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Questão 11  
Sobre a febre amarela é correto afirmar: 
I – No ciclo silvestre da febre amarela o homem é um hospedeiro acidental, já no ciclo urbano o homem 
é o único hospedeiro com importância epidemiológica. 
II – A vacina contra febre amarela pode ser realizada a partir dos 9 meses de idade. 
III – Para crianças menores de 2 anos de idade nunca vacinadas, a vacina contra a febre amarela não 
deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral, nem com tetra viral. 
IV – É contraindicada a vacinação para pessoas infectadas pelo HIV com imunossupressão grave, ou 
seja, aqueles com contagem de células CD4 <200 células/mm3 ou menor de 15% do total de linfócitos 
para crianças menores de 13 anos.  
São corretas apenas: 
a) I, II e III; 
b) II, III e IV; 
c) II e III; 
d) I e III 
e) I, II, III e IV. 
 
Questão 12 
Considerando a Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem na Saúde Coletiva, é incorreto afirmar 
que: 
a) tem como base filosófica a historicidade e dinamicidade; 
b) trata-se de uma sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno, a assistência ou o 
cuidado de enfermagem articulado aos processos de produção e reprodução social, referentes à 
saúde-doença em uma coletividade; 
c) dentro do processo de trabalho em saúde pode ser considerada um instrumento de trabalho. 
d) visa conhecer o objeto de trabalho, aqui podendo ser considerado o perfil epidemiológico, 
assistência a família, indivíduos ou grupos. 
e) busca o uso de metodologia dinâmica e participativa para a sua intervenção. 
 
Questão 13 
Sobre o papel da Enfermagem nas Linhas de Cuidado, considere as asserções abaixo: 
I. As Linhas de Cuidado fazem parte da reestruturação da assistência e aproximam a prática 
profissional das reais necessidades de uma população ou grupo, sendo que a Consulta de 
Enfermagem deve estar incluída nas Linhas de Cuidado. 
PORQUE 
II. A Consulta de Enfermagem é uma ferramenta estratégica e fundamental para melhorar a qualidade 
de vida dos usuários, para além da Atenção Primária em Saúde. 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 



Questão 14 
Sabendo que o pé diabético é complicação comum relacionada ao Diabetes Mellitus, considere as 
seguintes afirmativas sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde dessa população: 
I -  D. Maria, de 64 anos, com diabetes há 10 anos, procura a Atenção Básica (AB), é atendida pelo 
enfermeiro que avalia seus pés. Na avaliação o enfermeiro verifica a presença de uma úlcera grau II 
em membro inferior esquerdo. No membro inferior direito, o enfermeiro percebe a presença de unha 
encravada. 
II – D. Josefina, de 62 anos, com diabetes há 6 anos, procura a Atenção Básica (AB) avaliação dos 
pés. No momento da avaliação o enfermeiro verifica úlcera profunda e suspeita de comprometimento 
articular. Ao ser perguntada, D. Josefina relata febre nos últimos 2 dias, motivos da procura da unidade 
de saúde. 
A partir das situações descritas, a conduta ideal a ser definida pelo enfermeiro é: 
 
a)  No caso de D. Maria , o cuidado será conduzido pela equipe da AB para a úlcera grau II, a unha 
encravada deve ser compartilhada com ortopedista. No caso de D. Josefina, ela deve ser 
acompanhada em outro nível de atenção, necessitando avaliação do ortopedista e angiologista. 
b) No caso de D. Maria, o cuidado deve ser conduzido preferencialmente pela AB para a unha 
encravada, a úlcera grau II deve ser conduzido preferencialmente por uma equipe capacitada da AB, 
mas também pode ser compartilhado com outros níveis de atenção. D. Josefina deve ser encaminhada 
com urgência para internação hospitalar. 
c) No caso de D. Josefina, ela deve ser acompanhada em outro nível de atenção, necessitando 
avaliação do ortopedista e angiologista. D. Maria pode ser acompanhada somente pela equipe da AB. 
d) No caso de D. Josefina, ela deve ser encaminhada para internação hospitalar. O caso de D. Maria 
deve ser obrigatoriamente compartilhado entre equipe multiprofissional e ortopedista. 
e) No caso de D. Maria, o cuidado será conduzido pela equipe da AB para a úlcera grau II, a unha 
encravada deve ser compartilhada com ortopedista. No caso de D. Josefina, ela deve ser 
encaminhada para internação hospitalar. 
 
Questão 15 
De acordo com a taxonomia NANDA, o diagnóstico de Enfermagem de Risco não contém o 
componente estrutural referente: 

a) Aos resultados esperados; 
b) Ao enunciado diagnóstico; 
c) Aos domínios 
d) Ao fator relacionado; 
e) Às características definidoras. 

 
Questão 16 
Considerando a classificação de gravidade das infecções de pé diabético, assinale a alternativa 
correta: 

a) O pé diabético sem infecção apresenta úlcera sem exsudato purulento; já na presença de 
infecção moderada se observa úlcera com exsudato purulento, associado ou não a pelo menos 
duas manifestações de inflamação e o paciente não tem complicações sistêmicas e 
metabólicas; 

b) Pé diabético com infecção grave apresenta exsudato purulento e/ou sinais de inflamação, 
associado a toxicidade sistêmica ou instabilidade metabólica; na infecção leve, quando da 
presença de celulite ou eritema, esses não são maiores que 2cm do bordo da úlcera, não 
obrigatoriamente há exsudato purulento; 

c) A infecção moderada tem exsudato purulento, associado ou não com pelo menos 2 duas 
manifestações de inflamação, os pacientes não têm complicações sistêmicas e metabólicas, 
essas condições devem estar associadas a presença de celulite que ultrapasse 2 cm do bordo 
da úlcera e envolvimento de músculo ou articulação; 

d) Pé diabético sem infecção apresenta úlcera sem exsudato purulento; na infecção leve há 
presença de exsudato purulento, associado ou não com pelo menos duas manifestações de 
inflamação, a infecção se limita à pele e tecidos subcutâneos superficiais, não outras 
complicações locais ou sistêmicas. 



e) Na infecção moderada o paciente apresenta complicações sistêmicas e metabólicas estáveis, 
pelo menos duas manifestações inflamatórias, úlcera exsudato purulento, e celulite que não 
ultrapassa 2cm do bordo da úlcera. 

 
Questão 17  
Sobre as condutas da enfermagem em casos de dengue, é correto afirmar que: 
a) Para pacientes classificados no grupo A, é necessário orientar sobre possibilidade de sangramento; 
b) Para pacientes classificados no grupo B, oferecer e manter hidratação oral supervisionada, por no 
máximo 3 horas, enquanto aguarda o resultado de exames. Deve agilizar a realização dos exames, 
inclusive; 
c) No grupo C, os pacientes devem ficar internados por no mínimo 24 horas, deve-se providenciar 
acesso venoso periférico calibroso, promover reposição volêmica imediata e fazer controle rigoroso 
do gotejamento da infusão venosa; 
d) Pacientes classificadas no grupo D, devem ser atendidos, inicialmente, em qualquer nível de 
complexidade. Não é obrigatória a reposição volêmica imediata. 
e) Pacientes do grupo A, não tem risco social e devem agendar retorno para reavaliação clínica entre 
terceiro e sexto dia da doença; no grupo B os pacientes devem permanecer acomodados em 
cadeira/poltrona ou leito para observação enquanto aguardam reavaliação clínica. No grupo C, 
necessitam um mínimo de 24 horas de internação; O grupo D estão em choque e precisam de 
atendimento imediato. 
 
Questão 18 
A coleta de dados e formulação de diagnósticos de enfermagem demarca uma área de atuação própria 
e independente da profissão. Um dos modelos que vem se difundindo amplamente pelo mundo é a 
Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).  

I. O enfermeiro deve focalizar os dados necessários à identificação das respostas e experiências 
humanas. 

II. Os achados que sustentam os diagnósticos devem ser baseados em pesquisas e outras 
evidências. 

III. As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e utilizadas 
junto com um guia formal de coleta de dados para a geração dos dados necessários aos 
diagnósticos. 

IV. Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as hipóteses 
terminam, e a investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o paciente sobre as 
hipóteses diagnósticas. 

V. Por ser uma área de atuação exclusiva do enfermeiro, a coleta de dados deve ser feita sem a 
participação do indivíduo, da família ou da comunidade. 

 
Sobre as metas da coleta de dados, expostas acima, é correto o que está contemplado na alternativa:  
 
a) I, II, e III, apenas 
b) III, IV e V, apenas 
c) I, II, III e IV, apenas 
d) I, III e IV, apenas 
e) I, II e IV, apenas 
 
Questão 19 
Na organização da atenção pré-natal e puerperal NÃO cabe ao enfermeiro: 

a) Realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo risco. 
b) Encaminhar as gestantes para a unidade de referência, quando necessário. 
c) Solicitar exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço. 
d) Realizar coleta de exame citopatológico. 
e) Realiza visita domiciliar, quando necessário. 

 
 
 



Questão 20 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica são atribuições específicas do Enfermeiro: 
I - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem 
condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 
II - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito; 
III - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), 
em todos os ciclos de vida; 
IV - Realizar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, técnico em 
saúde bucal e auxiliar em saúde bucal; 
São corretas apenas os itens: 

a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) I, II e IV 
d) III e IV 
e) I e III 

 


