricúspide e mitral.  
c) o intervalo de tempo entre as bulhas B1 e B2 corresponde à diástole. 
d) o atrito é auscultado na sístole ou diástole em casos de pericardite. 
e) o galope ou o estalido são sons patológicos que ocorrem em doenças atriais.  

 

37) Entre as manifestações clínicas referentes ao Acidente Vascular Encefálico, pode-se encontrar 
 

a) apraxia como incapacidade de executar uma atividade aprendida anteriormente. 
b) hemiparesia como paralisia de um dos lados do corpo causada pela lesão no lado oposto do cérebro. 
c) hemianopsia homônima como perda total do campo visual e diplopia como visão dupla.  
d) afasia receptiva como incapacidade de formar palavras que sejam compreensíveis.   
e) parestesias como fraqueza da face, do braço e da perna no mesmo lado devido lesão a lado oposto do cérebro.  

 

38) Durante a consulta de enfermagem, o cliente relata para o enfermeiro que “anda mais lentamente no plano porque 

tem menos fôlego que outras pessoas”: A enfermeira, ao classificar a dispneia, atribui ao cliente  
 

a) GRAU 0. 
b) GRAU 1. 
c) GRAU 2. 
d) GRAU 3. 
e) GRAU 4. 

 

39) Numa situação clínica onde o paciente requer atenção imediata, o distúrbio pode ter risco de vida e não se pode adiar 

a indicação de cirurgia. A categoria cirúrgica é classificada como 
 

a) urgência. 
b) necessária. 
c) emergência. 
d) eletiva. 
e) opcional. 
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40) São exemplos de medicamentos com potencial para afetar a experiência cirúrgica 
 

a) Insulina e cefoxitina. 
b) Varfarina, eritromicina e solução de ringer com lactato. 
c) Diazepam, Clorpromazina e Prednisona. 
d) Clorpromazina e Solução Fisiológica a 0,9%. 
e) Hidroclorotiazida e cefazolina. 

 

41) As instruções pré-operatórias que evitam complicações pós-operatórias são as seguintes: 
 

a) Não repetir exercícios de estimulação da respiração diafragmática. 
b) Evitar a respiração diafragmática e a tosse enquanto em decúbito lateral. 
c) Com a boca fechada, estimular a inspiração plenamente como um dos passos para a tosse. 
d) Posicionar as mãos com os punhos do paciente relaxados, permitir que as mãos repousem ligeiramente sobre a 

região frontal das costelas inferiores como um dos passos para facilitar a respiração diafragmática. 
e) Deitar o paciente em posição litotômica para realizar exercícios com as pernas, melhorando a circulação. 

 

42) São exemplos de estratégias cognitivas para o enfrentamento do período perioperatório, EXCETO 
 

a) imagem orientada. 
b) distração. 
c) negação. 
d) auto-recitação otimista. 
e) estímulo de paciente para concentração em uma experiência agradável. 

 

43) Oa analgésicos opioides intravenosos comumente utilizados no período intraoperatório são: 
 

a) Morfina, fentanil, atracúrio 
b) Succinilcolina, cetamina, metocurina 
c) Pancurônio, morfina, vecurônio 
d) Sufentanil, Fentanil, alfentanil 
e) AAS, remifentanil, alfentanil 

 

44) Os perigos da cirurgia para os pacientes idosos são proporcionais à gravidade dos problemas de saúde coexistentes 

e à natureza e duração do procedimento cirúrgico. Os princípios básicos que norteiam o planejamento da assistência ao 
idoso no período pós-operatório são os seguintes: 
 

a) A artrite é comum no paciente idoso, por isso, não constitui problema para a deambulação. 
b) O idoso deve ser estimulado a permanecer em repouso e restrito ao leito. 
c) As complicações respiratórias e cardíacas são causas incomuns de morbidade e de mortalidade nessa população. 
d) A redução do tecido gorduroso subcutâneo nos idosos protege-os de alterações de temperatura. 
e) As limitações sensoriais, como o comprometimento da visão, da audição e da sensibilidade tátil são razões de 

quedas. 
 

45) Para que o ato cirúrgico seja realizado com segurança, o paciente deverá receber algum tipo de anestesia ou 

sedação. Em relação ao tipo de anestesia é CORRETO afirmar que 
 

a) a anestesia geral pode ser administrada por via intravenosa ou intramuscular. 
b) os pacientes que recebem anestesia regional permanecem conscientes durante todo o ato operatório. 
c) a anestesia peridural ou epidural é realizada através da injeção do anestésico diretamente no líquor. 
d) a anestesia espinhal ou raquidiana é obtida através da injeção do anestésico no espaço epidural.  
e) os pacientes que recebem anestesia geral mantém a função respiratória durante todo o ato operatório. 
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46) O “Pacto 2006” é um documento elaborado pelas três esferas governamentais que traz as diretrizes operacionais para 

os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Dentre as metas para o Controle do Câncer do Colo do Útero estão 
a cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero e 
 

a) a introdução da vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. 
b) a introdução da vacina contra o HPV para meninos acima de 15 anos de idade. 
c) o estímulo ao uso do preservativo em toda relação sexual. 
d) o incentivo para a realização da cirurgia de alta frequência. 
e) o estímulo ao uso do preservativo em relações sexuais de risco. 

 

47) A apendicite é a causa mais comum de inflamação aguda no quadrante inferior direito da cavidade abdominal e de 

cirurgia abdominal de emergência. Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais frequente entre pessoas de 10 e 30 
anos. Em relação às complicações da Apendicectomia, pode-se afirma que 
 

a) a estenose ductal é uma das principais complicações da apendicectomia. 
b) a Apendicectomia é um procedimento cirúrgico simples, livre de complicações. 
c) a dor é a principal complicação, devendo ser monitorizada no pré e pós-operatório. 
d) as complicações mais comuns da apendicectomia incluem hipoacusia e arritmias cardíacas. 
e) a principal complicação da apendicectomia consiste em perfuração do apêndice, que pode levar à peritonite e à 

sepse. 
 

48) A 14ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro de 2011, sob o tema 

“Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública e Patrimônio do Povo Brasileiro” apresentou em seu 
relatório final quinze diretrizes, dentre essas, a oitava teve como tema: AMPLIAR E FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO 
BÁSICA (PRIMÁRIA): TODAS AS FAMÍLIAS, TODAS AS PESSOAS, DEVEM TER ASSEGURADO O DIREITO A UMA 
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  

 

Analise as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(     ) Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como eixo organizador e estruturador do Sistema 
Único de Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção integral à 
saúde, garantindo todas as condições estruturais e financeiras para seu pleno exercício. 

(     ) Fortalecer o controle social e a participação popular nas Unidades Básicas de Saúde, 
incluindo os usuários e a sociedade civil organizada nas decisões sobre a dinâmica dos 
serviços, construção/reforma de unidades, áreas de cobertura etc., garantindo o acesso às 
informações necessárias. 

(     ) Reduzir o número máximo de usuários por equipe de Saúde da Família para 2.500, revendo 
a Portaria nº 648/2006. 

(     ) Modificar o critério do número de pessoas acompanhadas pelo Agente Comunitário de Saúde 
(ACS), de forma que o número máximo seja de 400 pessoas na zona rural e de 600 pessoas 
na zona urbana. 

 

A sequência CORRETA é 
 

a) V, F, F, F. 
b) V, V, F, F. 
c) V, V, V, V. 
d) V, F, V, F. 
e) F, V, F, V. 
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49) A Política Nacional de Humanização do SUS relata que humanizar o SUS requer estratégias que são construídas 

entre 
 

a) os trabalhadores e os gestores dos serviços de saúde. 
b) os trabalhadores, os usuários e os gestores dos serviços de saúde. 
c) os trabalhadores e os gestores locais dos serviços de saúde.  
d) os gestores das três esferas de saúde. 
e) a equipe de saúde e os usuários. 

 

50) A Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/02 - resulta do contínuo movimento de pactuação 

entre os três níveis de gestão, visando ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde por meio do fortalecimento de 
estratégias para concretização dos princípios e das diretrizes do SUS. Essa norma enfatiza a 
 

a) descentralização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
b) regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
c) regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade. 
d) hierarquização como estratégia de complementação dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade. 
e) descentralização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior resolutividade. 

 

 
 

PROVA DISCURSIVA 
                                                                                                               
 

1) Considerando as complicações que podem decorrer de uma cirurgia, 
 

a) descrever os sinais clássicos do choque hipovolêmico.  
b) relatar 05 (cinco) fatores de risco para infecção na ferida.  
c) apresentar 05 (cinco) causas de Delírio Pós-operatório. 

 
 

2) A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) compreende a forma como o trabalho da enfermagem é 

organizado, de acordo com o método científico, de modo que seja possível o melhor atendimento das necessidades de 
cuidado do indivíduo, da família e da comunidade. Considerando o domínio Promoção da Saúde e Sexualidade da 
Taxonomia NANDA - North American Nursing Diagnosis Association, 
 

a) indique cinco (05) diagnósticos de enfermagem relacionados aos fatores de risco implícitos nas Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

b) apresente cinco (05) intervenções de enfermagem relacionadas aos fatores de risco implícitos nas 
Infecções Sexualmente Transmissíveis ( ISTs). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


