Enfermeiros para ESF
11) De acordo com o decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que
dispõe sobre o exercício da enfermagem, podemos afirmar que cabe ao ENFERMEIRO
PRIVATIVAMENTE:
a) A Sistematização da assistência de enfermagem.
b) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria das ciências biomédicas.
c) Cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados
como inserção de acesso venoso central.
d) Prescrição de medicamentos usualmente os de programas de saúde.
12) Liderança atualmente é um tema em destaque nos diversos segmentos de trabalho, inclusive na
enfermagem, com base nesta informação podemos afirmar que são características de um líder,
exceto:
a)
b)
c)
d)

Adaptabilidade, criatividade, decisão, tato.
Diplomacia, fluência oral, autoconfiança, prestígio.
Adaptabilidade, participação social, autoritarismo, integridade pessoal.
Independência, não-conformismo, habilidade pessoal, vivacidade.

13) A equipe de colaboradores do setor onde trabalha, se dirige a você para relatar suas insatisfações,
e a fala deles é pertinente, nesta situação você:
a)
b)
c)
d)

Sabendo que é pertinente reforça a fala do grupo dando força.
Ouve as insatisfações e diz não poder fazer nada, pois são políticas da empresa.
Orienta para que eles se dirijam a coordenação de enfermagem.
Ouve atentamente e se compromete a analisar os relatos e buscar soluções junto a chefia
imediata e coordenação.

14) Tem sua teoria de enfermagem desenvolvida em cima das necessidades humanas básicas:
a)
b)
c)
d)

Florence Nigthingale
Faye Abdellah
Wanda Horta
Dorothea orem

15) Nas recomendações da CCIH, para prevenção de infecção do trato urinário estão presentes quatro
das cinco alternativas, assinale então a incorreta:
a) Manter a sonda em um nível mais baixo que a região supra-púbica.
b) Clampear a sonda sempre que for realizar transporte do paciente e se fizer necessária elevação
da mesma a uma altura acima da região supra-púbica.
c) Realizar higiene íntima rigorosa, sempre que o paciente evacuar ou sempre que se fizer
necessário.
d) Colher urocultura de rotina.
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16) As úlceras por pressão servem como indicadores da qualidade da assistência de enfermagem,
quanto maior o índice de ocorrências, menor é a qualidade da assistência prestada, Dentre as ações
de prevenção, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

Prescrição de enfermagem com mudança de decúbito a cada 02 horas.
Cabeceira elevada a 30°
Fricção com hidratante.
Manter a pele hidratada.

17) São funções de um curativo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Proteção e manutenção da temperatura.
Absorção de secreção e melhora da auto-imagem do paciente.
Favorecer ambiente propício à cicatrização e hidratação do leito da ferida.
Promover pequenos sangramentos para acelerar o processo cicatricial e regulação térmica.

18) Você acabou de admitir uma gestante com 24 semanas de gestação, na prescrição médica dentre
outros medicamentos consta um anti-hipertensivo, seria este:
a)
b)
c)
d)

Antiadrenérgico de ação central.
Inibidor da ECA.
Betabloqueador não seletivo.
Inibidor do influxo de cálcio.

19) Em meio aos efeitos adversos da ranitidina, os que trazem mais preocupação para a equipe de
enfermagem são:
a)
b)
c)
d)

Dor local e dor abdominal.
Cefaléia e náusea.
Arritmias e broncoespasmo.
Dor articular e visão borrada.

20) Para prevenir a necrose do esôfago em pacientes portadores de varizes esofágicas sangrantes em
uso de balão Sengstaken-Blakemore deve-se:
a)
b)
c)
d)

Reduzir a pressão nos balões e na tração.
Tracionar o tubo pelo ponto em que penetra o nariz.
Fazer aspiração gástrica pela terceiro lúmem do cateter.
Esvaziar o balão por 5 minutos com intervalo de 8 a 12 horas.

21) Compete ao SUS na Constituição Federal de 1988 :
a) A execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
b) O destino de recursos para as universidades públicas ou privadas que formam os profissionais
da área da saúde.
c) O ordenamento da formação de recursos humanos na área de saúde através do financiamento
dos cursos superiores de saúde.
d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendida a limpeza e manutenção de
córregos e rios, bem como a fiscalização dos mananciais.
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22) Quando o sistema local de saúde dos municípios conta com equipes de saúde da família, é correto
afirmar que essa estrutura tem como uma de suas finalidades:
a) Diminuir as filas para o atendimento nos hospitais da rede pública de saúde.
b) Encaminhar os casos de tuberculose e hanseníase para a rede privada de saúde de outro
município.
c) Verificar o aumento do número de mortes de crianças por causas inexplicáveis.
d) Encaminhar os casos referentes a hipertensão e diabetes para a rede privada de saúde de outro
município.
23) São princípios do PNH/SUS:
a) O fortalecimento da participação popular em todas as instâncias gestoras do SUS.
b) O acolhimento dos usuários de forma resolutiva e respeitosa através da organização de filas
que promovam a otimização dos serviços.
c) O fortalecimento dos direitos do cidadão, considerando a hora de chegada na unidade de
saúde ou o número de ordem na fila de espera para definir as prioridades de atendimento.
d) O fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, destacando o trabalho
desenvolvido pelo profissional médico como a garantia da porta de entrada do usuário no
serviço de saúde.
24) Prescreve-se taxativamente na Lei LOS-Lei 8080:
1- A participação da comunidade.
2- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
3- A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das
ações dos serviços de saúde.
4- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1 e 2 apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.

25) Na esfera do ESF, está entre as competências específicas do enfermeiro:
a) Realizar cuidados gerais nos pacientes com úlcera de decúbito.
b) Realizar ações de saúde educativas para pacientes da rede privada.
c) Capacitar e treinar os agentes comunitários de saúde e os técnicos em radiologia.
d) Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como os de hipertensos,
de diabéticos e de saúde mental.
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26) É função das secretarias municipais de saúde, na atuação do programa de saúde da Família:
a) Assegurar o cumprimento de horário parcial, especificamente das equipes médicas e de
enfermagem atuantes nas unidades de saúde da família.
b) Viabilizar especificamente a capacitação de auxiliares de enfermagem e técnicos de higiene
bucal.
c) Organizar o fluxo de usuários, garantindo as referências de primeiro nível definidas na
Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
d) Alimentar os bancos de dados estaduais com os dados produzidos pelo sistema de vigilância
sanitária.
27) Referente ao ESF, é função da unidade de saúde da família prestar assistência:
a) Contínua à comunidade.
b) Contínua aos adolescentes.
c) Temporária à comunidade.
d) Temporária aos idosos.
28) Considerando os modelos de equipe relacionados a seguir, assinale a opção que corresponde à
composição mínima preconizada para constituir uma equipe de saúde da família.
a) 3 médicos clínico gerais, 2 enfermeiros, 6 auxiliares de enfermagem e 6 a 8 agentes
comunitários de saúde.
b) 1 médico clínico geral, 2 enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem e 6 a 8 agentes
comunitários de saúde.
c) 2 médicos clínico gerais, 3 enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem e 2 a 4 agentes
comunitários de saúde.
d) 1 médico clínico geral, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários
de saúde.
29) São atribuições básicas de uma ESF, EXCETO:
a) Promover ações setoriais e parcerias com organizações não governamentais existentes na
comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas.
b) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas
características sócio-econômicas, psicoculturais, demográficas e epidemiológicas.
c) Incentivar a formação e/ou participação ativa nos Conselhos Locais de Saúde e no Conselho
Municipal de Saúde.
d) Desenvolver processos educativos através de grupos voltados à recuperação da auto-estima,
troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do auto-cuidado.
30) Os programas do MS são seguidos pelas equipes de saúde da família. Entre estes programas,
podem ser citados os seguintes, com apenas uma afirmativa incorreta no que diz respeito á saúde
da criança:
a) Programa de Imunização.
b) Programa HIPERDIA.
c) Programa de incentivo ao aleitamento materno.
d) Programa de incentivo e controle das infecções respiratórias agudas.
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