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MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM – CÂMPUS DE TRÊS 
LAGOAS 

 
Gabarito da prova de conhecimentos específicos  

1. letra C 
A condução locorregional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde será 
efetivada mediante um Colegiado de Gestão configurado como Pólo de Educação 
Permanente em Saúde para o SUS 
 
2. letra D 
A transversalidade propõe aumento do grau de comunicação intra e intergrupos. 
 
3. letra A 
A Rede de Atenção às Urgências prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, 
cerebrovascular e traumatológica. 
 
4. letra E 
Nas RAS, o cuidado está relacionado com a atenção colaborativa realizada por equipes 
 
5. letra C 
Aumenta 
 
6. letra A 
Prevalência 
 
7. letra A 
I e II 
 
8. Discorra, brevemente, sobre prática baseada em evidência e a prevenção de eventos 
adversos na área da enfermagem (até 10 linhas).  
O cuidado em enfermagem deve ser baseado em evidências científicas de qualidade, 
sendo necessário capacitar e apoiar enfermeiros a identificar e utilizar as Práticas 
Baseadas em Evidências (PBE), principalmente no que tange à segurança do paciente. As 
operadoras de saúde, no Brasil e no mundo, têm exercido pressão com relação a 
necessidade de uso de boas práticas, impondo condições não reembolsáveis de custos 
relacionados a cuidados pós-queda, infecções urinárias, lesão por pressão, dentre outras. 
Desta forma, torna-se imperativo o emprego das PBE, a fim de garantir uma equipe de 
enfermagem fortalecida, além disso, ao se verificar que as PBE podem auxiliar, 
significativamente, na diminuição das complicações e eventos adversos, fica notório a 
necessidade de os líderes de enfermagem criarem estruturas e processos para promover o 
desenvolvimento e implementação das PBE  
 
9. Discorra, brevemente, sobre a importância do processo de enfermagem na prática 
profissional do enfermeiro (até 10 linhas). 
O Processo de Enfermagem (PE) é entendido como uma ferramenta metodológica que 
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orienta o cuidado de enfermagem e necessita de sustenção teórica para ocorrer, sendo que 
os modelos conceituais, ou teorias de enfermagem, devem ser aplicados, avaliados, 
criticados e reformulados, sempre que necessário. Deve ser realizado, de modo deliberado 
e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de enfermagem e quando realizado em instituições prestadoras de serviços 
ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e entre outros 
corresponde a consulta de enfermagem. O PE é de suma importância na prática 
profissional do enfermeiro, pois colabora na construção de um processo de trabalho mais 
organizado, com possibilidades de redução de erros, minimizando os riscos ao 
paciente/usuários assistido(s). 
 
10. No campo da saúde desde a década de 1970 tem sem discutido o processo da 
determinação social do processo saúde-doença como modelo explicativo para a 
ocorrência de doenças e agravos. Desse modo, explique e exemplifique a aplicação 
prática de tal conceito (até 10 linhas). 
O modelo da determinação social do processo saúde-doença emerge de um entendimento 
mais acurado acerca da compreensão dos elementos determinante e condicionantes 
associados à saúde e ao processo de adoecimento da população. A partir de tal 
entendimento torna-se inconcebível aos profissionais de saúde em qualquer nível de 
atenção à saúde voltarem-se exclusivamente aos aspectos biológicos. Destarte, o nível de 
saúde de uma população, bem como os indicadores de morbimortalidade levam em 
considerações aspectos sociais, culturais, econômicos e educacionais que em conjunto 
vão impactar de forma positiva ou não na saúde da população. Por exemplo: Um caso de 
tuberculose não carece de ações exclusivamente centradas no tratamento da doença, se 
assim fosse, de que adiantaria tratar a doença e o usuário retornar às mesmas condições 
que contribuíram para o seu adoecimento. 
 


