SIMULADO ATUALIZADO COVID-19 – QUESTÕES 2021
Simulado COVID -19
Professora Rebeca Rocha
1. (RESMULTI-CE/2021) Diante da emergência ocasionada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e
reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), diversas medidas de prevenção
e controle vêm sendo adotadas no enfrentamento da COVID-19. Quais medidas são recomendadas pelo
Ministério da Saúde, a fim de controlar a transmissão da COVID-19?
a) Distanciamento social mínimo de 1 metro de outras pessoas, higienização das mãos e uso de máscaras
pela população em geral.
b) Distanciamento social mínimo de 2 metros entre as pessoas, etiqueta respiratória e uso de máscaras
de tecido para pessoas sintomáticas.
c) Distanciamento social mínimo de 1,5 metro de outras pessoas, higienização das mãos com álcool gel e
uso de máscaras N95 ou PFF2 para a população em geral.
d) Distanciamento social mínimo de 1 metro de outras pessoas, evitar contato próximo com outras
pessoas se estiver doente e uso de profilaxia farmacológica para a população em geral.
2. (Residência Sírio Libanês/2021) São recomendações a serem adotadas no atendimento pré-hospitalar
móvel de urgência e no transporte interinstitucional do paciente com suspeita de COVID-19, de acordo
com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 27/10/2020, quanto ao
procedimento e tipo de EPI:
a) O motorista, ao auxiliar na colocação ou retirada do paciente na ambulância, deve adotar uso de
avental, luvas de procedimento e máscara de tecido.
b) Os profissionais de saúde, no transporte de pacientes sem sintomas respiratórios, devem utilizar luva
de procedimento, máscara de tecido e óculos de proteção.
c) Durante todo o percurso, o paciente com sintomas respiratórios em intubação orotraqueal deve ser
mantido com a máscara cirúrgica ou quando em ventilação em ar ambiente com a máscara N95/PFF2.
d) Todas as superfícies internas do veículo devem ser limpas após a realização do transporte, mantendo
portas e janelas fechadas para reduzir a disseminação de aerossóis no ambiente externo.
e) O motorista, ao transportar o paciente em ambulância sem separação entre os compartimentos do
motorista e do paciente e que tenha nenhum contato a menos de 1 metro do paciente, caso seja realizado
procedimento que possa gerar aerossóis, deve adotar o uso de máscara N95/PFF2 ou equivalente e o uso
de gorro.
3. (Residência FUNDATEC/2021) Em relação aos procedimentos necessários para a segurança dos
profissionais de saúde e do paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, analise as assertivas
abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) O primeiro EPI a ser colocado é o avental descartável de mangas longas e com punhos, sendo que o
avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo infectante após a realização da intervenção e
após de sair do quarto do paciente.
( ) O uso de luvas não dispensa a necessidade de lavagem das mãos antes e após o seu calçamento,
porque as mãos previamente contaminadas podem transferir microrganismos para as luvas e destas para
os pacientes, e também porque as luvas podem conter furos microscópicos ou romper durante o uso,
permitindo a contaminação das mãos durante a manipulação do paciente.
( ) Os protetores faciais podem ser compartilhados por outros profissionais desde que limpos com água
e sabão e posteriormente desinfetados com álcool 70% após o uso.
(
) A retirada da máscara PFF2/N95 deve ser por meio dos seus elásticos sem tocar na frente e
acondicionada de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso, utilizando um saco ou
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envelope de papel, embalagens plásticas ou embalagem da própria máscara, desde que não fiquem
hermeticamente fechadas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) V - V - F - F.
b) F - V - F - V.
c) F - F - V - V.
d) V - F - V - F.
4. (Residência Sírio Libanês/2021) A enfermeira de uma unidade ambulatorial, ao realizar um
treinamento sobre as recomendações do Ministério da Saúde em relação às medidas a serem
implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo Coronavírus, deve ressaltar que
a) deve-se utilizar a máscara de proteção respiratória de uso coletivo, ao atuar em procedimentos com
risco de geração de aerossol em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus.
b) a máscara deve ser removida usando a técnica apropriada, ou seja, não toque na frente, mas remova
sempre por trás.
c) os pacientes devem ser orientados, ao tossir ou espirrar, a cobrir a boca e o nariz com a mão.
d) o uso de máscara de tecido é permitido por, no máximo, 2 horas, na ausência de paciente confirmado
de COVID-19.
e) o uso da luva dispensa a higienização das mãos pelo profissional que tocou inadvertidamente em uma
máscara usada.
5. (AERONÁUTICA-EAOAP/2021) O novo coronavírus (SARS - CoV - 2) causa a COVID - 19, uma doença de
grande importância epidemiológica no mapa mundial de 2020, tendo causado milhares de mortes no
Brasil e no Mundo. Esse vírus pode causar sintomas leves como coriza, cefaleia, dor de garganta, tosse e,
em alguns casos, problemas mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, podendo levar ao
óbito rapidamente. Sabe-se que a transmissão do coronavírus ocorre, normalmente, por gotículas, sendo
necessário o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar a transmissão dessa doença
(ANVISA, 2020).
Ao transportar um paciente que não está em uso de oxigenoterapia com suspeita de uma doença
infecciosa com transmissão via gotículas, é correto afirmar que é indispensável o uso de apenas
a) luvas.
c) precaução padrão e máscaras cirúrgicas.
b) precaução padrão.
d) precaução padrão e máscaras do tipo N-95.
(SESAU-AL/CESPE/2021) A COVID-19, causa da atual pandemia, evidenciou o uso dos equipamentos de
proteção individual (EPIs), essenciais no atendimento nas diferentes instituições de saúde. Além disso, o
uso de EPIs está relacionado com as precauções necessárias nesses locais de acordo com os cuidados
necessários para cada paciente atendido. A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes
(questões 6 a 11), relacionados a práticas voltadas ao controle de infecção hospitalar.
6. (SESAU-AL/CESPE/2021) A higienização das mãos é a principal medida de precaução em qualquer
unidade de atendimento em saúde na prevenção de infecções e fundamental na prevenção da COVID-19.
( ) Certo
( ) Errado
7. (SESAU-AL/CESPE/2021) A retirada da máscara é o primeiro passo na desparamentação após contato
com um paciente em precaução de contato.
( ) Certo
( ) Errado
8. (SESAU-AL/CESPE/2021) Em caso de precaução de contato, equipamentos como termômetro,
esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.
( ) Certo
( ) Errado
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9. (SESAU-AL/CESPE/2021) A máscara cirúrgica constitui uma barreira física que evita a contaminação da
boca e do nariz do profissional de saúde por gotículas e evita a disseminação de gotículas geradas pelo
próprio profissional de saúde no ambiente.
( ) Certo
( ) Errado
10. (SESAU-AL/CESPE/2021) Quando se for praticar um procedimento que gere aerossol, além das
recomendações das precauções de contato e por gotículas, os profissionais de saúde envolvidos devem
utilizar também: máscara de proteção respiratória (como a N95, PFF2), óculos ou protetor facial e gorro.
( ) Certo
( ) Errado
11. (SESAU-AL/CESPE/2021) Para os profissionais que atuam na linha de frente no atendimento a casos
de COVID-19, é necessário o uso das seguintes precauções: precaução padrão, precaução de contato,
precauções por gotículas e precauções por aerossóis.
( ) Certo
( ) Errado
12. (Câmara de Cabedelo-PB/UEPB/2020) A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no dia 11 de
março do ano de 2020 a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).
Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos
próximos dias e semanas.
Analise as proposições a seguir e responda o que segue.
I. O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir
infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas está o de lavar as mãos
frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 movimentos de
higienização. Se não tiver acesso à água e sabão, usar álcool em gel a 70%.
II. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo coronavírus 2019
(COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em muitos países em diferentes
continentes.
III. O Brasil teve seu primeiro caso de COVID-2019 confirmado pelo Ministério da Saúde em janeiro de
2020. O infectado era morador da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, região fria do país, o que
proporciona maiores condições para o desenvolvimento do vírus.
Está CORRETO o que se afirma apenas em:
a) III.
b) I e III.
c) II e III.
d) I e II.
e) I.
13. (USP/VUNESP/2020) O Ministério da Saúde recomenda que pessoas diagnosticadas com COVID-19,
sem sintomas ou apresentando quadros leves, permaneçam em isolamento domiciliar, adotando todas
as ações de precaução orientadas pela equipe de saúde. Essa recomendação constitui uma medida de
a) promoção da saúde.
b) prevenção primária.
c) prevenção secundária.
d) reabilitação.
e) proteção específica.
14. (Residência SES-PE/2021) A COVID-19 foi detectada em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Com o
crescimento no número de casos, de óbitos e países afetados, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que o evento se constituía em uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII), em 30 de janeiro de 2020. No Brasil, a epidemia foi declarada Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em 3 de fevereiro de 2020. Sobre esse tema, assinale a alternativa
INCORRETA.
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a) A elevada infectividade do SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, na ausência de imunidade prévia
na população humana, bem como de vacina contra esse vírus, faz o crescimento do número de casos ser
exponencial.
b) A Covid-19 foi caracterizada como pandemia devido à ocorrência da mesma epidemia em várias partes
do mundo, simultaneamente.
c) A incidência da Covid-19 pode ser calculada a partir do número de casos novos da doença que se
iniciaram no mesmo local e período.
d) Atualmente, a Covid-19 é considerada uma doença endêmica no Brasil.
e) A quarentena é definida como a restrição das atividades e/ou a separação de pessoas suspeitas de
pessoas que não estão doentes ou de bagagens, containers, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos, de maneira a evitar a possível propagação de infecção ou contaminação.
(Residência Sírio Libanês/2021) Para próxima questão utilize o texto abaixo.
A equipe de saúde de um Pronto Atendimento - PA é comunicada da solicitação de vaga para um paciente
de 80 anos, com história de queda da própria altura, que será transferido da Unidade Básica de Saúde UBS pelo Serviço de Remoção Móvel. O enfermeiro da UBS faz contato telefônico com o enfermeiro do
PA para informar os dados e a condição clínica do paciente a fim de garantir a transição do cuidado de
forma segura. É relatado que o paciente reside com a filha de 50 anos, que há 03 dias foi diagnosticada
com COVID-19, mas que ele não apresenta sinais e sintomas gripais sugestivos da doença.
15. (Residência Sírio Libanês/2021) Tratando-se de um paciente contactante com o vírus SARS-CoV-2, de
acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 27/10/2020, a equipe de
saúde deve saber, quanto às formas de transmissão da COVID-19, que
a) a transmissão sintomática ocorre de uma pessoa enquanto ela está apresentando sintomas ou de um
indivíduo que não desenvolve sintomas mas com confirmação laboratorial do SARS-CoV-2.
b) a contaminação é por pessoas sintomáticas e assintomáticas devido à presença do SARS-CoV-2 ser mais
alta no trato respiratório inferior.
c) a transmissão pré-sintomática ocorre 24 horas antes do início dos sintomas somente em situações em
que o vírus se espalha por meio de aerossol.
d) o SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por pessoas sintomáticas e sua presença é mais alta no
trato respiratório superior, principalmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas.
e) o período de incubação, tempo entre a exposição ao vírus e a confirmação laboratorial do SARS-CoV-2
por teste sorológico, é de 1 a 14 dias.
16. (Residência SES-PE/2021) Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e
animais. A maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa
patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado comum. No entanto, podem
eventualmente gerar infecções graves “especialmente” em grupos de risco.
Quanto à COVID-19, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas Falsas:
( ) O período médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é estimado em 5 a 6 dias, com intervalo
que pode variar de 0 a 14 dias.
(
) Sua transmissão entre humanos ocorre, principalmente, por meio do contato com pessoas
assintomáticas (especialmente por meio das mãos não higienizadas) e pelo contato com gotículas
respiratórias oriundas de pacientes.
( ) O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo. No entanto, os principais sinais e
sintomas relatados são: Febre (≥37,8°C), Tosse, Fadiga, Dispneia, Mal-estar e Mialgia, Sintomas
respiratórios do trato superior, Sintomas gastrointestinais (mais raros).
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( ) O diagnóstico laboratorial para identificação direta do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio das
técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral.
(
) Para pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar a possibilidade de
repetir o PCR (teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual transferência para quarto de
enfermaria sem isolamento, devido à possibilidade de excreção prolongada.
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
a) V - F - V - V - V.
b) F - F - F - V - V.
c) V - V - F - F - V.
d) F - F - V - V - V.
e) F - V - F - V - F.
17. (Residência UFG/2021) O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de pacientes infectados
pelo novo coronavírus e contactantes são essenciais para mitigar a transmissão e fornecer cuidados de
suporte em tempo hábil. O período de incubação da Covid-19 (tempo entre a exposição ao vírus e o início
dos sintomas) divulgado pelo Ministério da Saúde na Nota Técnica nº 7/2020, corresponde, em média,
de:
a) 3 a 10 dias, podendo ser de 1 até 14 dias.
b) 5 a 6 dias, podendo ser de 1 até 14 dias.
c) 1 a 6 dias, podendo estender até 14 dias.
d) 5 a 14 dias, podendo estender até 21 dias.
18. (Prefeitura de São João do Sul-SC/OS Concursos/2021) A COVID-19 é uma doença causada pelo novo
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80%
dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e, aproximadamente, 20%
dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos
quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
Conforme o Manual de Orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o
período de incubação é estimado entre ___________, com mediana de _____________.
Complete as lacunas com a alternativa CORRETA:
a) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias.
d) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias.
b) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
c) 5 a 6 dias; 6 dias.
19. (Prefeitura de Catanduvas-PR/FAUEL/2021) A pandemia que atingiu diversos países foi causada pelo
coronavírus, que se trata de uma família de vírus que causam infecções respiratórias, sendo que o novo
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China provocando a doença
chamada COVID-19. Sobre a temática, leia as afirmativas a seguir:
I. Os coronavírus são uma família de vírus que causam doenças respiratórias, que variam de um resfriado
até uma pneumonia fatal, como o SARS-CoV, SARS-CoV2 e MERS-CoV.
II. O período de incubação da COVID-19 varia de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus.
III. A transmissão ocorre por meio do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, e por
objetos ou superfícies contaminadas.
IV. Os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar, coriza, dor de garganta, anosmia,
ageusia, cansaço e alterações gastrointestinais.
V. O diagnóstico laboratorial que identifica a presença do vírus é o RT-PCR, que deve ser realizado após o
oitavo dia do início dos sintomas.
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Assinale a alternativa CORRETA :
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
20. (Prefeitura de Areial-PB/CPCON/2021) Sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), analise
as proposições:
I. O paciente com COVID-19 apresenta quadro de síndrome gripal (SG), podendo evoluir para síndrome
respiratória aguda grave (SRAG).
II. ASRAG se caracteriza por uma síndrome gripal grave que apresente: Dispneia/desconforto respiratório
ou Pressão persistente no tórax ou Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou Coloração azulada
de lábios ou rosto.
III. ASRAG é caracterizada por uma doença bacteriana do trato respiratório superior e não tem nada a ver
com o coronavírus.
IV. Na SRAG pode haver problemas na coagulação e rabdomiólise.
É CORRETO o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) III.
d) III e IV.
e) IV.
21. (Residência Sírio Libanês/2021) Dentre as manifestações clínicas extrapulmonares que podem estar
associadas à infecção por SARS-CoV-2 encontram-se as alterações hepáticas, que podem ser identificadas
na presença de
a) anosmia e livedo reticular.
d) hematúria e proteinúria.
b) arritmias cardíacas e diarreia.
e) hiperglicemia e cetoacidose diabética.
c) aumento de transaminases e bilirrubinas.
22. (SESAU-AL/CESPE/2021) A infecção humana pelo SARS-CoV-2 ocorre principalmente a partir da
transmissão por contato com pessoas infectadas sintomáticas, sendo o período médio de incubação do
vírus de 5 a 6 dias e a sintomatologia ampla, mais frequentemente com febre, fadiga, mialgia e sintomas
respiratórios do que com sintomas gastrointestinais.
( ) Certo
( ) Errado
23. (Viva Comunidade-VIVA RIO/IBADE/2021) Atualmente o mundo está vivendo uma pandemia. A
COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com o MS, são sintomas da
Covid-19, EXCETO:
a) dor de garganta.
d) alteração visual.
b) dificuldade para respirar.
e) alteração do paladar (ageusia).
c) perda de olfato (anosmia).
24. (Residência UFF/2021) Todas as opções apresentam condições e fatores de risco a serem
considerados para possíveis complicações da COVID-19, exceto:
a) pessoas pretas ou pardas.
b) idade igual ou superior a 60 anos; tabagismo; obesidade; miocardiopatias de diferentes etiologias
(insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.).
c) hipertensão arterial; pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC).
d) imunodepressão e imunossupressão.
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25. (Prefeitura de Fortaleza-CE/IMPARH/2021) Em 2020, com a pandemia da COVID-19, a vigilância
epidemiológica passou a ter grande notoriedade nos cenários nacional e mundial. Sobre a investigação
epidemiológica de casos, surtos e epidemias, é CORRETO afirmar.
a) Quando a fonte e o modo de transmissão da doença/agravo já são evidentes, as ações de controle só
podem ser instituídas após a realização da investigação.
b) As investigações epidemiológicas de campo só devem ser iniciadas mediante hipóteses claras e
contundentes dos fatores relacionados à ocorrência da doença/agravo.
c) A investigação epidemiológica deve cumprir todo o rigor metodológico científico necessário para o
planejamento e execução da pesquisa epidemiológica.
d) A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a notificação de caso isolado ou
agregado de doença/agravo, seja ele suspeito, clinicamente declarado, ou mesmo contato.
26. (SESAU-AL/CESPE/2021) Os indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial de covid-19 por
resultado detectável do antígeno podem suspender o isolamento após uma semana da coleta da amostra,
conforme recomenda o Ministério da Saúde.
( ) Certo
( ) Errado
27. (Prefeitura de São João do Sul-SC/OS Concursos/2021) Após a identificação de um caso suspeito ou
confirmado de COVID-19, deve ser iniciada a investigação epidemiológica, o que inclui o levantamento de
dados em diversas fontes (prontuários e fichas de atendimento, laudos de laboratório, profissionais de
saúde, dentre outros) e a coleta de informações com o próprio caso e/ou seus familiares. Essa
investigação pode ser realizada por contato telefônico.
Em relação ao isolamento dos casos suspeitos e confirmados, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso
nas sentenças abaixo:
( ) Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) suspeitos ou com confirmação por qualquer um
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19,
recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 14 dias do início dos sintomas, desde que passe 48
horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e melhora clínica importante.
( ) Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por
qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para
COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10
dias com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e melhora clínica importante, mediante avaliação médica.
( ) Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável
pelo método RT-qPCR), deve-se manter isolamento, por 14 dias a partir da data da coleta ou 20 dias a
contar da data do último contato com caso confirmado.
( ) Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico,
clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente
ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o
isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e melhora clínica importante.
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
a) V, V, F, F.
b) V, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, V, V.
e) F, V, F, V.
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28. (Prefeitura de Jacinto Machado-SC/OS Concursos/2021) Após a identificação de um caso suspeito ou
confirmado de COVID-19, deve ser iniciada a investigação epidemiológica, o que inclui o levantamento de
dados em diversas fontes (prontuários e fichas de atendimento, laudos de laboratório, profissionais de
saúde, dentre outros) e a coleta de informações com o próprio caso e/ou seus familiares. Essa
investigação pode ser realizada por contato telefônico. Conforme o Manual de Orientações da COVID-19
o período necessário de isolamento domiciliar é de:
a) 14 dias e pelo menos 48hs sem sintomas
b) 20 dias e pelo menos 24hs sem sintomas
c) 20 dias e pelo menos 72hs sem sintomas
d) 10 dias e pelo menos 24hs sem sintomas
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
29. (Prefeitura de Guarulhos-SP/VUNESP/2021) Um motorista de ônibus, de 35 anos, começa a
apresentar tosse, febre contínua, fadiga, falta de paladar e de olfato. Seu estado clínico é bom. Mora com
sua mulher, que é empregada doméstica, de 32 anos, que nada apresenta de sintomas. Assinale a
alternativa que indica a conduta correta.
a) Ele deve procurar um hospital para solicitar uma receita de antibiótico, e ela deve mudar-se
temporariamente para a casa de outra pessoa para evitar adoecimento.
b) Ambos devem procurar um serviço de urgência e emergência para serem avaliados e receberem o
diagnóstico confirmado de COVID-19.
c) O diagnóstico provável é COVID-19, e ele deve permanecer em casa, ao contrário da mulher, que deve
tentar ficar em casa de parentes para prevenir a doença.
d) O diagnóstico provável é COVID-19, e, como a mulher provavelmente já foi infectada, ambos devem
permanecer em casa, sem necessidade de uso de máscara.
e) Ele deve permanecer em isolamento domiciliar, com uso de máscara, mantendo distância da mulher,
além de entrar em contato com a UBS mais próxima de casa para receber orientações.
30. (Prefeitura de Maravilha-SC/UNOESC/2021) A COVID-19 é o nome da doença causada pelo SARSCoV-2. A apresentação clínica da infecção por SARS-CoV-2 pode variar de infecção assintomática a doença
grave, sendo que as taxas de mortalidade variam por país. O diagnóstico laboratorial precoce de uma
infecção por SARS-CoV-2 pode auxiliar no manejo clínico e no controle do surto. Quanto a definição de
um contato, atualizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assinale a alternativa incorreta.
a) Para os casos confirmados assintomáticos, o período de contato é medido, e as medidas de isolamento
são mantidas até 05 dias, após a data no qual foi retirada a amostra, que levou a confirmação.
b) É considerado contato uma pessoa que teve exposições durante 2 dias antes e 14 dias após o início dos
sintomas de um caso provável ou confirmado.
c) O contato face a face com um caso provável ou confirmado dentro de 1 metro por pelo menos 15
minutos.
d) Contato físico direto com um caso provável ou confirmado, e contato direto com pacientes com COVID19, provável ou confirmada sem uso de equipamento de proteção recomendado.
31. (Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2021) Qual das seguintes doenças deve ser notificada às
autoridades de saúde dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito?
a) HIV.
b) Doença de Chagas Crônica.
c) Esquistossomose.
d) Hanseníase.
e) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus.
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32. (Residência UFF/2021) Em relação a COVID 19, aponte os casos que devem ser notificados.
a) Indivíduos assintomáticos que tiverem contato com casos confirmados de COVID-19
b) Indivíduos com diagnóstico de SG, de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG, independente da
hospitalização, que atendam à definição de caso.
c) Indivíduos sem confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de infecção recente por
COVID-19, com tosse e febre.
d) Indivíduos que vieram de países que estão vivenciando a segunda onda da pandemia.
33. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) O enfermeiro que atua no setor de vigilância epidemiológica
do hospital foi informado de que na unidade de pronto atendimento encontravam-se, em observação ou
aguardando internação, um caso suspeito de sarampo; um caso confirmado de meningotuberculose; dois
casos suspeitos de COVID-19, um caso de queimadura ocular por exposição acidental a álcool gel. Foi
informado ainda que durante o plantão havia ocorrido dois óbitos, um deles por infarto agudo do
miocárdio e outro por suicídio com arma de fogo. Frente a essa situação, o enfermeiro deve providenciar
o preenchimento das fichas de notificação compulsória do(s) caso(s)
a) de meningotuberculose, apenas, porque já está confirmado.
b) suspeitos de sarampo e COVID-19, de meningotuberculose e de suicídio.
c) de sarampo e COVID-19, caso sejam confirmados e de meningotuberculose.
d) de meningotuberculose, sarampo, COVID-19 e queimadura ocular por exposição acidental a álcool gel.
e) de COVID-19, apenas, independentemente de sua confirmação.
34. (Residência Albert Einstein/2021) O Teste Rápido para COVID-19 IgG/IgM é um imunoensaio
cromatográfico de fluxo lateral para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma humano. No caso de um resultado reagente (positivo) para IgM,
se deduz que
a) a possibilidade do microrganismo estar circulando no paciente naquele momento é inexistente.
b) a pessoa foi exposta e está na fase ativa da doença.
c) a pessoa não teve infecção por esse vírus.
d) o linfócito T4 está sendo o principal agente de defesa do organismo.
e) a pessoa está na fase crônica se o IgG for não reagente (negativo).
35. (RESMULTI-CE/2021) Paciente compareceu ao posto de saúde com sinais e sintomas característicos
da COVID-19. O enfermeiro recomendou a triagem com a realização de teste sorológico do tipo
imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido da COVID-19, que realiza a detecção
qualitativa de anticorpos, com a finalidade de auxiliar no estabelecimento de condutas. Como deve ser
feita a interpretação desse teste rápido?
a) A presença de IgM sinaliza presença de infecção recente por Coronavírus.
b) A presença de IgM sinaliza potencial exposição pregressa ao Coronavírus.
c) A presença de IgG sinaliza presença de infecção recente por Coronavírus.
d) A presença de IgM ou IgG confirma o diagnóstico atual para COVID-19.
36. (Residência Sírio Libanês/2021) Devido à pandemia em decorrência da COVID-19, está sendo
realizado um grande número de Teste Rápido de Detecção qualitativa de anticorpos totais IgG/IgM
COVID-19. Nesse contexto, os profissionais de saúde devem saber que
a) o IgM indica a doença, enquanto o IgG atua na produção de anticorpos.
b) IgG são os anticorpos produzidos na fase aguda da infecção e geralmente são detectáveis a partir do 1º
dia de sintomas.
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c) resultado positivo para IgG pode indicar que a pessoa está na fase crônica e/ou convalescente ou já
teve contato com a doença em algum momento da vida.
d) IgM são anticorpos produzidos na fase tardia da doença e geralmente são detectáveis a partir do 15º
dia de sintomas.
e) resultado positivo para IgM indica que a pessoa nunca foi exposta ao vírus.
37. (Residência FUNDATEC/2021) Assinale a alternativa correta em relação à atenção ao Coronavírus
(COVID-19).
a) Paciente sintomático respiratório, logo ao chegar à unidade de atendimento, receberá máscara
cirúrgica devendo colocá-la imediatamente, em seguida será encaminhado para o fluxo diferenciado de
atendimento em área exclusiva e deve ser orientado a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70%
em gel para que ele não contamine o espaço do atendimento com suas mãos, sendo que a sala deve ser
mantida com a porta aberta, janelas fechadas e ar-condicionado ligado.
b) O diagnóstico laboratorial para a identificação do coronavírus é realizado através do RT-PCR em tempo
real (qRT-PCR) e/ou dos testes sorológicos, sendo que estes últimos detectam anticorpo específico ou
antígeno do vírus, ambos os testes considerados padrão-ouro e sem limitações para serem realizados.
c) Caso seja necessário o transporte ou deslocamento dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19,
não há necessidade dos pacientes utilizarem máscara durante o percurso, mas os profissionais de saúde
que realizarem o transporte deverão adotar as precauções de contato e gotículas, devendo proceder à
limpeza e à desinfecção da maca ou cadeira de rodas utilizada após o transporte de todos os pacientes do
turno/dia.
d) A vigilância ativa e continuada dos pacientes que estão recebendo acompanhamento ambulatorial é a
principal ferramenta para o manejo, sendo necessária a revisão dos sintomas e o seguimento da evolução
do quadro, que devem ser realizados por um profissional da APS, a cada 24h, em pessoas com mais de 60
anos e portadores de condições clínicas de risco e, a cada 48h, nos demais.
38. (Residência SES-PE/2021) No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde
pública é desenvolvida por meio de uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conjuntamente articulada com Laboratórios de Saúde
Pública. São objetivos da vigilância epidemiológica no enfrentamento à Covid-19 todos os citados abaixo,
EXCETO:
a) Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19.
b) Estabelecer os procedimentos para investigação laboratorial.
c) Notificar serviços de alimentação que não estavam adequados aos protocolos sanitários.
d) Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19.
e) Estabelecer as medidas de prevenção e controle.
39. (Residência UERJ/2021) De acordo com as “Recomendações para o trabalho de parto, parto e
puerpério durante a pandemia da Covid-19”, o Ministério da Saúde (2020) orienta que deve ser ofertado
o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor à parturiente com Covid-19. Entre esses
métodos, o que deve ser implementado pela equipe de saúde e que fornece benefício adicional a essa
paciente é o(a)s:
a) bola.
b) massagem.
c) banho de chuveiro.
d) exercícios respiratórios.
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40. (Residência SESAB/2021)
“Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou
sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este
julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas [...]” (CONTANDRIOPOULOS et al,
1997, p. 31).
“A avaliação foi, então, de certo modo, "profissionalizada", adotando-se uma perspectiva interdisciplinar
e insistindo nos aspectos metodológicos [...]” (CONTANDRIOPOULOS et al, 1997, p. 29).
“A avaliação em saúde, como processo que favorece a participação e o debate, redistribui seu acesso aos
atores que, com os próprios meios, não têm capacidade de avaliar os serviços públicos ou contrabalançar
interesses hegemônicos” (HARTZ, 2009, p. 5).
A alternativa que contém indicadores para avaliação de programas e sistemas de saúde é
a) Mortalidade infantil; mortalidade de ratos; e atendimentos pagos pelo SUS.
b) Cobertura vacinal de escorpiões e animais peçonhentos; mortalidade materna; e incidência de DST.
c) Taxa de internação hospitalar; e índice de incentivo ao uso de unidades de infectologia e alta
complexidade.
d) Mortalidade infantil; incidência de dengue; incidência de covid 19; e percentual de hemorroidectomias
realizadas a nível ambulatorial.
e) Percentual de pessoas de 18 anos ou mais que referem diagnóstico médico de diabetes, que na última
consulta tiveram os exames vistos pelo médico, em determinado espaço geográfico, no ano considerado;
porcentagem das transferências SUS em relação ao total do gasto público estadual ou municipal em
saúde, no ano considerado; mortalidade de camundongos; e ressuscitação em atendimentos.
41. (Residência UFF/2021) A Covid-19 não é indicação para alterar a via de parto e a cesariana será
realizada por indicações obstétricas padrão. Assim, é correto afirmar que
a) o uso de misoprostol e ocitocina de maneira concomitante para indução do parto, nesses casos, pode
ser indicado.
b) é recomendável realizar a cesariana com 39 semanas de gestação para imediatamente se restabelecer
a função pulmonar materna, reduzida pela COVID-19.
c) é fundamental aumentar a ingesta hídrica para favorecer a hidratação agressiva à gestante
d) a cesariana pode piorar a condição materna, portanto, deve-se priorizar todas as tentativas clínicas
antes de indicá-la.
42. (Residência UFF/2021) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as recomendações para
assistência ao recém-nascido com boa vitalidade ao nascer, na sala de parto, tendo a mãe com COVID-19
suspeita ou confirmada, são:
a) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e aspiração nasogástrica.
b) ausculta cardíaca e contato imediato pele a pele.
c) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e secagem do recém-nascido.
d) clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical e contato imediato pele a pele.
(SESAU-AL/CESPE/2021) O acompanhamento pré-natal visa garantir que a mulher e o bebê tenham uma
gestação e um parto sem nenhuma complicação, prevenindo e diagnosticando precocemente doenças e
problemas que podem se agravar, além de orientar a mulher sobre temas importantes referentes à
maternidade. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem.
43. (SESAU-AL/CESPE/2021) Puérpera com suspeita ou confirmação de COVID-19, independentemente
de estar clinicamente estável, não pode amamentar o recém-nascido.
( ) Certo
( ) Errado
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44. (Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2021) A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família de um
município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de COVID-19
presencialmente a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem
os pacientes. Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar-se para qual dos seguintes sinais de
agravamento do quadro?
a) Saturação em ar ambiente maior que 96%.
d) Frequência respiratória 28 irpm.
b) Temperatura 37 °C.
e) Pressão arterial entre 110/70 e 130/90 mmHg.
c) Glicemia capilar 110 mg/dl.
45. (Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2021) Recentemente, um procedimento foi recomendado, em
março, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para pacientes com COVID-19 em Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG). Trata-se de uma posição em que o paciente é colocado a fim de
melhorar os parâmetros respiratórios, facilitando a abertura de alvéolos pulmonares, proporcionando
melhores trocas gasosas.
Qual é o nome desse posicionamento do paciente?
a) Decúbito dorsal.
d) Decúbito ventral.
b) Decúbito lateral direito.
e) Posição genupeitoral.
c) Posição de Sims.
46. (Residência Albert Einstein/2021) Um paciente com diagnóstico de COVID-19 está com ventilação
mecânica invasiva em posição prona. Nessa situação, o paciente deve encontrar-se em decúbito
a) supina.
d) dorsal com a cabeceira da cama elevada em 30°.
b) dorsal.
e) lateral com a parte inferior da cama elevada em 15°.
c) ventral.
47. (RESMULTI-CE/2021) Adulto de 40 anos, obeso, internado há 3 dias na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) por COVID-19. Equipe médica solicitou que o mesmo fosse colocado em prona no intuito de otimizar
a ventilação. Considerando os aspectos relativos à segurança do paciente e redução do risco de úlceras
por pressão, assinale o item correto.
a) Posicionar a cama em trendelemburg evitando risco de aspiração.
b) Proteger locais de maior pressão instalando coxins nas áreas da face, abdome, pelve e joelhos para
evitar fricção e cisalhamento.
c) Manter um dos braços fletido para cima e o outro estendido para baixo, invertendo o posicionamento
a cada 2 horas para evitar lesões no plexo braquial.
d) Alternar lado da cabeça a cada 8 horas para reduzir o edema facial, riscos de lesões do nervo periférico
e a cegueira decorrente da excessiva pressão sobre a área dos olhos.
48. (Residência Albert Einstein/2021) Durante a pandemia de COVID-19 alguns medicamentos foram
utilizados na tentativa de combater essa doença, dentre eles, a Ivermectina, a Hidroxicloroquina e a
Cloroquina. De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), cada um desses
medicamentos é indicado, respectivamente, para o tratamento de
a) malária, febre amarela e lúpus eritematoso sistêmico.
b) porfiria cutânea, infecção viral e malária.
c) oncocercose, febre amarela e sarcoidose.
d) ascaridíase, lúpus eritematoso sistêmico e malária.
e) febre amarela, filariose e amebíase hepática.
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49. (SES-GO/UFG/2020) A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e gestores a encontrar
medidas de saúde pública que evitem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbitos. Para a
definição das medidas a serem adotadas, alguns gestores tomam decisões equivocadas e nefastas para o
interesse geral por desconsiderarem as recomendações geradas pela comunidade científica nacional e
internacional. Considerando que o conhecimento científico é de suma importância para que se possa
reduzir a transmissão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gestores devem ignorar a recomendação
de
a) isolamento de casos e incentivo à higienização das mãos.
b) adoção de etiqueta respiratória com o uso de máscaras.
c) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.
d) medidas progressivas de distanciamento social.
50. (Residência Albert Einstein/2021) Considerando a pandemia de COVID-19, é importante que o
enfermeiro tenha conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, sendo um deles
referente
a) ao comando do sistema nervoso autônomo: o parassimpático estimula a respiração e o simpático
possui ação inversa ao parassimpático.
b) aos pulmões: cada um deles está dividido em lobos superior, médio e inferior.
c) à cavidade pleural: a pressão intrapleural positiva é o principal fator atuante na respiração.
d) ao centro respiratório: o hipotálamo é o local onde se aloja esse centro.
e) aos surfactantes: substâncias que mantêm o alvéolo “não colabado”.

Simulado COVID-19
Professora Ana Carolina
51. (Prefeitura de Pedrão-BA/IDCAP/2021) Com base na coleta de amostras para diagnóstico de Covid-19, é
INCORRETO afirmar que:
a) Posicionar o paciente para coleta do exame (cabeça reclina para trás e sempre apoiada para evitar movimentos
durante o processo de coleta).
b) Swab nasofaringe - inserir através do orifício nasal (em uma das narina), mantendo-o paralelo com palato até
sentir uma resistência. Outro swab deve ser inserido na outra na narina.
c) Swab orofaríngeo - inserir na região das amigdalas e faringe posterior com uso do depressor lingual ou espátula
de madeira.
d) Deve-se esfregar nas duas amigdalas e na faringe posterior.
52. (Residência Albert Einstein/2021) O médico, ao atender um paciente adulto com suspeita de COVID-19 no
pronto-socorro, solicita a coleta de secreção nasofaríngea para o teste de PCR. Para a realização do procedimento,
o profissional de saúde deve seguir algumas orientações do Ministério da Saúde, dentre elas
a) introduzir o swab de nasofaríngea no tubo com solução glicosada a 5%, fazendo movimentos de rotação por
alguns segundos, imediatamente após a coleta do material.
b) utilizar, para a coleta do material, o swab de nasofaríngea de alginato de cálcio, preferencialmente com haste de
madeira.
c) usar o mesmo swab de nasofaríngea para colher a secreção na outra narina, em caso de obstrução por desvio de
septo nasal ou outro bloqueio que impeça a coleta.
d) inserir com rotação suave o swab de nasofaríngea em uma narina, paralelamente à mesma orientação do dorso
nasal, inclinando a ponta do swab para cima ou para baixo.
e) realizar a coleta do material na porção mais externa da cavidade nasal, pois isso leva à obtenção de alta
concentração viral.
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53. (Prefeitura de João Pessoa-PB/AOCP/2021) A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RTPCR) em tempo real é uma técnica molecular altamente sensível e específica, considerada, desde o início da
pandemia, a metodologia padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. A coleta de amostras respiratórias só deve
ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo correto afirmar que
a) deve-se utilizar máscara cirúrgica e escudo facial durante a coleta.
b) é importante utilizar todos os equipamentos de proteção individual estéreis para evitar contaminação cruzada.
c) o swab, em algumas situações, pode ser coletado apenas na nasofaringe.
d) as amostras respiratórias, após a coleta, poderão ser acondicionadas em temperatura ambiente por até 72 horas.
e) o swab retal é uma alternativa útil ao swab nasal, uma vez que a forma ativa do vírus é encontrada nas fezes.
54. (EXÉRCITO/VUNESP/2020) A obtenção de resultados fidedignos depende, entre outros fatores, do correto
acondicionamento, transporte e conservação de amostras respiratórias coletadas para o diagnóstico laboratorial
da COVID-19. Considerando que seu processamento ocorrerá em até 72 horas, o enfermeiro deve providenciar que
sejam mantidas em temperatura
a) -4 a 0 °C.
b) +4 a +10 °C.
c) ambiente.
d) +4 a +8 °C.
e) de -18 °C.

Simulado COVID-19
Professora Kelly Coelho
55. (HC-GO/UFG/2020) O Ministério da Saúde recomenda que o serviço de saúde elabore, implemente e monitore
um Plano de Contingência com estratégias e políticas necessárias para o enfrentamento da pandemia do SARS-CoV2 no país.
Esse plano é apresentado como um documento
a) elaborado por uma equipe multiprofissional, que define as estratégias a serem adotadas para a prevenção e
controle de uma determinada doença no serviço.
b) que contém as estratégias político-pedagógicas que tomam como objeto os problemas e necessidades emanados
do processo de trabalho.
c) utilizado pelos profissionais para revisar teorias e conceitos, além de conter dados históricos e estatísticos sobre
uma determinada doença no serviço.
d) que estabelece a missão, visão, objetivos e metas de um serviço e auxilia os gestores a pensarem a longo prazo,
na dinâmica de seu funcionamento.
56. (EXÉRCITO/VUNESP/2020) De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19), a partir do registro de 100 casos positivos do novo coronavírus (COVID-19), devem ser
adotadas as medidas recomendadas para o nível de resposta:
a) alerta.
b) emergência de saúde pública de importância nacional: fase de mitigação.
c) emergência de saúde pública de importância nacional: fase de contenção.
d) pandêmico: fase perigo iminente.
e) perigo iminente: fase de contenção.
57. (EXÉRCITO/VUNESP/2020) Leia atentamente a notícia a seguir.
Empresário que levou coronavírus para Trancoso vira alvo de inquérito policial
Homem ignorou quarentena e infectou três pessoas
Um empresário cearense (Ec), apontado pelo governo da Bahia como transmissor do novo coronavírus em
Trancoso, distrito de Porto Seguro, extremo sul do estado, virou alvo de um inquérito policial.
A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público da Bahia (MP). O órgão entende que o empresário ignorou
recomendações de quarentena quando estava em São Paulo e viajou para Trancoso, mesmo sob suspeita de estar
com a Covid-19. A viagem ocorreu no dia 12 de março e o teste positivo foi divulgado no sábado passado, dia 14.
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Ao partir para Trancoso, o empresário espalhou o vírus para três pessoas: sua esposa (E), uma amiga (A) e o
cozinheiro (CO) que trabalha para ele no distrito baiano.
Antes de viajar para a Bahia, o empresário cearense (EC) esteve num casamento em Itacaré, no sul do estado, dia
7 de março. Na cerimônia realizada em um resort de luxo, havia entre os 500 convidados um homem (H) de 26 anos
de São Paulo que estava com Covid-19. Dias após a cerimônia, outros convidados do casamento também testaram
positivo para o vírus.
Segundo o promotor de justiça Thomás Raimundo Brito, hóspedes que estiveram no evento contraíram
coronavírus, conforme exames realizados e cujos resultados foram divulgados posteriormente. No ofício, o MP
solicita ainda que o hotel informe se os trabalhadores foram submetidos a exames.
(https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/empresario-que-levoucoronavirus-para-trancoso-vira-alvo-de-inquerito-policial/ - Adaptado)

Frente a essa situação, considerando os aspectos relacionados à vigilância epidemiológica, é correto afirmar que
a) considerando que H havia viajado para Aspen, nos Estados Unidos, durante o carnaval, se caracteriza como um
caso autóctone.
b) o cozinheiro (CO), que contraiu o vírus de EC, caracteriza-se como um caso alóctone.
c) a realização de exames de testagem para Covid-19 e a divulgação dos resultados caracterizam a etapa “de campo”
da investigação epidemiológica.
d) nessa situação, EC é caso índice.
e) a recomendação de manutenção de familiares, amigos e funcionários de EC em isolamento consiste em um dos
principais momentos da investigação clínico-laboratorial para a Covid-19.
(PB Saúde/VUNESP/2021) Para responder às questões de números 58 e 59, considere os seguintes dados
referentes ao Município X, período Y.
• População: 350.000 habitantes
• População maiores de 18 anos: 300.000 habitantes
• Casos confirmados de COVID-19: 40.500
• Casos recuperados = 25.000
• Óbitos confirmados por COVID-19: 1.000
• Vacinas COVID-19 aplicadas em maiores de 18 anos:
Dose única = 10.000 doses 1ª dose = 150.000 doses
2ª dose = 50.000 doses
58. (PB Saúde/VUNESP/2021) No Município X, a cobertura vacinal para a vacina COVID-19 é de
a) 14,2%.
b) 16,7%.
c) 20%.
d) 60%.
e) 70%.
59. (PB Saúde/VUNESP/2021) A taxa de letalidade por COVID-19 no período Y é de
a) 3,3 por mil habitantes.
d) 2,47%.
b) 0,33 %.
e) 4%.
c) 0,025 por mil habitantes.
60. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) Os enfermeiros da Atenção Primária da cidade, junto com os
serviços de vigilância epidemiológica, estão avaliando as taxas de incidência de Covid-19, mediante o número
reprodutivo efetivo do vírus. Caso o limiar endêmico representado no gráfico seja composto por média de casos
mais e menos 1,96 desvios padrão, podemos inferir que o nível de confiança (IC), dessa análise é cerca de
a) 99%.
b) 95%.
c) 91%.
d) 90%.
61. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) De janeiro até março, a capital de Minas Gerais acumulou mais
de 74.740 casos de Covid-19. Tomando por base uma população arredondada de 2,5 milhões de habitantes, houve
uma _________________ no período de cerca de ___ da população da cidade.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas.
a) incidência / 3%.
c) prevalência / 3%.
b) incidência / 6%.
d) taxa de mortalidade / 3%.
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62. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) Em 2021, a Covid-19 alcançou números expressivos de óbitos na
cidade de Belo Horizonte. Se obtivermos os dados de óbitos e dividirmos esse número pelo total de habitantes da
cidade, teremos:
a) o coeficiente de letalidade específico.
b) o coeficiente de mortalidade.
d) a taxa de incidência.
d) a taxa de prevalência.
63. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) Um grupo de pacientes internados em UTI no mesmo hospital
devido a Covid, contraíram infecção. Para analisar esse surto, os enfermeiros da vigilância epidemiológica, podem
calcular:
a) a média geométrica de casos da Covid.
b) a taxa de ataque.
c) o coeficiente de prevalência.
d) a média ponderada relacionada aos casos de Covid na cidade.
(Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) Considere o texto e o gráfico abaixo para responder às questões 64
e 65.
Dentre várias situações, o controle imediato da Covid-19 no Brasil passou por uma série de problemas. Medidas
tipo lockdown foram sistematicamente flexibilizadas e, na sequência, observamos aumento de casos, como é
possível observar no gráfico hipotético abaixo.

64. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) Esse perfil mostra uma dinâmica de disseminação da Covid-19
no Brasil como um tipo de
a) epidemia explosiva típica dos modelos também definidos como surtos.
b) endemia estável.
c) epidemia propagada ou progressiva.
d) endemia dinâmica.
65. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG/RBO/2021) A definição associada ao número de casos novos, vistos no
gráfico, mediante as flexibilizações e a falta de medidas de prevenção primária é a de
a) prevalência.
b) letalidade.
c) incidência.
d) mortalidade.
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66. (Exército/VUNESP/2021) Observe a tabela a seguir.

Considerando-se que, para o ano de 2021, o município X tem a população na faixa de 60 a 69 anos de idade estimada
de 10 000 idosos, e este foi o público-alvo para vacinação nos meses de abril e maio, a cobertura vacinal para o
período é de
a) 10,3%.
b) 41,1%.
c) 73%.
d) 30%.
e) 24,3%.
(Residência SES-PE/2021) No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de
2021, valores reais (arredondados) para a Covid-19 e a população dos referidos países.
Utilize essas informações para responder as questões 57 e 58.
País

Nº de Casos

Nº de Óbitos

Nº de Testes

População

Argentina

1.760.000

45.000

5.360.000

45.000.000

Brasil

8.200.000

206.000

28.600.000

210.000.000

China

87.800

4.600

160.000.000

1.400.000.000

Estados Unidos

23.600.000

394.000

277.500.000

330.000.000

Venezuela

117.800

1.100

2.500.000

28.400.000

67. (Residência SES-PE/2021) Qual a taxa de letalidade do Brasil?
a) 3,98 por 101.
b) 2,51 por 102.
c) 980,1 por 106.
d) 31.924 por 106.
e) 6,2 por 106.
68. (Residência SES-PE/2021) A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT), definida
por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam
os riscos. Sobre HA, leia as afirmativas abaixo:
I. Uma das estratégias da Atenção Básica, nesse momento de pandemia (Sars-Cov-2 - Covid-19), é fazer uso de
alternativas não presenciais de atendimento e monitoramento dos usuários com HA, como a realização de
teleconsulta, considerando a estratificação de risco e de maneira a avaliar a necessidade de realização de visitas
domiciliares e/ou atendimentos presenciais.
II. Pessoas com hipertensão têm risco aumentado ao novo coronavírus. No sistema cardiovascular, tanto a síndrome
respiratória aguda grave quanto o novo coronavírus (SARS-CoV-2) infectam as células hospedeiras por meio de
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receptores da proteína ACE2, levando à pneumonia relacionada à doença por coronavírus (COVID-19), além de
causar lesão miocárdica aguda e danos crônicos ao sistema cardiovascular.
III. Tem alta prevalência, sendo considerada um dos principais fatores de risco para as Doenças Cardiovasculares
(DCV) e renais. Por se tratar de uma doença frequentemente assintomática, existe uma grande dificuldade à adesão
aos cuidados. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e
o controle da HA e das DCV. Recomenda-se que a ingestão de sódio seja limitada a, aproximadamente, 4 g/dia
(equivalente a cerca de 7 g de sal por dia) na população em geral.
IV. Recomenda-se que o seu diagnóstico seja baseado nas medições repetidas da PA, no consultório, em mais de
uma consulta, exceto quando é HA estágio 2 e especialmente nos pacientes de médio risco. A cada consulta, três
medidas da PA devem ser registradas, com 2 a 5 minutos de intervalo, e medidas adicionais devem ser realizadas,
se as duas primeiras leituras resultarem em > 15 mmHg. A PA do paciente é a média das duas últimas leituras da
PA.
Somente está CORRETO o que se afirma em
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) II e III.
d) I e II.
e) I e IV.

Simulado COVID-19
Professor Beto Cruz
69. (Residência SES-PE/2021) O termo ‘Saúde Mental e Apoio Psicossocial’ é utilizado pelas Diretrizes do Comitê
Permanente Interagências sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias. Sobre isso,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Saúde Mental e Apoio Psicossocial - é utilizado para descrever “todo tipo de apoio externo cujo objetivo seja
proteger ou promover o bem-estar psicossocial e/ou prevenir ou tratar condições de saúde física e doença
psiquiátrica.”
b) Os níveis alinham a um espectro de saúde mental e necessidades psicossociais e são representadas pela pirâmide
de Maslow.
c) Os Princípios fundamentais incluem: não prejudicar, promoção dos direitos humanos e igualdade, não usar
abordagem participativa, basear-se nas capacidades e recursos disponíveis, adotar intervenções em diversas
camadas e trabalhar com sistemas de suporte integrados.
d) Emergências sempre são estressantes, mas o surto da Covid-19 afeta e estressa a população de maneiras
particularmente específicas. O constante medo, a preocupação, a incerteza e o estresse da população durante o
surto da Covid-19 podem gerar consequências a longo prazo, dentro das comunidades, famílias e indivíduos em
situação de vulnerabilidade.
e) Pessoas idosas com moderado ou grave comprometimento cognitivo ou estágio avançado de demência precisam
ser informadas do que está acontecendo e receber suporte para aliviar sua ansiedade e estresse.
70. (Prefeitura de Fortaleza-CE/IMPARH/2021) Sr. Manuel, 49 anos, está tendo uma forte crise de ansiedade após
muitos dias de isolamento domiciliar por conta da pandemia de COVID-19. Chegou ao ponto de se trancar no quarto
e não aceitar contato com nenhum familiar, não quer se alimentar pelo medo de ser contaminado. Encontra-se
ansioso, com agitação psicomotora, chegando a ser agressivo verbal e fisicamente. A família aciona o SAMU. Como
enfermeiro, sua atitude deve ser de:
a) na aproximação do paciente demonstrar atitude firme, identificar-se e declarar a intenção de ajuda; ser pacífico
pode prejudicar a comunicação.
b) na comunicação terapêutica para estabelecer o vínculo inicial, sempre aproximar-se mais durante a abordagem.
c) comunicar à central de regulação sobre orientações de conduta, definição do destino hospitalar e solicitação de
apoio. Conforme a situação, a contenção física, mecânica ou química pode ser necessária, caso o paciente não
coopere, mas não possa ser dispensado no local.
d) informar sobre os procedimentos a serem realizados e solicitar a cooperação do paciente sob contato visual e
físico.
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71. (Prefeitura de Fortaleza-CE/IMPARH/2021) Pesquisa realizada pela Universidade Oxford com mais de 62.000
pacientes portadores da Covid-19 detectou a presença de sequelas psiquiátricas, prevalecendo transtornos de
ansiedade, depressão, insônia e demência (TAQUET, M. et al, 2020). Assim, para o enfermeiro prestar assistência
de forma direcionada e plausível, sobre o Transtorno Depressivo Maior, é correto afirmar que:
a) é um transtorno de ansiedade, do tipo agorafobia, caracterizado como uma emoção ou um tom de sentimento
difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa e colore sua percepção de ser no mundo.
b) apresenta sintomas como: humor deprimido, acentuada diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho
significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor.
c) nos critérios diagnósticos, devem apresentar episódios maníacos e hipomaníacos, sendo considerados os
induzidos por substância ou atribuíveis aos efeitos psicológicos de outra condição médica.
d) pode ser caracterizado também como Distimia, apresentando episódios de hipomania e depressão leve. No
Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-5), é definido como um “distúrbio do humor
crônico e flutuante”, com muitos períodos de hipomania e de depressão.

Simulado COVID-19
Professora Polyanne Aparecida
72. (Residência HC - FMUSP/VUNESP/2021) Para uma paciente, sexo feminino, 48 anos, internada com diagnóstico
de Covid19, utilizando a taxonomia NANDA (2017), o enfermeiro registrou, entre outros diagnósticos de
enfermagem:
“Ansiedade relacionada à morte associada à antecipação de sofrimento e do impacto da própria morte nos outros
evidenciada por pensamentos negativos relacionados à morte e ao morrer”.
Esse diagnóstico de enfermagem tem como característica definidora:
a) ansiedade relacionada à morte.
b) pensamentos negativos relacionados à morte e ao morrer.
c) antecipação de sofrimento.
d) impacto da própria morte sobre os outros.
e) morte associada à antecipação de sofrimento.
(SESAU-AL/CESPE/2021) A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças no atendimento
hospitalar, entre elas, a organização dos serviços de saúde e a alteração do dimensionamento de enfermagem.
Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem, de acordo com os preceitos do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN).
73. (SESAU-AL/CESPE/2021) Considerando-se as diferentes cargas horárias semanais apresentadas na federação,
nos estados e nos municípios para atendimento a pacientes com covid-19, é preconizada a distribuição da equipe
em 60% de enfermeiros e 40% de técnicos e(ou) auxiliares de enfermagem nas unidades públicas, filantrópicas e
privadas.
( ) Certo
( ) Errado
74. (SESAU-AL/CESPE/2021) Para atendimento em unidades de terapia intensiva durante a pandemia da covid-19,
para cada 10 leitos, são necessários, no mínimo, 4 enfermeiros e 9 técnicos em enfermagem.
( ) Certo
( ) Errado
75. (SESAU-AL/CESPE/2021) Em hospitais gerais e de campanha para tratamento da covid-19, a cada 20 leitos são
necessários, no mínimo, 17 enfermeiros e 33 técnicos em enfermagem, para 20 horas de trabalho semanal.
( ) Certo
( ) Errado
76. (SESAU-AL/CESPE/2021) O índice de segurança técnica frente à pandemia da covid-19, de acordo com o COFEN,
é de 25%.
( ) Certo
( ) Errado
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77. (Prefeitura de Fortaleza-CE/IMPARH/2021) Durante a campanha de vacinação contra a COVID-19, a técnica em
enfermagem Luciana foi contratada pela prefeitura do seu município para vacinar as pessoas do grupo de risco.
Durante esse período, várias pessoas fotografaram a técnica administrando a dose da vacina e publicaram em suas
redes sociais. Luciana sabe que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem a respalda em relação ao ato de
negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades
profissionais. O artigo do Código de Ética que contempla essa afirmação trata-se de um (a):
a) dever do profissional de enfermagem.
b) proibição ao profissional de enfermagem.
c) direito do profissional de enfermagem.
d) penalidade ao profissional de enfermagem.
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