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01. Quanto à dor no pós-operatório (PO), assinale a afir-
mação INCORRETA. 

 
(A) Todos os pacientes submetidos a operações sentem 

dor de intensidade moderada a forte. 
(B) O grau e a intensidade da dor dependem de 

vários fatores. 

(C) A orientação pré-operatória ao paciente pode 
ser um fator significativo na diminuição da inten-
sidade da dor. 

(D) A dor intensa estimula a resposta ao estresse, 
que afeta os sistemas cardíaco e imunológico. 

(E) Os analgésicos opioides são comumente prescritos 
para a dor e para a agitação no PO imediato. 

 

02. Em relação ao manejo da dor em cuidados paliativos, 
assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as 
afirmações falsas. 

 
(  ) A morfina não apresenta efeito teto.  
(  ) As terapias medicamentosas e não medicamentosas 

devem ser associadas para o adequado manejo 
da dor.  

(  ) Todos os opioides permitem que as doses sejam 
ajustadas de forma crescente, progressiva e segura, 
sem dose teto. 

(  ) A metadona apresenta meia-vida longa e imprevi-
sível.  

(  ) Morfina é um analgésico que pode ser infundido 
por hipodermóclise.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V – F. 
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – V – F – V – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Em relação à bioética e a suas múltiplas abordagens, 
assinale a alternativa que apresenta afirmação 
INCORRETA. 

 
(A) A bioética utiliza uma abordagem originada da 

realidade biomédica. 

(B) A bioética adota uma abordagem secular e global, 
pois dela participam diferentes visões de profissio-
nais de saúde, filósofos, advogados, sociólogos, 
administradores, economistas, teólogos e leigos. 

(C) A bioética aborda tanto velhos quanto novos pro-
blemas, e a simples repetição das respostas tradi-
cionais são suficientemente adequadas, sendo, 
portanto, imprescindível o conhecimento e a apli-
cação das discussões anteriores.  

(D) A bioética inclui os processos de tomada de decisão 
e as relações interpessoais de todos os segmentos e 
pessoas envolvidas: o paciente, sua família, seu 
médico, os demais profissionais, a comunidade e as 
demais estruturas sociais e legais. 

(E) As novas práticas de atenção à saúde são, cada 
vez mais, exercidas por equipes multiprofissio-
nais, pressupondo-se a integração dos mesmos em 
um fazer comum, e a bioética surge, nesse contex-
to, com os dilemas oriundos do exercício desses 
profissionais.  

 

04. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Resolução 311/2007, está organizado por assunto e 
inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e 
proibições pertinentes à conduta ética dos profissio-
nais de enfermagem. Está centrado na pessoa, família 
e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de 
enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por 
uma assistência acessível a toda população, sem riscos e 
sem danos. Com base nisso, o enfermeiro deve: 

 
I - recusar-se a executar atividades que não sejam 

de sua competência técnica, científica, ética e 
legal, ou que não ofereçam segurança ao profis-
sional, à pessoa, família e coletividade.  

II - executar ou participar da assistência à saúde, 
sem o consentimento da pessoa ou de seu re-
presentante legal, exceto em iminente risco de 
morte.  

III - divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos, de forma que os envolvidos possam ser 
identificados.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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05. Considere as afirmações abaixo sobre pós-operatório 
em pacientes submetidos a transplante renal. 

 
I - A rejeição aguda pode ocorrer de 3 a 14 dias 

após o transplante. 
II - O rim recebido de um doador falecido pode não 

funcionar por 2 a 3 semanas após o transplante. 
III - Edema e poliúria podem ser considerados sinais 

de rejeição. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 

06. A Nutrição Parenteral (NP) é um método para fornecer 
nutrição ao organismo através de uma via intravenosa. 
Com respeito a essa terapia, é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) uma das indicações para uso de NP é um déficit 

de 10% no peso corporal em comparação com o 
peso pré-doença. 

(B) o elevado conteúdo de glicose nas soluções as 
torna um meio de cultura ideal para o crescimento 
bacteriano e fúngico. 

(C) o período de administração de um frasco de NP 
pode exceder 24 horas, pois o importante é que o 
paciente receba todo o conteúdo. 

(D) as soluções de NP suprem nutrientes como glicose, 
aminoácidos e vitaminas. 

(E) as fontes primárias de microorganismos para infec-
ções do cateter são a pele e o canhão do mesmo. 

 

07. Para determinar a medida de inserção de uma sonda 
nasoentérica para alimentação, deve-se, primeira-
mente, medir a distância entre a ponta do nariz e o 
lóbulo da orelha, e deste até a extremidade do apêndice 
xifóide. A essa distância deve-se acrescentar  

 
(A) zero cm. 
(B) 05 cm. 
(C) de 10 a 15 cm. 
(D) de 15 a 20 cm. 
(E) de 20 a 25 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08. A trombose venosa profunda é uma das complicações 
potenciais graves no paciente em pós-operatório. 
Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta uma 
situação que aumenta o risco para ocorrência desse 
evento?  

 
(A) Hipoxemia. 
(B) Desidratação. 
(C) Repouso no leito. 
(D) Obesidade. 
(E) Baixo débito cardíaco. 
 

09. Considere as afirmações abaixo sobre cirurgia bariá-
trica. 

 
I - Essa cirurgia é realizada apenas depois que 

fracassaram outras tentativas não cirúrgicas para 
perda de peso. 

II - Essa cirurgia pode amenizar ou solucionar condi-
ções mórbidas como diabetes melito, hipertensão 
arterial sistêmica e apneia do sono.  

III - Os procedimentos cirúrgicos bariátricos agem 
restringindo a capacidade de ingestão e aumen-
tando a absorção dos nutrientes. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

10. As feridas cicatrizam-se por diferentes mecanismos. 
Sobre o mecanismo de cicatrização por primeira 
intenção, assinale a alternativa que apresenta afir-
mação correta. 

 
(A) Nesse tipo de cicatrização, ocorre pouca reação 

tissular. 
(B) Nesse tipo de cicatrização, o tecido de granulação 

fica visível. 
(C) Esse tipo de cicatrização ocorre nas feridas infec-

tadas. 
(D) Esse tipo de cicatrização resulta em cicatriz 

profunda e ampla. 
(E) Para induzir esse tipo de cicatrização, deve-se 

inserir compressas de gaze. 
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11. Em relação a cuidados ao paciente em pré-operatório, 
assinale V para verdadeiro ou F para falso. 

 
(  ) O momento ideal para orientações de pré-operatório 

é o próprio dia da cirurgia. 
(  ) O principal propósito da suspensão de alimentos e 

líquidos é evitar aspiração. 

(  ) Orientações sobre exercícios respiratórios devem 
ser evitadas, pois o paciente não conseguirá 
assimilá-las. 

(  ) Os pacientes devem urinar imediatamente antes 
de se encaminharem ao bloco cirúrgico. 

(  ) Em geral, não se realizam enemas, a menos que o 
paciente seja submetido a cirurgia abdominal ou 
pélvica. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V – F. 
(B) F – V – V – V – F. 
(C) F – V – F – F – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – F – F – V – F. 
 

12. Sobre cuidados com o paciente em pós-operatório 
(PO), assinale a alternativa que apresenta afirmação 
correta. 

 
(A) A expectativa é de que o paciente venha a urinar 

nas primeiras oito horas de PO. 

(B) Distensão abdominal é um sinal que aparece apenas 
em pacientes submetidos a cirurgia abdominal ou 
intestinal. 

(C) Caso o paciente não consiga urinar espontaneamente 
no PO imediato, a preferência é o cateterismo 
vesical de demora. 

(D) Em geral, a infecção de uma ferida operatória fica 
evidente no primeiro dia de PO. 

(E) Os analgésicos opioides não contribuem para 
constipação. 

 

13. Após uma angioplastia coronariana transluminal percu-
tânea, pode ocorrer sangramento retroperitoneal. São 
sintomas dessa complicação: 

 
(A) bradicardia, febre, dor nas costas. 
(B) dor nas costas e no flanco, taquicardia, hipotensão. 

(C) pressão arterial alta, dor nas costas e no flanco, 
febre. 

(D) sonolência, taquicardia, pressão alta. 

(E) débito urinário aumentado, bradicardia, sonolência. 
 

 
 

 
 

14. Atualmente, o câncer de próstata é o câncer mais 
comum em homens, depois do câncer de pele 
não melanoma. Em caso de câncer de próstata, a 
prostatectomia radical laparoscópica favorece 

 
(A) a avaliação por palpação de nódulos.  

(B) o delineamento da proximidade do envolvimento 
dos feixes neurovasculares. 

(C) o curto período de permanência da sonda vesical 
de demora. 

(D) a abordagem cirúrgica através da bexiga. 

(E) a abordagem anatômica direta da bexiga. 
 

15. Que precaução deve ser tomada logo após cirurgia de 
prótese total de quadril, a fim de prevenir luxação? 

 
(A) O paciente deve manter o posicionamento da 

perna em abdução. 
(B) O paciente deve manter flexão do quadril acima 

de 90°. 
(C) A cabeceira da cama do paciente deve ficar erguida 

num ângulo superior a 60°. 

(D) Quando sentado, o paciente não deve flexionar o 
joelho da perna operada. 

(E) Ao calçar meias ou sapatos, o paciente deve flexio-
nar o quadril. 

 

16. Considere as afirmações abaixo sobre sistema de 
aspiração úmida em drenagem torácica. 

 
I - Esse sistema requer que o líquido estéril seja ins-

tilado dentro dos compartimentos com selo d’água 
e de aspiração. 

II - Esse sistema possui válvulas de pressão positiva e 
negativa. 

III - O borbulhamento intermitente indica que o sistema 
não está funcionando de maneira adequada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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17. A resolução do COFEN n.º 358/2009, que dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, refere 
que o Processo de Enfermagem possui cinco etapas 
inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas 
etapas, na ordem em que aparecem na resolução do 
COFEN. 

 
(A) I- Coleta de dados de Enfermagem; II- Prognóstico 

de Enfermagem; III- Planejamento de Enfermagem; 
IV- Implementação; V- Avaliação de Enfermagem. 

(B) I- Histórico de Enfermagem; II- Prognóstico de 
Enfermagem; III- Planejamento de Enfermagem; 
IV- Implementação; V- Avaliação de Enfermagem. 

(C) I- Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico 
de Enfermagem; II- Diagnóstico de Enfermagem; 
III- Implementação; IV- Prescrição; V- Avaliação 
de Enfermagem. 

(D) I- Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico 
de Enfermagem; II- Diagnóstico de Enfermagem; 
III- Planejamento de Enfermagem; IV- Implemen-
tação; V- Avaliação de Enfermagem. 

(E) I- Coleta de dados de Enfermagem; II- Planeja-
mento de Enfermagem; III- Diagnóstico de 
Enfermagem; IV- Evolução de Enfermagem; 
V- Avaliação de Enfermagem. 

 

18. Conforme a NANDA-International, o diagnóstico de 
enfermagem é um julgamento clínico das respostas 
do indivíduo, da família ou da comunidade a pro-
blemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. 
Esses constituem a base para a seleção ___________ 
de enfermagem e para o alcance _____________ de 
enfermagem. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na ordem em que aparecem. 

 
(A) dos resultados – da prescrição  

(B) das intervenções – dos resultados 
(C) da avaliação – das intervenções  

(D) da avaliação – dos resultados   
(E) das intervenções – da prescrição 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

19. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta 
de intervenção de enfermagem, conforme a Classifi-
cação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 

 
(A) Tratamento realizado por um enfermeiro com 

base no julgamento e no conhecimento clínico 
para melhorar os resultados do paciente/cliente.  

(B) Tratamento realizado por um enfermeiro com 
base no conhecimento do diagnóstico médico.  

(C) Diagnóstico realizado por um enfermeiro com base 
no julgamento e no conhecimento clínico.  

(D) Julgamento diagnóstico realizado por um enfer-
meiro com base no conhecimento do diagnóstico 
médico.  

(E) Julgamento diagnóstico com base no conhecimento 
clínico para melhorar os resultados de saúde do 
paciente/cliente. 

 

20. A cirurgia é um dos principais tratamentos para os 
cânceres de cólon e reto, sendo que, algumas 
vezes, as colostomias são necessárias. Nesses 
casos, além de proporcionar alívio da dor e controlar 
os sinais vitais e o equilíbrio hídrico, o profissional de 
enfermagem deve estar atento 

 
(A) à frequência e aspecto das eliminações urinárias e 

ao surgimento de infecção anal. 
(B) ao surgimento de infecção anal e às condições de 

integridade da pele ao redor do estoma. 

(C) à frequência e aspecto das eliminações urinárias e 
ao surgimento de edema generalizado. 

(D) à frequência e ao aspecto das eliminações intesti-
nais e às condições de integridade da pele ao 
redor do estoma. 

(E) à frequência e consistência das eliminações intes-
tinais e ao risco de infecção urinária. 

 

21. A encefalopatia e o coma hepático são complicações 
que podem ser causadas pela 

 
(A) gastrite. 
(B) cirrose. 
(C) esofagite. 
(D) hepatectomia. 
(E) duodenite. 
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22. Alguns pacientes, quando submetidos à colonoscopia, 
apresentam cólicas abdominais causadas por 

 
(A) peristalse ausente, que ocorre devido ao ar insu-

flado dentro do intestino durante o procedimento. 
(B) peristalse aumentada, que ocorre devido ao ar insu-

flado dentro do intestino durante o procedimento. 

(C) peristalse diminuída, que ocorre devido ao ar insu-
flado dentro do intestino durante o procedimento. 

(D) diminuição dos movimentos intestinais em decor-
rência do uso dos laxativos. 

(E) aumento dos movimentos intestinais em decor-
rência do uso do bário. 

 

23. Considere as intervenções de enfermagem abaixo. 
 

I - Avaliar o balanço hídrico, incluindo a ingesta e o 
débito. 

II - Pesar diariamente o paciente no mesmo horário e 
na mesma balança, preferencialmente pela manhã, 
logo após o paciente urinar. 

III - Avaliar a frequência cardíaca apical, antes de admi-
nistrar o glicosídeo cardíaco derivado do digitálico. 

 
Quais devem ser realizadas em pacientes com Insufi-
ciência Cardíaca (IC)? 

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

 

24. Alguns pacientes, quando submetidos a quimioterapia, 
podem apresentar alterações no sistema gastrointesti-
nal, dando origem a sintomas como náuseas e vômitos. 
Em relação a esses dois sintomas, assinale a alterna-
tiva que apresenta afirmação correta. 

 
(A) Náusea e vômitos são os efeitos colaterais menos 

comuns da quimioterapia. 

(B) Esses sintomas podem começar logo após a 
administração da quimioterapia, persistindo por 
um período de 24 a 48 horas. 

(C) Esses sintomas ocorrem apenas tardiamente e, na 
maioria dos casos, não são graves.  

(D) Técnicas de imaginação e relaxamento não são 
eficazes no combate a esses sintomas. 

(E) Refeições leves e pouco frequentes não são indi-
cadas para o combate a esses sintomas. 

 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um cuidado de 
enfermagem necessário com pacientes em uso de 
sondas enterais. 

 
(A) Confirmar, através de exames radiológicos, se a 

sonda foi inserida corretamente em pacientes com 
nível de consciência diminuído. 

(B) Instruir o paciente a abaixar ligeiramente a cabe-
ça e começar a engolir quando a sonda alcançar a 
nasofaringe. 

(C) Manter o paciente em decúbito dorsal e lateral, 
num ângulo de aproximadamente 15º, para evitar 
pneumonia aspirativa.  

(D) Observar possíveis deslocamentos da sonda, que 
podem ser causados por tosse ou vômitos exces-
sivos. 

(E) Evitar administração de dieta fria e de forma rápida, 
para prevenir distensão abdominal e cólica. 

 

26. Considere as afirmações abaixo, sobre úlceras de 
pressão. 

 
I - Pressão por tempo suficientemente longo gera 

trombose dos pequenos vasos e necrose tecidual, 
resultando em úlcera por pressão. 

II - Redução da circulação sanguínea e da nutrição da 
pele e dos tecidos subcutâneos (perfusão tecidual 
e periférica) aumenta o risco de úlcera por pressão. 

III - Atrito e umidade sobre a pele são fatores a serem 
considerados como causadores de úlcera por 
pressão. 

 
Quais estão corretas? 

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

27. Assinale a alternativa que NÃO apresenta cuidado de 
enfermagem necessário com pacientes em relação ao 
uso de sonda vesical de demora. 

 
(A) Avaliar criteriosamente, devido ao risco de infecção, 

se é imprescindível o uso de cateterismo vesical 
de demora. 

(B) Realizar higiene das mãos antes e após a manipula-
ção do cateter para evitar risco de contaminação. 

(C) Fixar a sonda de demora para evitar tensão e tração 
da bexiga. 

(D) Avaliar sinais e sintomas de infecção do trato urinário 
como febre, mal-estar, calafrios, urina turva e 
fétida, e hematúria.  

(E) Desconectar o sistema de drenagem, para coleta 
de amostra de urina para cultura, ao primeiro 
sinal de infecção.  
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28. Em relação aos cuidados de enfermagem com o paci-
ente idoso hospitalizado, assinale a alternativa que 
apresenta afirmação correta.  

 
(A) A infusão rápida de volume excessivo endovenoso 

pode produzir no idoso sobrecarga de líquidos e  
insuficiência cardíaca. 

(B) Quedas podem ser causa de lesões graves no i-
doso, por isso é necessário manter o paciente no 
leito, com contenção química. 

(C) Desidratação pode ocorrer devido à incontinência 
urinária, sendo necessária avaliação de restrição 
de líquidos. 

(D) O envelhecimento produz alterações nos vasos 
sanguíneos, sendo necessário uso permanente de 
oxigênio para manter o transporte do mesmo para 
os tecidos. 

(E) O uso de medicamentos para doenças crônicas 
sempre produz constipação e diarreia, o que torna 
necessária uma avaliação permanente, pois em 
alguns casos será preciso substituí-los. 

 

29. Considere as seguintes afirmações, sobre os cuidados 
com paciente portador de diabetes melito. 

 
I - A insulina de ação rápida começa a fazer efeito de 

5 a 15 minutos após a aplicação, tem pico de ação 
entre 40 a 50 minutos, e duração de 2 a 4 horas. 

II - A insulina de ação intermediária começa a fazer 
efeito de 3 a 4 horas após a aplicação, tem pico de 
ação entre 4 a 12 horas, e duração de 16 a 20 horas. 

III - A insulina de ação curta começa a fazer efeito de 
30 minutos a 1 hora após a aplicação, tem pico 
de ação entre 2 a 3 horas, e duração de 16 a 20 
horas. 

 
Quais estão corretas? 

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

30. Assinale a alternativa que apresenta instrução correta 
para a medição da pressão arterial (PA). 

 
(A) É contraindicado conversar com o paciente 

durante a verificação da PA. 
(B) O tamanho do manguito não interfere na medida 

obtida. 

(C) Durante a medição da PA, o manguito não deve 
ser enrolado muito firmemente ao redor do braço 
do paciente. 

(D) Não é necessário registrar em qual braço a PA foi 
medida. 

(E) Existe desvantagem em palpar a pressão sistólica 
antes da ausculta. 

31. O preparo para a alta de um paciente com doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) que envolve orien-
tações sobre o uso de inalador com dose metrificada 
(IDM) inclui:  

 
I - motivos para o uso do IDM.  

II - quantidade de medicação que permanece no IDM. 
III - mecanismo de ação do medicamento.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

32. Assinale a alternativa que apresenta afirmação 
INCORRETA sobre cuidados de enfermagem na 
insuficiência renal aguda (IRA). 

 
(A) Em distúrbios hidroeletrolíticos graves, os medica-

mentos endovenosos devem ser administrados com 
o menor volume possível. 

(B) A alteração das transaminases é o mais importante 
indicador da oligúria. 

(C) É importante um cuidado cutâneo meticuloso, 
porque a pele pode estar seca ou suscetível à 
ruptura devido ao edema. 

(D) É importante monitorar a pressão arterial e o 
débito urinário.  

(E) A assepsia é essencial nas linhas invasivas ou 
cateteres, visando minimizar o risco de infecção.  

 

33. No que se refere à avaliação neurológica de pacientes 
inconscientes, associe os dados de avaliação clínica a 
suas respectivas significâncias clínicas, numerando a 
segunda coluna de acordo com a primeira.  
 
(1) Tamanho das pupilas  
(2) Hiperventilação 
(3) Assimetria facial 
(4) Rigidez de nuca 
(5) Reflexo de deglutição  
 
(  ) indica hemorragia subaracnoide ou meningite. 
(  ) está ausente em pacientes em coma. 

(  ) pode sugerir início de um problema metabólico ou 
lesão do tronco cerebral. 

(  ) constitui sinal de paralisia. 

(  ) ajuda a determinar a localização da lesão. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
segunda coluna, de cima para baixo. 

 
(A) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 
(B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 
(C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 
(D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 
(E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 
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34. A Política Nacional de Humanização (PNH) proposta 
pelo Ministério da Saúde apresenta diretrizes gerais e 
específicas para sua implementação nos diferentes 
níveis de atenção. Com base nisso, assinale a alterna-
tiva que apresenta afirmação correta em relação às 
diretrizes da PNH para a atenção hospitalar.  

 
(A) As experiências exitosas e os processos de debate 

e de pactuação entre o nível federal e estadual 
deverão consolidar a humanização como uma 
estratégia comum em toda a rede de atenção.   

(B) As unidades de saúde garantirão a gestão partici-
pativa aos seus trabalhadores e usuários, assim 
como educação permanente aos usuários.  

(C) A visita aberta deve ser garantida por meio da 
presença de acompanhante e de sua rede social, 
respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar 
e as peculiaridades das necessidades do acompa-
nhante. 

(D) A humanização deve ser vista como uma das 
dimensões fundamentais, não podendo ser 
entendida como apenas um programa a mais a 
ser aplicado aos diversos serviços da atenção 
básica da rede.   

(E) O tema “humanização da assistência” inclui o 
debate de questões fundamentais que orientam a 
melhoria das condições de trabalho dos profissio-
nais de toda a rede conveniada do SUS.  

 

35. Assinale as afirmações abaixo, sobre princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, com V 
para verdadeiro, ou F para falso. 

 
(  ) Igualdade de assistência à saúde, de acordo com 

a iniciativa privada conveniada, é um princípio ou 
diretriz do SUS. 

(  ) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde é um princípio ou diretriz do SUS. 

(  ) Participação da comunidade é um princípio ou 
diretriz do SUS. 

(  ) Regionalização do setor de serviço ou de todo 
ambiente de trabalho é um princípio ou diretriz do 
SUS. 

(  ) Capacidade de resolução dos serviços em todos 
os níveis de assistência é um princípio ou diretriz 
do SUS. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – F – V – F – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – F – F – V – V. 
(E) F – V – V – V – F. 

 
 
 

36. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - Liderança é um processo que envolve persuadir e 
influenciar outras pessoas em direção a uma 
meta, e que se compõe de uma ampla gama de 
papéis. 

II - Integrar habilidades de liderança com a capacidade 
de executar funções administrativas é necessário 
quando o enfermeiro quer tornar-se um líder-
administrador verdadeiro. 

III - À medida que entramos no século XXI, surge a 
necessidade de ir-se além dos modelos transfor-
macionais de liderança, sendo que os conceitos 
emergentes apresentam o foco na estrutura 
hierárquica da instituição.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

37. Gaidzinski (1988) propõe um método de dimensiona-
mento de pessoal de enfermagem que possibilita a 
identificação e análise de variáveis intervenientes 
nesse processo, tornando-o um instrumento auxiliar 
no planejamento e avaliação do serviço, uma vez que 
permite avaliar o quantitativo e o qualitativo de pessoal 
de enfermagem. Com base nisso, considere os itens 
abaixo. 

 
I - Carga média de trabalho da unidade. 

II - Tempo efetivo de trabalho. 
III - Índice de segurança técnica.  

 
Quais variáveis devem ser identificadas para aplicação 
do método de Gaidzinski? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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38. Uma das importantes responsabilidades do enfermeiro 
é a determinação do nível de excelência da equipe na 
realização das tarefas que compõem seu trabalho. 
Isso é feito por meio de apreciações do desempenho. 
Sobre esse tema, assinale as afirmações abaixo, com 
V para verdadeiro, ou F para falso.  

 
(  ) A avaliação mede o desempenho real do colabo-

rador, mediante as descrições do trabalho/cargo. 

(  ) A avaliação permite saber em que nível de exce-
lência o colaborador realiza seu trabalho. 

(  ) A avaliação gera informações sobre a necessidade 
de desenvolvimento do colaborador. 

(  ) As apreciações ampliam o número de postos de 
trabalho e as respectivas descrições do cargo. 

(  ) As apreciações possibilitam elaborar um instru-
mento para demonstrar as metas da organização. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 
(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – V – V – F – F. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – F – F – V – V. 
(E) F – V – V – V – F. 
 

39. Considere as afirmativas abaixo sobre higienização de 
mãos. 

 
I - Vários estudos demonstram a eficácia da higieni-

zação das mãos com produto alcoólico em substi-
tuição à lavagem das mãos.  

II - A lavagem das mãos com água e sabão não deve 
ser realizada quando nelas houver sujeira visível.  

III - De maneira prática, sabemos que, após três ou 
quatro aplicações de solução alcoólica, sentimos 
necessidade de lavar as mãos.  

 
Quais estão corretas?  

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

 

40. Assinale a alternativa que NÃO apresenta característica 
desejável em um antisséptico. 

 
(A) Rapidez de ação.  
(B) Baixa toxicidade.  
(C) Instabilidade.  
(D) Amplo espectro de ação.  
(E) Efeito cumulativo.  

 
 
 

 
 


