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31. (CONCURSO JARDIM/2022) A Estratégia Saúde
da Família (ESF) representa uma das mais im-
portantes tentativas para a superação da atenção
pautada no modelo biomédico, bem como, para a
consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS). Um desafio a ser superado
para a implementação do modelo assistencial pre-
conizado pelo Saúde da Família é a integralidade.
Esse desafio pode ser exemplificado através:

A) Da compreensão da multidimensionalidade do ser hu-
mano.

B) Da sobrecarga de trabalho.

C) Das condições precárias de infraestrutura das unidades
de saúde da família.

D) De falhas no processo de educação permanente.

E) Problemas do quantitativo da equipe em relação à po-
pulação adscrita.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Para Merhy, o "mo-
delo tecnoassistencial" é utilizado para designar
um processo composto por "tecnologias do traba-
lho em saúde" e a assistência, como uma "tecnolo-
gia do cuidado" operada por três tipos de arranjos
tecnológicos: tecnologias leves, leve-duras e duras.
Esse autor propõe a concepção de "trabalho vivo",
com emprego das tecnologias do cuidado focadas
nas necessidades dos usuários. Assinale a alterna-
tiva que melhor representa o chamado "trabalho
vivo":

A) Equipamentos e o saber tecnológico.

B) Efetivação das tecnologias duras.

C) Uso de tecnologias relacionais.

D) Organização do trabalho a partir da demanda espontâ-
nea.

E) Organização das práticas de saúde com foco nas quei-
xas dos usuários.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) A Organização
Mundial da Saúde (OMS), propõe o modelo dos cui-
dados inovadores para condições crônicas (CICC),

em três âmbitos de aplicação: o âmbito macro, o
âmbito meso e o âmbito micro. O Modelo de Aten-
ção às Condições Crônicas (MACC) traz em seu
escopo, esses três âmbitos, sendo um componente
gerenciado no âmbito meso:

A) As relações profissionais de saúde/usuários/famílias.

B) A falta de competência profissional associada a déficits
de formação.

C) O enfrentamento da falta de autonomia dos usuários.

D) A elaboração de políticas que considerem as especifi-
cidades associadas às condições crônicas.

E) A utilização de tecnologias de gerenciamento das con-
dições crônicas.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) O Modelo de Aten-
ção às Condições Crônicas (MACC) na Estratégia
saúde da Família (ESF), incorpora a mudança de
atenção centrada no indivíduo para a atenção cen-
trada na família. "O componente da atenção cen-
trada na família deriva do atributo da APS que é a
orientação familiar" (OPAS/OMS). A atenção cen-
trada na família pressupõe:

A) Abordagens profissionais diferentes para distintas sub-
populações (crianças, adultos e mulheres).

B) Reconhece em seu conceito de família, a família nu-
clear ou simples, apenas.

C) O processo de territorialização não é fundamental para
a abordagem familiar.

D) A ausência de planejamento familiar representa um fa-
tor de risco pessoal para a abordagem em família.

E) As ferramentas de abordagem familiar são tecnologias
que objetivam estreitar as relações entre os profissio-
nais e as famílias.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) A Atenção Primária
à Saúde (APS), organizada, especialmente, através
da ESF, possui diretrizes que possibilitam o alcance
dos objetivos desse modelo de atenção. Uma impor-
tante diretriz da APS, consiste:

A) Ser resolutiva; a partir da identificação dos riscos, de-
mandas e necessidades de saúde.

B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de
saúde resolutivos e de qualidade.
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C) Ordenar a rede de atenção à saúde, organizando-as
conforme as necessidades de saúde da população.

D) Coordenar o cuidado, acompanhar e gerenciar projetos
terapêutico singulares.

E) Ser base; possuir o mais elevado grau de descentrali-
zação e capilaridade.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) Uma teoria de enfer-
magem é uma conceitualização de algum aspecto de
enfermagem comunicado com a finalidade de des-
crever, explicar, predizer e/ou prescrever o cuidado
de enfermagem (BARNUM, 1994; MELEIS, 1997).
Reconhecidamente, a enfermagem se identifica por
um paradigma, o qual consiste na inter-relação de
quais elementos, EXCETO:

A) Saúde.

B) Enfermagem.

C) Pessoa.

D) Autocuidado.

E) Ambiente.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) A Lei 7.498/1986,
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da En-
fermagem e dá outras providências. De acordo
com essa legislação, o enfermeiro exerce todas as
atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativa-
mente:

A) Participar da programação da assistência de Enferma-
gem.

B) A consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de Enfermagem;

C) A assistência à parturiente e ao parto normal.

D) Prescrição de medicamentos estabelecidos em progra-
mas de saúde pública e em rotina aprovada pela insti-
tuição de saúde.

E) A prevenção e controle sistemático de danos que pos-
sam ser causados à clientela durante a assistência de
Enfermagem.

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando a si-
tuação apresentada: "Um enfermeiro falha em ad-
ministrar medicamento com precisão em relação ao
horário". Em qual elemento de responsabilização
deve incidir essa prática:

A) Dano comprovado.

B) Incompetência para atender ao padrão de cuidado
(quebra do dever).

C) Incompetência para atender ao padrão de cuidado
(quebra do dever) e dano comprovado.

D) Previsibilidade do prejuízo.

E) Imprudência.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) No que se refere à
patogênese das úlceras por pressão (UP), é INCON-
SISTENTE afirmar que:

A) Os indivíduos mais suscetíveis são aqueles com imo-
bilidade, não sendo fator importante, o comprometi-
mento da percepção sensorial.

B) As UP não costumam ocorrer em indivíduos saudáveis.

C) O desenvolvimento de uma UP, geralmente, é multifa-
torial.

D) É essencial eliminar a presença de fricção ou cisalha-
mento.

E) Uma pressão capilar entre 12 a 322 mmHg usualmente,
é responsável por seu colapso.

40. (CONCURSO JARDIM/2022) A dengue é uma do-
ença causada por um arbovírus do gênero Flavivi-
rus, que possui quatro sorotipos. Para essa condi-
ção, os casos graves devem a:

A) Febre alta de início súbito, com duração de 5 a 7 dias.

B) Dejeções diárias líquidas.

C) Disfunção endotelial.

D) Sintomas respiratórios.

E) Disgeusia.

41. (CONCURSO JARDIM/2022) A tuberculose, do-
ença infecciosa e transmissível, tem como agente
etiológico o Mycobacterium tuberculosis (MTB),
sendo um sério problema de saúde pública no terri-
tório brasileiro. Quando aos seus sinais e sintomas,
necessários ao diagnóstico, está correta a informa-
ção:
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A) Febre vespertina e sudorese noturna são comuns em
estágios avançados da doença.

B) Tosse seca com laivos de sangue, no período noturno,
é muito comum em fases iniciais.

C) História de anorexia e perda de peso praticamente, fe-
cham o diagnóstico.

D) A hemoptise é uma condição comumente associada
(acima de 80

E) Dor pleurítica pode estar associada.

42. (CONCURSO JARDIM/2022) A infecção pelo ví-
rus da imunodeficiência adquirida (HIV) repre-
senta uma pandemia de importância mundial. Em
relação aos testes diagnósticos, é procedente afir-
mar que:

A) A detecção de anticorpos para proteínas específicas do
HIV é teste confirmatório.

B) A detecção viral direta (PCR/RT-PCR) é padrão ouro
para os casos de infecção crônica.

C) A detecção de anticorpos anti-HIV (IgM e IgG) é um
teste recomendado para a infecção aguda.

D) A positividade em teste rápido é confirmatório para di-
agnóstico.

E) A detecção de antígeno p24 e anticorpos, simultane-
amente, deve ser aplicada a casos de exposição com
período superior a 5 dias.

43. (CONCURSO JARDIM/2022) O envelhecimento
populacional no mundo e no Brasil alerta para a
crescente necessidade de uma atenção qualificada
para esse público. Os estudos apontam que a ocor-
rência de queda na pessoa idosa representa um
evento sentinela para o declínio das funções orgâ-
nicas. São reconhecidos dois elementos principais
na avaliação de quedas. São eles, sequencialmente:

A) Avaliação do ambiente e dos fatores de comorbidades.

B) Uso de medicações diuréticas e sedativas.

C) Anamnese/exame e avaliação do ambiente.

D) Uso de anti-hipertensivos e quedas prévias.

E) Sedentarismo e uso de bebida alcoólica.

44. (CONCURSO JARDIM/2022) A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima que "glicemia ele-
vada é o terceiro fator, em importância, da causa de
mortalidade prematura, superada apenas por pressão
arterial aumentada e uso de tabaco". Em relação às
atuais recomendações/orientações contidas nas Di-
retrizes brasileiras, é INCORRETO:

A) As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são
as principais causas de óbito em indivíduos com dia-
betes.

B) Indivíduos com hanseníase devem ser monitorados
quanto à existência de diabetes.

C) Controle de obesidade e intervenções em hipertensão
arterial, dislipidemia e sedentarismo previnem o surgi-
mento de diabetes tipo 2 e evitam doenças cardiovas-
culares.

D) Na maior parte dos países em desenvolvimento, a inci-
dência de diabete melito é maior na população idosa.

E) Na atualidade, a prevenção primária do diabetes tipo 1
não tem base racional que se possa aplicar à população
geral.

45. (CONCURSO JARDIM/2022) Dados da literatura
estimam em torno de 300 mil a 400 mil casos anuais
de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com elevada
letalidade. Opte pela alternativa que apresenta um
preditor de risco INDEPENDENTE para esta con-
dição:

A) Gênero feminino.

B) Idade avançada.

C) Glicose elevada.

D) Níveis pressóricos elevados.

E) Dislipidemia.

46. (CONCURSO JARDIM/2022) Desde 1970, A Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) define o Acidente
Vascular Cerebral (AVC) como "o rápido desenvol-
vimento de sinais clínicos de alteração focal (ou glo-
bal) da função cerebral, com duração superior a 24
horas ou levando à morte, sem causa aparente, que
não a de origem vascular". Independentemente da
etiologia do AVC, o único exame laboratorial indis-
pensável antes do início do tratamento, trata-se:

A) Dosagem de troponinas.
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B) Contagem de plaquetas.

C) Glicemia.

D) Creatinina sérica.

E) Tempo de tromboplastina parcial ativada.

47. (CONCURSO JARDIM/2022) O Trichomonas va-
ginalis é um protozoário flagelado causador de tri-
comoníase, doença de transmissão sexual não viral,
mais frequente no mundo. Analise as afirmações
abaixo, optando pela mais assertiva para o diagnós-
tico desta condição patológica.

A) Deve-se suspeitar da infecção em mulheres sexual-
mente ativas, com um corrimento vaginal excessivo e
irritante, e percepção de odor no trato genital.

B) As máculas envermelhadas na cérvice são muito fre-
quentes em mulheres infectadas.

C) A presença de um corrimento vaginal com aspecto bo-
lhoso já é suficiente ao diagnóstico.

D) Descarga vaginal abundante é sempre sinal de tricomo-
níase.

E) Odor desagradável ao teste das aminas é patognomô-
nico de tricomoníase.

48. (CONCURSO JARDIM/2022) A identificação do
tipo sanguíneo e do fator RhD da gestante faz parte
do rastreamento pré-natal para a Doença Hemolí-
tica Perinatal (DHPN). Caso a gestante seja RhD-
negativo, é INCORRETO:

A) É imprescindível identificar o tipo sanguíneo do par-
ceiro.

B) Caso o parceiro seja RhD-negativo, a pesquisa é encer-
rada.

C) Quando o tipo sanguíneo do parceiro é desconhecido,
segue-se com a mesma propedêutica realizada em caso
de parceiro RhD-positivo.

D) Os únicos antígenos eritrocitários capazes de provocar
sensibilidade materna são os pertencentes ao sistema
RhD, por isso, não se deve realizar pesquisa de anti-
corpos irregulares em mulheres RhD-positivo.

E) A pesquisa de sensibilização materna ao antígeno RhD
em mulheres RhD-negativo deve ser realizada mensal-
mente na atenção de pré-natal, sendo que, uma vez po-
sitivada, segue-se com o protocolo de aloimunização
RhD.

49. (CONCURSO JARDIM/2022) Durante a avaliação
de pré-natal, deve-se proceder ao rastreamento de
diabetes prévio à gestação ou diabetes gestacional,
importante estratégia para diminuir complicações
maternas e perinatais. Quanto ao rastreamento,
pode-se inferir que:

A) Valores de glicemia em jejum abaixo de 92 mg/dL são
considerados normais.

B) Quando a glicemia de jejum for considerada normal
não há necessidade de se prosseguir com o rastrea-
mento, logo, o teste de tolerância à glicose oral com
75 g entre 24 e 28 semanas, está dispensado.

C) Diabetes mellitus gestacional é definido na presença de
valores de glicemia de jejum de 126 mg/dL ou superi-
ores.

D) Na presença de diabetes prévio à gravidez (overt dia-
betes), caso a hemoglobina glicada (HbA1C) superior
a 4,5%, confirma o diagnóstico.

E) Na interpretação do teste de tolerância oral à glicose,
valores de glicemia 1 hora após a sobrecarga, são nor-
mais quando inferiores a 153 mg/dL.

50. (CONCURSO JARDIM/2022) O aleitamento ma-
terno exclusivo é uma estratégia que isoladamente,
evita mortes infantis, em especial, nos primeiros
meses de vida. O profissional enfermeiro deve estar
apto a avaliar sinais diretos e/ou indiretos indicati-
vos de uma efetiva amamentação. É indicativo de
boa mamada?

A) Dor mamilar e alterações no formato mamilar imedia-
tamente após a mamada.

B) A criança permanece agitada/inquieta durante a ma-
mada.

C) Geralmente, a criança retoma o peso de nascimento
após a 2ª semana de vida.

D) Com uma semana de vida, as vezes mantém uma colo-
ração esverdeada.

E) Há prevalência de um padrão de sucção rápido e super-
ficial.

51. (CONCURSO JARDIM/2022) O Instituto Nacional
do Câncer (INCA, 2020) apresenta uma estimativa
para o câncer de mama no Brasil, de 66 mil novos
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casos por ano. Reconhece-se que, o diagnóstico pre-
coce e o tratamento adequando, conduzem a eleva-
das taxas de cura. Observe o que se afirma e opte
pelo IMPROCEDENTE:

A) Alcoolismo sustentado (acima de um drink de alto teor
alcoólico, diariamente) eleva o risco para câncer de
mama em até 10%, segundo pesquisas.

B) O maior fator de risco para câncer de mama é pertencer
ao gênero feminino.

C) Acredita-se que a origem genética do câncer de mama
decorre, em 90% a 95% dos casos, de alterações não
familiares.

D) A literatura aponta que a principal medida de rastre-
amento seria a mamografia anual após os 40 anos de
idade.

E) Na carcinogênese mamária, os fatores ambientais não
merecem destaque. Os fatores familiares são os prin-
cipais responsáveis pela origem deste tumor.

52. (CONCURSO JARDIM/2022) É fator de risco para
o câncer do colo uterino (CCU), EXCETO:

A) Idade.

B) Tabagismo.

C) Multiparidade.

D) Uso prolongado de contraceptivos hormonais.

E) Multiplicidade de parceiros sexuais.

53. (CONCURSO JARDIM/2022) O parto é caracteri-
zado pela presença de contrações capazes de provo-
car dilatação cervical e a expulsão fetal pelo canal
parturitivo. Sobre as etapas de modificações con-
tráteis no útero, pode-se afirmar que:

A) A fase de ativação uterina prepara o útero para o parto.

B) A fase do trabalho de parto propriamente dito é a ati-
vação.

C) A fase de quiescência uterina é marcada por importan-
tes alterações cervicais.

D) A fase de involução uterina é correspondente a fase de
expulsão placentária.

E) As contrações abdominais (puxos maternos) ocorrem
na etapa de ativação.

54. (CONCURSO JARDIM/2022) O profissional enfer-
meiro deve estar atento às peculiaridades para a
administração de medicamentos, com especial aten-
ção, para a população pediátrica, a qual possui par-
ticularidades quanto à farmacocinética e à farma-
codinâmica. Assim, quanto às vias de administra-
ção de medicamentos em crianças, pode-se inferir
que:

A) A via retal é preferencial em pediatria, dada à rápida
absorção das drogas e baixa interferência na farmaco-
cinética.

B) A administração venosa, por infusão contínua, é prefe-
rencial para a infusão de grandes volumes, sendo que
em pediatria, na maioria das vezes, não se requer o uso
de bombas infusoras.

C) Para a administração de fármacos pela via intramuscu-
lar, em crianças menores de 7 anos, o músculo deltoide
deve ser sempre considerado um local seguro.

D) A via subcutânea oferece a vantagem de rápida absor-
ção, devendo-se introduzir a agulha em ângulo de 45º
a 90º.

E) A via intradérmica fica limitada a pequenas quantida-
des, até 0,5 mL em lactentes e crianças pequenas.

55. (CONCURSO JARDIM/2022) A gravidez entre
adolescentes continua a representar um problema
importante e um desafio para a saúde pública. Da-
dos do Ministério da Saúde apontam para cerca de
430 mil nascidos vivos/ano de mães entre 15 e 19
anos de idade, no Brasil. No que se refere à anti-
concepção na adolescência, está INCORRETO:

A) O uso de contraceptivos hormonais orais combinados
está proscrito nessa faixa etária.

B) A contracepção de longa duração (LARC) possui mai-
ores taxas de adesão entre adolescentes.

C) Métodos comportamentais devem ser desencorajados
nessa faixa de idade.

D) A orientação de abstinência sexual é alvo de severas
críticas, com importantes falhas.

E) O uso de contracepção de emergência com frequência,
também deve ser desencorajado.
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