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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca da organização das ações e serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

Com relação à vigilância em saúde e à estratégia de saúde da
família, julgue os itens que seguem.

51

A priorização dos atendimentos no SUS é feita com base em
alguns critérios, entre os quais se incluem a gravidade do risco
individual e coletivo e o tempo de espera ao atendimento.

61

52

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços
de saúde do SUS é circunscrito aos pacientes residentes na
região de saúde, sendo garantido até a capacidade instalada da
rede regionalizada e hierarquizada.

O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho
em saúde e de atender a todos os que procuram os serviços
mediante uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar
respostas mais adequadas aos usuários.

62

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos países
com os melhores programas de imunização do mundo,
responsável pelo atingimento de altos índices de cobertura
vacinal, sendo todos os segmentos populacionais abrangidos de
forma universal.

63

Quatro de cada cinco mortes desencadeadas por doenças
crônicas ocorrem em pacientes habitantes de países de baixa e
média renda, o que contraria a ideia de que as doenças crônicas
afetam principalmente os países de alta renda.

64

As doenças crônicas, que afetam principalmente os indivíduos
do sexo masculino e as pessoas de idade avançada,
determinaram as mudanças nas pirâmides populacionais dos
últimos anos no Brasil.

65

Na estratégia de saúde da família, a consulta de enfermagem é
uma das atribuições específicas do profissional de
enfermagem, sendo permitido a este profissional solicitar
exames complementares e prescrever medicamentos apenas na
ausência do profissional médico da equipe.

53

54

55

A organização dos serviços de saúde deve garantir o acesso às
ações de saúde de atenção básica e de média complexidade;
o acesso às ações de alta complexidade, por sua vez, devem ser
garantidos pela área de saúde suplementar.
Apesar de solucionarem a maioria dos problemas de saúde, as
ações de saúde de atenção primária são menos complexas que
as de média e de alta complexidade, uma vez que são
desenvolvidas mediante serviço clínico menos ampliado e
tecnologias de baixa complexidade e densidade.
Todos os municípios são obrigados a ter serviços de atenção
primária em saúde, devendo esses serviços ordenar o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Considerando a legislação básica do SUS, bem como o
planejamento e a gestão no SUS, julgue os itens seguintes.
56

O planejamento em saúde deve responder às exigências
constitucionais e legais quanto à elaboração de planos
plurianuais (PPA), lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e lei
orçamentária anual (LOA).

57

Os sistemas de informação em saúde devem ser estruturados,
a fim de garantir o monitoramento adequado das doenças não
transmissíveis, dado que os sistemas utilizados na atualidade
constituem-se apenas de bases amostrais complementadas por
informações de prestação de serviços ambulatoriais e
hospitalares.

58

As funções dos membros dos conselhos de saúde do SUS são
de relevância pública, podendo estes serem dispensados de
suas atividades laborais quando em exercício das atividades de
controle social.

59

Os direitos relativos à saúde são garantidos pela seguridade
social, que compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.

60

De acordo com os princípios da descentralização e do
comando único no SUS, os municípios devem ser os principais
executores das ações e serviços de saúde, devendo a gestão do
sistema ser realizada pelo Ministério da Saúde, que contém o
comando único do SUS.

Em 2006, por meio da Portaria/GM n.º 399, foram apresentadas
pelo Ministério da Saúde as diretrizes do Pacto pela Saúde, cujas
dimensões envolviam a vida, o fortalecimento e a gestão do SUS.
Uma das prioridades desse programa diz respeito à questão do
envelhecimento populacional. Dessa forma, essa preocupação foi
atendida por meio da Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
e Envelhecimento, publicada em 2010. Com relação a esse assunto,
julgue os itens subsequentes.
66

Com base nas diretrizes da Política de Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa e Envelhecimento, várias ações estratégicas vêm
sendo desenvolvidas, como as oficinas estaduais de prevenção
de osteoporose e de queda e fratura em pessoas idosas, cujo
objetivo principal é a redução do número de internações por
fratura de fêmur em idosos.

67

Apenas a população a partir de sessenta anos de idade e
acompanhada pelo Programa de Saúde da Família pode receber
a vacina contra Influenza.

68

A referida política prevê que, além de adequarem os currículos
e materiais didáticos, as instituições de ensino superior devem
ter disciplinas sobre o processo de envelhecimento, que
diferenciem a senescência de doença ou incapacidade, a fim de
divulgar medidas de prevenção e promoção de saúde.
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Um dos principais tratamentos utilizados para o combate ao câncer

Atualmente, os Estados-membros da Organização Mundial de

é a quimioterapia antineoplásica, uma modalidade de tratamento

Saúde (OMS) vêm desenvolvendo ações que visam à segurança

sistêmico da doença. Com relação a esse assunto, julgue os itens a

cirúrgica, que, no Brasil, são coordenadas pela ANVISA. As

seguir.

diretrizes são descritas no manual Cirurgias Seguras Salvam Vidas.
Com relação à segurança do paciente durante procedimentos

69

Os efeitos tóxicos apresentados nos pacientes submetidos ao
tratamento quimioterápico relacionam-se à não especificidade
dos agentes antineoplásicos, pois estes agem sobre todas as

cirúrgicos, julgue os próximos itens.
75

interior de feridas operatórias, as equipes envolvidas em

células com alta taxa de proliferação no organismo humano e

procedimentos perioperatórios devem adotar critérios de

não apenas sobre as células cancerosas.
70

contagem. Ressalta-se que os sistemas de contagem que

Um aspecto importante a ser observado em pacientes

utilizam identificação por radiofrequência devem ser evitados,

submetidos à quimioterapia é o período de NADIR, definido

pois podem gerar danos à saúde do paciente.

pelo tempo transcorrido entre a aplicação da droga e o

76

Outro ponto importante para a segurança cirúrgica e,

aparecimento do menor valor de contagem de células

consequentemente, para a segurança do paciente, é a

sanguíneas. Este tempo varia de acordo com o medicamento

demarcação da região do corpo a ser operada. Recomenda-se

que o paciente recebe. A via de administração e a velocidade

a participação ativa do paciente nesse processo e a utilização

de administração da medicação não interferem no tempo de

de símbolos para sinalização dessa região, como a seta.

NADIR.
71

A fim de evitar retenção inadvertida de instrumentos no

77

Antes de iniciar a incisão cirúrgica, deve-se realizar a pausa
cirúrgica, que visa identificar o paciente, o procedimento e o

Um evento comum durante o tratamento antineoplásico é a

local da cirurgia. Dessa forma, assegura-se o correto

toxicidade gastrointestinal, frequentemente manifestada por

posicionamento do paciente e a disponibilidade dos

náuseas e vômitos. Para reduzir essas reações, utiliza-se um

equipamentos especiais que poderão ser necessários durante o

arsenal de drogas antieméticas que, geralmente, são associadas

procedimento.

a altas doses de glicocorticoide, como a dexametasona, devido
a sua ação inibitória sobre a prostaglandina.

78

A octenidina a 0,1% tem sido recomendada para a realização
da antissepsia pré-cirúrgica da pele. O dicloreto de octenidina

72

Os quimioterápicos oferecem risco à saúde de quem os

destrói rapidamente tanto bactérias gram positivas quanto gram

manuseia, portanto, a ANVISA, em 2002, publicou a RDC n.º

negativas, tendo potencial de destruir, inclusive, o vírus HIV

220 que apresenta diretrizes para o manuseio seguro de

e o vírus da hepatite B.

quimioterápicos antineoplásicos. De acordo com essa
resolução, são necessários os seguintes equipamentos para o

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da
Resolução COFEN n.º 358/2009, passou a exigir que o processo de

preparo de quimioterápicos: cabine de segurança biológica

enfermagem seja realizado de modo deliberado e sistemático. Com

classe II B2, luvas de látex de punho longo sem talco e

relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

estéreis, avental de manga longa, máscara cirúrgica e óculos.
79
73

o processo de enfermagem devem ser fundamentados na

ser descartados adequadamente. O material utilizado no

melhor evidência disponível.

preparo e administração de quimioterápicos deve ser

80

acondicionado em recipiente padronizado, fechado, de

O processo de enfermagem se inicia na investigação e perfaz
outras etapas até a avaliação. Se os diagnósticos formulados

consistência rígida e identificado com símbolo de resíduo

forem precisos e os resultados apropriados, não será necessário

tóxico. A ANVISA recomenda, ainda, que esses resíduos

retomar a avaliação.

sejam neutralizados ou incinerados.
74

Os julgamentos, as decisões e as ações desenvolvidas durante

Os resíduos produzidos em serviços de quimioterapia devem

81

O processo de enfermagem é composto de coleta de dados,

Há vários tipos de quimioterapia; entre elas, a quimioterapia

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essas

paliativa tem o objetivo de curar e retardar o surgimento dos

etapas são realizadas de forma independente, cíclica e não

sintomas relacionados à doença.

linear.
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No Brasil, as taxas de amamentação ainda são baixas,
principalmente as taxas de amamentação exclusiva. O enfermeiro
é um profissional importante na equipe de saúde que pode, por meio
da educação em saúde, auxiliar na mudança dessa situação. Acerca
de nutrição infantil, julgue os próximos itens.
82

A alimentação complementar, que deve ser iniciada após o
sexto mês de vida do bebê, deve prover quantidade suficiente
de água, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais por meio de
alimentos seguros.

83

As crianças que não puderem ser amamentadas, a exemplo de
crianças cujas mães são portadoras do vírus HIV, devem ser
alimentadas exclusivamente com leite de vaca não modificado
e, aos quatro meses de idade, serem alimentadas com papa
salgada.

84

85

Denomina-se aleitamento materno predominante o período em
que a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas
à base de água, como suco de frutas, infusões e água
adocicada.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a atendimentos a pacientes
em emergências relacionados a doenças dos sistemas respiratório e
circulatório, em emergências psiquiátricas, com insuficiência
hepática e em emergências ambientais.
91

Os procedimentos de socorro inicial ao paciente que sofreu
picada de cobra são: deitar a vítima; remover itens, como
anéis, correntes e cintos; fornecer calor; limpar e cobrir a
ferida; imobilizar a região do corpo afetada e aplicar gelo e
torniquete.

92

A patologia inflamatória que acomete brônquios, bronquíolos
e parênquima pulmonar, com local de predominância variável
em cada individuo, é denominada doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), cujo tratamento consiste em oxigenoterapia,
corticoterapia sistêmica, antibioticoterapia e uso de
broncodilatadores.

93

Nas emergências relativas ao sistema circulatório, a
sistematização da assistência de enfermagem é considerada
uma rotina preconizada, que vem sendo implementada
continuamente, não havendo, portanto, a necessidade de
aprofundamento e validação dos diagnósticos empregados no
atendimento a esses pacientes.

94

Nas emergências psiquiátricas, para que ocorra o atendimento
médico, os pacientes oriundos de prisões ou sob guarda devem
ser algemados no leito, contudo essa avaliação e cuidado são
dispensáveis no caso de pacientes com contensões nas mãos e
nos tornozelos.

95

Pacientes com cirrose hepática possuem risco aumentado de
sangramento e hemorragia devido à produção diminuída de
protrombina e à capacidade diminuída do fígado de síntese dos
fatores necessários à coagulação sanguínea. O uso de grades
laterais acolchoadas no leito, aplicação de pressão nos sítios de
injeção e prevenção das lesões por objetos pontiagudos são
precauções que devem ser observadas no atendimento a esses
pacientes.

O preparo das mamas para amamentação deve ser iniciado no
período pré-natal, sendo recomendada a realização de
manobras para aumentar e fortalecer os mamilos, como esticar
os mamilos com os dedos, esfregá-los utilizando uma toalha
mais áspera e o uso de conchas para alongar os mamilos.

No início do século XX, a política de saúde da mulher no Brasil era
orientada apenas para atender demandas relacionadas à gravidez e
ao parto. Nesse mesmo século, na década de 80, a política nacional
já previa assistência à mulher em todo o seu ciclo de vida, além das
necessidades identificadas a partir do perfil populacional das
mulheres. Com relação à saúde da mulher no Brasil, julgue os itens
consecutivos.
86

Uma forma de identificar precocemente o aparecimento do
câncer de colo de útero é a realização do exame citopatológico
do esfregaço cervical. Esse exame pode ser requisitado nos
serviços de atenção primária por todas as mulheres que já
iniciaram vida sexual ou com idade entre vinte e cinquenta
anos.

87

O tipo de câncer mais incidente na população feminina é o
câncer de mama. O Instituto Nacional de Câncer recomenda
que o rastreamento desse câncer seja realizado em todas as
mulheres com idade entre cinquenta e sessenta e nove anos,
mediante o exame anual clínico das mamas e a realização de
mamografia a cada dois anos.

88
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De acordo com o Programa Nacional de Humanização do
Parto e Nascimento, as gestantes têm assegurada a realização
da primeira consulta de pré-natal até o terceiro mês de gestação
e a consulta de puerpério até quarenta e dois dias após o
nascimento do bebê.

89

Exames de urina e o teste VDRL (veneral disease research
laboratory) devem ser realizados na primeira consulta de
pré-natal e na trigésima semana de gestação.

90

Dois tipos de vacinas contra o papilomavírus (HPV) estão
disponíveis para imunização: a bivalente, que abrange os
sorotipos 16 e 18, e a quadrivalente, que oferece proteção
contra os subtipos 6, 11, 16 e 18. É recomendado que a
vacinação ocorra entre os nove e onze anos de idade.

Com relação à estrutura organizacional do serviço de emergência
pré-hospitalar e hospitalar, julgue os itens seguintes.
96

As ambulâncias classificadas como tipo D são as de suporte
avançado, destinadas ao atendimento e transporte de pacientes
de alto risco, em emergências pré-hospitalares e(ou) em
transporte inter-hospitalar, que necessitam de cuidados
médicos intensivos.

97

A estrutura do serviço de emergência hospitalar deve ter
disponível, como recursos mínimos, em funcionamento
ininterrupto, o serviço de radiologia, o laboratório de análises
clínicas, o centro cirúrgico, a unidade de terapia intensiva,
a unidade de transfusão, a farmácia básica para urgência e a
unidade de transporte equipada.

98

É atribuição do enfermeiro julgar a gravidade de caso que
esteja sendo comunicado por telefone e decidir a conduta a ser
seguida pelo comunicante.
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Julgue os itens seguintes, relativos à assistência de enfermagem e

Acerca da central de material e dos processos de esterilização de

ao tratamento de distúrbio hidroeletrolítico e acidobásico.

produtos para a saúde, julgue os itens a seguir.

99

106

O tratamento de acidose metabólica é variável e abrange a
eliminação das causas de hipóxia, reposição hídrica e

necessário que sejam considerados os tipos de invólucros e as

volêmica, normalização do débito cardíaco e correção de

características de estocagem.

hipotensão arterial.
100

Na definição do tempo de estocagem de itens estéreis, é

107

As recomendações para diluições de soluções limpantes e

A reposição de volume por via endovenosa, após estabilização

desinfetantes, número de enxágues, método de montagem,

do quadro, e a reposição de eletrólitos, por via arterial, tratam

desmontagem, limpeza, enxágue, secagem e inspeção de

a desidratação ocasionada por perda de sódio, potássio, lítio,

artigos devem ser incluídas nas rotinas e nos procedimentos de

proteínas e magnésio.

uma central de material e esterilização.

Julgue o item abaixo, relativo ao suporte básico de vida em

108

A esterilização a vapor, processo no qual o vapor saturado
encontra-se a uma pressão inferior à atmosférica, é realizada

emergência.

em autoclaves.
101

O desfibrilador externo automático, apesar de não

109

possibilitar a checagem do ritmo cardíaco, é importante

O processo de esterilização por gases, utilizado em superfícies
expostas não porosas e impermeáveis, apresenta a vantagem de

nos estabelecimentos públicos, pois é de acesso rápido e pode

dispensar aquecimento e diluição em água.

auxiliar no salvamento de vidas.
Acerca do gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde,
Pacientes com insuficiência renal devem possuir acessos vasculares

julgue os itens que se seguem.

temporários ou permanentes, em períodos que podem variar de
algumas horas até meses. Com relação a esse assunto, julgue os

110

função de supervisão.

itens a seguir.
102

A localização da punção na veia subclávia deve ser evitada,

111

por meio de serviço oferecido de maneira mais segura e eficaz.

complicações relativas à colocação, entre elas o pneumotórax,

103

112

A avaliação de desempenho profissional e individualizada
embora não seja recente é uma prática comum na enfermagem

O acesso temporário é estabelecido pela inserção percutânea

e nas organizações de saúde, muito embora seja recente.

de um cateter em uma veia de grande calibre, que pode ser a
jugular interna ou a femoral.

O processo de auditoria em enfermagem traz benefícios aos
pacientes como, por exemplo, assistência de melhor qualidade

pois esse procedimento está associado a maior incidência de

o hemotórax, a ascite e a perfuração da artéria subclávia.

Nas instituições de saúde, os enfermeiros não desenvolvem a

113

O recrutamento e a seleção de pessoas são processos
complexos, atrelados a propostas, políticas e objetivos

Julgue os itens subsecutivos, referentes a doação, captação e

organizacionais, ao mercado de trabalho, à situação social,

transplantes de órgãos.
104

105

Nos transplantes de medula óssea, exige-se, para garantia de

política e econômica vigente e às necessidades individuais.
114

O aumento de gastos no setor saúde é atribuído, entre outros

sucesso no procedimento, baixa compatibilidade imunológica

fatores, ao envelhecimento da estrutura etária da população, à

entre doadores e receptores, o que ocorre geralmente entre

extensão de cobertura, ao avanço tecnológico, à baixa

irmãos.

produtividade dos serviços e à falta de capacitação
administrativa.

Caso todos os órgãos de um doador estejam viáveis para
transplante, vinte e cinco pessoas, no máximo, poderão ser
beneficiadas.

115

No dimensionamento do pessoal de enfermagem, o enfoque
quantitativo é prioritário e mais relevante que o qualitativo.
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A respeito das responsabilidades e dos deveres dispostos no código
de ética dos profissionais de enfermagem, julgue os itens
subsecutivos.
116

Acerca das associações de classe e órgãos de fiscalização do
exercício profissional da enfermagem, julgue o próximo item.
118

Em caso de interrupção das atividades profissionais
decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria, é
suspensa a assistência de enfermagem.

117
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Com relação aos conceitos e critérios diagnósticos das infecções
hospitalares, julgue os itens abaixo.
119

Infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota
superior a vinte e quatro horas são consideradas comunitárias.

120

Paciente proveniente de um hospital que se interna com
infecção em outro hospital é considerado portador de infecção
comunitária de ambos os hospitais.

É dever do profissional de enfermagem respeitar o pudor, a
privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo
vital, exceto em situações de morte e pós-morte.

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) tem como
objetivo o desenvolvimento cultural da profissão, sendo
facultativa a filiação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem e estudantes de graduação em enfermagem.
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