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009. Prova objetiva

Programa de Residência em  
Área Profissional de Saúde – Enfermagem Obstétrica

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…

ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.
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05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Considere o preconizado pelo Ministério da Saúde no 
que diz respeito à atenção pré-natal de baixo risco e 
a ssinale a alternativa correta em relação ao calendário 
de consultas pré-natal na atenção básica.

(A) O número mínimo de consultas deverá ser de seis, 
com acompanhamento intercalado entre o médico e 
o enfermeiro.

(B) Até a 16a semana, as consultas deverão ser agen-
dadas a cada 15 dias, para acompanhamento com 
o enfermeiro.

(C) Da 28a até a 36a semana de gestação as consultas 
devem ser realizadas em grupo, quinzenalmente, 
intercaladas entre o enfermeiro, o médico e o psi-
cólogo.

(D) A partir da 36a semana de gestação a frequência 
de consultas deverá ser semanal, com acompanha-
mento exclusivo pelo médico.

(E) Caso o parto não ocorra até a 41a semana, o acom-
panhamento pré-natal pelo médico deverá ser diário 
até na 42a semana, quando a gestante deverá ser 
encaminhada para a interrupção da gestação por 
c esariana.

Para responder às questões de números 25 a 28, leia atenta-
mente o relato a seguir.

Em 20.10.2014, M.P., 26 anos, casada, II gesta, I para, 
compareceu à unidade de saúde da família (USF) com seu 
marido para consulta de enfermagem de pré-natal. Ao rea-
lizar o histórico de enfermagem, a enfermeira foi informada 
que a gestante possuía ciclos menstruais regulares e a data 
de início da última menstruação havia sido 28.05.2014. Ao 
analisar os resultados dos exames laboratoriais realizados, 
constatou que a gestante possuía tipo sanguíneo grupo AB, 
Rh positivo e seu marido grupo O, Rh negativo. Ao exame 
físico, não foram constatadas anormalidades. Ao término da 
consulta a enfermeira fez os encaminhamentos necessários, 
realizou as orientações de enfermagem com ênfase sobre a 
importância da ingestão do sulfato ferroso prescrito, tirou as 
dúvidas do casal e agendou o retorno para acompanhamento 
pré-natal.

25. Ao realizar o histórico de enfermagem e o exame físic o, 
a enfermeira executou a fase da Sistematização da 
A ssistência de Enfermagem (SAE) denominada

(A) Avaliação de Enfermagem.

(B) Coleta de Dados de Enfermagem.

(C) Diagnóstico de Enfermagem.

(D) Implementação.

(E) Planejamento de Enfermagem.

ConheCimentos esPeCífiCos

saúde da MuLher e  
enferMageM obstétrica

21. O Ministério da Saúde reconhece como atribuição do 
e nfermeiro no pré-natal

(A) prescrever medicamentos e tratamentos necessá-
rios, em função de exames alterados.

(B) avaliar a saúde bucal da gestante, a necessidade e a 
possibilidade de tratamento.

(C) realizar exame clínico das mamas e coleta para exa-
me citopatológico do colo do útero.

(D) avaliar e tratar todas as gestantes que apresentem 
quaisquer sinais de alarme que ponham em risco a 
gestação.

(E) realizar o parto normal, com ou sem distócia.

22. F.A., 32 anos, sexo feminino, compareceu à unidade de 
saúde da família (USF) para participar do grupo de diag-
nóstico da gestação. Ao entrevistá-la, a enfermeira foi 
i nformada que F.A. apresenta ciclos menstruais regulares 
e sua menstruação estava atrasada há seis dias. Nessa 
situação a enfermeira deve

(A) coletar imediatamente uma amostra de urina para a 
realização da dosagem de gonadotrofina coriônica 
(βHCG).

(B) orientar a usuária que o Teste Imunológico para Gra-
videz (TIG), só deve ser realizado após 15 dias de 
atraso menstrual.

(C) coletar amostra de sangue para a realização da 
d osa gem de progesterona, estrogênio e gonadotrofi-
na coriônica (βHCG).

(D) solicitar o retorno da cliente no dia seguinte, portand o 
uma amostra da primeira urina da manhã, para a 
r ealização do Teste Imunológico para Gravidez (TIG).

(E) coletar uma amostra de urina, realizar o Teste Imuno-
lógico para Gravidez (TIG) e, caso negativo, solicitar 
exame ultrassonográfico para investigação.

23. De acordo com o Ministério da Saúde (2012), constituem 
fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao 
pré-natal de alto risco:

(A) idade materna maior do que 35 anos, anemia e his-
tória de cirurgia uterina anterior.

(B) altura materna inferior a 1,45m; história de três ou 
mais cesarianas e abortamento habitual.

(C) alterações genéticas maternas, ganho ponderal ina-
dequado e situação conjugal insegura.

(D) antecedente de trombose venosa profunda, geme-
laridade e hipertensão arterial crônica comprovada.

(E) suspeita de eclampsia, malformação fetal e escolari-
dade inferior a cinco anos de estudo.
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30. A enfermeira de uma unidade de saúde da família (USF), 
no dia em que atende a agenda de coleta de material 
para o exame de Papanicolaou constata que a primeira 
cliente é uma gestante com 16 semanas de idade gesta-
cional. Nesse caso deve-se

(A) orientar a gestante a retornar oito semanas após 
o parto, pois a coleta de material para o exame 
não deve ser realizada em gestantes com mais de  
12 semanas de idade gestacional.

(B) verificar o preparo para o exame e coletar uma amos-
tra da ectocervice e da endocérvice caso a gestante 
tenha se banhado e não tenha tido relações sexuais 
nos últimos três dias.

(C) orientar a gestante a retornar quatro semanas após 
o parto pois, salvo em mulheres com história de  
infecção por HPV, a coleta de material para o exa-
me de colpocitologia oncótica não deve ser realizada  
em gestantes.

(D) realizar a coleta de uma amostra de material da  
ectocérvice, utilizando uma espátula de Ayre.

(E) coletar uma amostra de material da endocérvice, da 
ectocérvice e da parede vaginal, utilizando um coto-
nete para cada sítio.

31. Em 28.11.2014, durante consulta de enfermagem, a 
e nfermeira observou que A.A., 19 anos, primigesta, com 
30 semanas de idade gestacional, continha em sua car-
teira de vacinação os seguintes registros:

Nome: A A Data de nascimento: 13.10.1995

10.02.2007
Dupla adulto

10.02.2007
Hepatite B

10.02.2007
Tríplice viral

10.06.2014
Gripe

16.04.2007
Dupla adulto

16.04.2007
Hepatite B

20.10.2007
Dupla adulto

20.10.2007
Hepatite B

Nesse caso, de acordo com Calendário de Vacinação no 
Estado de São Paulo (2014), a enfermeira deve

(A) informar a gestante que suas vacinas estão em dia, 
não havendo necessidade de tomar qualquer vacina 
no momento.

(B) aplicar a primeira dose da vacina contra o papiloma 
vírus humano (HPV) e agendar a segunda dose para 
60 dias após a primeira dose.

(C) encaminhar a gestante à sala de vacinas para rece-
ber uma dose de reforço da vacina dupla adulto.

(D) verificar se a gestante apresenta cicatriz vacinal da 
vacina BCG-ID e, caso inexistente, determinar a apli-
cação de uma dose dessa vacina.

(E) encaminhar a gestante à sala de vacinas para rece-
ber a primeira dose da vacina pentavalente.

26. Na data da consulta, aplicando a Regra de Näegele, a 
enfermeira verificou que a idade gestacional (IG) e a data 
provável do parto (DPP) eram, respectivamente, de

(A) IG = 196/7 semanas; DPP = 03.04.2015.

(B) IG = 21 semanas; DPP = 28.02.2015.

(C) IG = 206/7 semanas; DPP = 03.02.2015.

(D) IG = 214/7 semanas; DPP = 20.03.2015.

(E) IG = 206/7 semanas; DPP = 03.03.2015.

27. Em relação à complementação alimentar com sulfato 
ferroso, a enfermeira deve orientar a gestante que sua 
ingestão será feita

(A) pela manhã, em jejum.

(B) dissolvido em leite.

(C) entre trinta e sessenta minutos após as refeições.

(D) acompanhado de iogurte, mate ou chá preto.

(E) entre 30 e 60 minutos antes das refeições.

28. Em função da tipagem sanguínea do casal, a enfermeira 
deve

(A) encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco, 
para avaliação e conduta.

(B) perguntar ao casal o tipo sanguíneo do primeiro filho 
e se a gestante necessitou tomar a vacina anti-Rh 
após o parto.

(C) dar continuidade à assistência conforme o protocolo 
de pré-natal de baixo risco, pois a situação não cons-
titui risco para isoimunização materna.

(D) solicitar o exame de Coombs direto para a gestante.

(E) solicitar o exame de Coombs indireto para o feto.

29. Durante o exame físico de uma gestante com 33 sema-
nas de idade gestacional, a enfermeira realizou a palpa-
ção obstétrica aplicando as Manobras de Leopold, que 
compreendem os seguintes passos:

I. Exploração da escava;
II. Exploração dos flancos;

III. Exploração da mobilidade cefálica;
IV. Exploração do fundo uterino.

A sequência correta a ser adotada é

(A) I, II, III e IV.

(B) III, II, IV e I.

(C) IV; II; III e I.

(D) II; III, I e IV.

(E) IV, III; II e I.
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34. Considere o preconizado pelo Ministério da Saúde (2012) 
a respeito da avaliação da pressão arterial (PA) em  
gestantes e relacione as colunas do quadro a seguir de 
modo a tornar verdadeira a associação entre o achado e 
a conduta a ser adotada.

Achado Conduta 
a Aumento da pressão arte-

rial, mantendo nível <140/90 
mmHg, em gestante com 
níveis de PA conhecidos e 
normais antes da gestação.

I Realizar proteinúria e enca-
minhar a gestante ao médi-
co para avaliar a possibili-
dade de mola h idatiforme, 
polihidrâmnio, macrosso-
mia ou g emelaridade.

b Valores da PA >140/90mmHg 
e <160/110mmHg, sem sin-
tomas e sem ganho pon-
deral maior que 500 g por 
s emana.

II Agendar controles mais 
próximos e orientar a ges-
tante a diminuir ingestão 
de sal, aumentar a inges-
tão hídrica e praticar ativi-
dade física regular.

c Valores de PA>140/90, 
proteinúria positiva, relato 
de escotomas, cefaleia e 
epigastralgia.

III Referir imediatamente a 
gestante ao pré-natal de 
alto risco e/ou à unidade 
hospitalar de referência.

Assinale a alternativa correta.

(A) a-I; b-II; c-III.

(B) a-II; b-I; c-III.

(C) a-III; b-II; c-I.

(D) a-I; b-III; c-II.

(E) a-II; b-III; c-II.

35. A prescrição e o uso de ácido fólico no período pericon-
cepcional tem como propósito a prevenção

(A) de defeitos congênitos do tubo neural.

(B) da anemia ferropriva do recém-nascido.

(C) do trabalho de parto prematuro.

(D) da hiperemese gravídica.

(E) de malformações em extremidades dos membros 
superiores.

36. A enfermeira do pronto-socorro recebe uma jovem  
mulher queixando-se de dor abdominal. O acompanhan-
te informa que a paciente tem 28 anos e está grávida de 
36 semanas do primeiro filho. Os registros do pré-natal,  
existentes no Cartão da Gestante, mostram exames  
normais e discreta elevação dos níveis pressóricos a  
partir da 30a semana de gestação. Ao exame físico cons-
tata-se PA = 140/100 mmHg, útero hipertônico e hemor-
ragia vaginal em média intensidade, com sangue escuro 
e presença de coágulos.

Os sinais e sintomas apresentados pela gestante são 
s ugestivos de

(A) prenhez ectópica rota.

(B) placenta prévia.

(C) descolamento prematuro de placenta.

(D) trabalho de parto prematuro.

(E) mola hidatiforme.

32. Conforme as recomendações do Ministério da Saúde,  
o rastreamento para diabetes mellitus gestacional deve 
ser realizado de acordo com os fatores de risco para a 
doença, exemplificados por:

(A) idade materna menor de 18 anos ou maior de 28 anos 
e estatura < 150 cm.

(B) crescimento fetal excessivo e obesidade ou ganho 
de peso excessivo na gestação atual.

(C) deposição excessiva de gordura corporal nos qua-
dris da gestante e estatura >180cm.

(D) história de hiperglicemia ou diabetes pré-gestacional 
e baixo crescimento fetal.

(E) história familiar de diabetes em parentes de 3o grau 
e dificuldade em engravidar.

33. O Ministério da Saúde determina que em todas as con-
sultas de pré-natal seja mensurada a pressão arterial 
das gestantes. Em consulta de enfermagem, ao realizar 
o procedimento em uma gestante com 18 semanas de 
idade gestacional, a enfermeira deve, entre outros itens, 
orientar a usuária sobre o procedimento e

(A) colocar a gestante na posição sentada, com as per-
nas descruzadas, com os pés apoiados no chão e o 
dorso recostado na cadeira e relaxado.

(B) posicionar o manguito, sem folgas, sobre a fossa 
cubital e estimar o nível da pressão diastólica pela 
palpação da artéria radial.

(C) colocar a gestante em decúbito lateral direito, posi-
cionando o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital 
do braço esquerdo.

(D) posicionar adequadamente o manguito, colocar o 
diafragma do estetoscópio sobre a artéria cubital e 
determinar a pressão sistólica pelo início da fase III 
de Korotkoff.

(E) colocar a gestante em decúbito lateral esquerdo, 
centralizando o meio da parte compressiva do man-
guito sobre a artéria radial do braço esquerdo.
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41. Durante visita domiciliar, a puérpera queixou-se de dor ao 
amamentar. Ao examinar as mamas, a enfermeira cons-
tatou a presença de fissura no mamilo esquerdo. Nessa 
situação, a mãe deve ser orientada sobre o posiciona-
mento do bebê e a pega corretos e

(A) suspender a mamada na mama afetada, retirando 
o leite com auxílio de bomba até a cicatrização da 
fissura.

(B) lubrificar e tratar o mamilo afetado aplicando pomada 
umectante no local, retirando-a com água morna e 
sabão neutro antes das mamadas.

(C) higienizar os mamilos com água morna e sabão, 
após as mamadas, para evitar a infecção do local e 
facilitar a cicatrização.

(D) lubrificar o mamilo ao final da mamada com uma 
gota de leite materno, para acelerar a cicatrização.

(E) realizar massagem vigorosa do mamilo afetado, 
v árias vezes ao dia, para estimular a irrigação local e 
facilitar a cicatrização.

42. A amamentação está contraindicada, entre outras situa-
ções, para mulheres

(A) HIV+ ou HTLV+.

(B) em tratamento para tuberculose cutânea.

(C) fumante, consumidora de mais de 20 cigarros por dia.

(D) em tratamento para hanseníase há menos de 120 dias.

(E) em tratamento para úlcera varicosa.

43. Uma das atividades da enfermeira de uma unidade de 
saúde da família (USF) é a realização de grupos de 
usuá rios para discussão sobre planejamento familiar. 
Em uma das seções os participantes mostraram interes-
se em conhecer melhor os métodos anticoncepcionais 
de barreira. A enfermeira esclareceu que fazem parte 
dessa categoria

(A) a laqueadura tubária, a vasectomia, o método do 
c olar e os condons masculino e feminino.

(B) o método Ogino-Knaus; a curva térmica basal, o 
m étodo do muco cervical e o método sintotérmico.

(C) o diafragma, os espermaticidas, as esponjas vagi-
nais e os condons masculino e feminino.

(D) o dispositivo intrauterino de cobre (DIU TCu), os con-
dons masculino e feminino, o método sintotérmico e 
o método do colar.

(E) o diafragma, o dispositivo intrauterino, as esponjas 
vaginais, a laqueadura tubária e a vasectomia.

37. Durante a assistência de enfermagem a uma paciente 
em trabalho de parto, no momento, a frequência de bati-
mentos cardiofetais (Bcf) é de 150 btm/min e a dinâmi-
ca uterina é de três contrações em 10 minutos, de forte 
i ntensidade. A parturiente relata sensação de pressão no 
períneo. Ao realizar a inspeção dos genitais, observa-se 
distensão perineal e a apresentação do bebê na vulva. 
Tais sinais caracterizam o período de

(A) dilatação.

(B) descolamento.

(C) dequitação.

(D) secundamento.

(E) expulsão.

38. No recém-nascido, a profilaxia da oftalmia gonocócica 
logo após o nascimento deve ser realizada utilizando-se

(A) a irrigação dos olhos com soro fisiológico 0,9%, por 
três minutos, em aplicação única.

(B) a instilação de duas gotas de Argyrol®, em cada olho.

(C) a aplicação única de uma camada fina de poma-
da o ftálmica à base de metronidazol, na pálpebra 
inferior.

(D) a instilação de uma gota de nitrato de prata a 1%, 
em cada olho.

(E) a instilação de uma gota de colírio de miconazol em 
cada olho, em dose única.

39. A aplicação do Boletim de Apgar permite avaliar a vitali-
dade do bebê nos primeiros momentos após o parto, por 
meio da avaliação dos seguintes itens: frequência car-
díaca; respiração;

(A) movimentos de braços e pernas; deglutição e choro.

(B) tônus muscular; reflexos, por meio de estímulo plan-
tar e choro.

(C) cor; movimentação de extremidades e reflexo de 
preensão.

(D) tônus muscular; reflexos, por meio de estímulo 
nasal; e, cor.

(E) abertura ocular; postura e reflexos, por meio de estí-
mulo de sucção.

40. L.G., puérpera, no 2o dia pós-parto normal, queixou-se 
de dor na panturrilha e dificuldade para deambular. Ao re-
alizar o exame físico a enfermeira constatou a pre sença 
de edema em panturrilha direita; eritema e a umento da 
temperatura local, e sinal de Homans positivo. Frente 
aos sinais e sintomas identificados solicitou-se avaliação  
médica, pois a paciente apresentava um quadro suges-
tivo de

(A) insuficiência arterial de membro inferior.

(B) infecção puerperal.

(C) lesão por esforço repetitivo.

(D) sepse.

(E) tromboembolismo.
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47. A enfermeira de uma unidade de saúde da família está 
realizando a consulta de enfermagem de uma usuária 
diabética, com 32 anos de idade, solteira. Constata em 
seu prontuário que o último exame de Papanicolaou foi 
realizado há 18 meses e o resultado não apresentava  
alterações. Verificou ainda que os outros dois exames 
realizados anteriormente, em intervalos de aproximada-
mente um ano, também apresentavam resultados nor-
mais.

Nesse caso, cumprindo o preconizado pelo Ministério da 
Saúde no que diz respeito à prevenção do câncer de colo 
uterino, deve-se

(A) coletar na consulta as amostras de material neces-
sárias, evitando maior atraso na realização do exa-
me anual de Papanicolaou.

(B) orientar a usuária que só deverá realizar novo exame 
daqui a 18 meses, pois apresenta três exames con-
secutivos com resultados normais.

(C) agendar consulta para coleta de material para a rea-
lização do exame preventivo, após orientar a usuária 
a evitar relações sexuais três dias antes do exame 
e realizar higiene íntima com auxílio de ducha, uma 
hora antes do exame.

(D) orientar a usuária que mulheres com até 40 anos que 
não têm atividade sexual, devem realizar o exame 
de Papanicolaou a cada cinco anos, após apresentar 
dois exames normais.

(E) coletar o material para o exame preventivo e orientar 
a usuária que mulheres diabéticas devem realizar o 
exame a cada seis meses.

48. Em 30.10.2014, vítima de violência sexual, sexo femi-
nino, 22 anos, solteira, portadora de Síndrome de Down, 
deu entrada no pronto-socorro relatando estupro por 
desconhecido, há duas horas. Informou ter sido subme-
tida à relação sexual vaginal, sem uso de preservativo.  
A enfermeira foi informada pela mãe que a vítima fazia 
uso de anticoncepcional injetável mensal há um ano e 
que a data da última menstruação havia sido 14.09.2014. 
Ao exame físico constatou-se a presença de escoria-
ções e equimoses em braços, região lombar e coxas; de 
e sperma em genitais; e, lesões em mucosa vaginal com-
patíveis com o ocorrido.

Nessa situação, de acordo com o Ministério da Saúde, a 
anticoncepção de emergência

(A) pode ser garantida e realizada por meio da coloca-
ção de dispositivo intrauterino (DIU), até 48 horas 
após a relação sexual.

(B) deve ser feita por meio da administração da “pílula 
do dia seguinte”, o mais breve possível.

(C) é desnecessária porque a vítima já fazia uso de 
método anticoncepcional de alta eficiência.

(D) deve ser realizada por meio da administração com-
plementar de pílula anticoncepcional à base de pro-
gesterona.

(E) está contraindicada, porque a vítima é portadora de 
Síndrome de Down.

44. M.J., 48 anos, sexo feminino, casada, compareceu à 
consulta de enfermagem para orientação anticoncepcio-
nal no climatério. Ao examinar o prontuário da usuária, 
a enfermeira observou que os resultados dos exames 
s olicitados anteriormente já estavam disponíveis. Ao 
analisá-los, constatou que o exame de VDRL estava 
positivo com t itulagem de 1:16 e o exame de FTA-Abs 
e stava n egativo. Frente a essa situação, a enfermeira 
deve adotar a conduta de encaminhar a usuária

(A) para tratamento da sífilis primária, que consiste na 
aplicação em dose única de penicilina G Benza-
tina, 2,4 milhões UI, via IM (1,2 milhão UI em cada 
n ádega), solicitar VDRL e FTA-ABS para o marido e 
notificar o caso de sífilis no SINAN.

(B) para tratamento da sífilis secundária, que consiste 
na aplicação de penicilina G Benzatina, 1,2 milhões 
UI, via IM, por duas semanas e preencher a ficha 
de notificação compulsória como caso de sífilis; e, 
convocar o marido para avaliação e tratamento para 
sífilis secundária.

(C) para tratamento da sífilis tardia, que consiste na 
aplicação em dose única de penicilina G Benzatina,  
2,4 milhões UI, via IM.

(D) para tratamento da sífilis secundária, que consiste 
na aplicação em dose única de penicilina G Benza-
tina, 1,2 milhão UI, solicitar VDRL e FTA-Abs para o 
marido e notificar o caso de sífilis no SINAN.

(E) ao médico para avaliação diagnóstica, pois não se 
trata de caso de sífilis, embora VDRL esteja positivo.

45. São classificadas como doenças sexualmente trans-
missíveis (DST):

(A) as hepatites B, C e D; o condiloma acuminado e a 
tricomoníase.

(B) a sífilis congênita, a vaginose bacteriana e a candi-
díase.

(C) a gonorreia, a giardíase e a doença de Vidal.

(D) o condiloma acuminado, a escabiose e o corrimento 
vaginal por clamídia.

(E) a tricomoníase, as hepatites A, B, C, E; e, AIDS.

46. A equipe de saúde da família (ESF) desenvolve um gru-
po educativo com mulheres no climatério. Em um dos 
encontros, a enfermeira discute com as usuárias, entre 
outros itens, as alterações urogenitais que ocorrem nes-
sa fase e orienta como fazer exercícios para tonificar e 
fortalecer os músculos perineais, conhecidos como

(A) Manobra de Duncan.

(B) Manobra de Valsalva.

(C) Exercícios de Kegel.

(D) Manobra de Heimlich.

(E) Exercícios de Baudelocque-Schulze.
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Para responder à questão de número 50, observe atenta-
mente a tabela apresentada a seguir.

Taxas de Mortalidade Materna (por 100 000 nascidos 
v ivos), das regiões A, B, C e D, período 2008-2012.

Ano
Região 

A B C D

2008 30,4 17,0 24,4 41,4

2009 28,4 15,4 21,0 39,2

2010 26,8 14,6 23,3 37,2

2011 25,6 14,0 19,6 35,5

2012 24,3 13,4 21,2 33,9

50. Como enfermeira que atua em um órgão de planeja-
mento em saúde, após a análise da tabela apresentada, 
seria correto afirmar que

(A) a população feminina da região D apresenta o m elhor 
nível de saúde quando comparada às populações 
das regiões A, B e C.

(B) na região C, no ano de 2011, a queda na taxa de 
mortalidade materna está associada à melhoria da 
cobertura vacinal entre adolescentes.

(C) a grande oscilação nas taxas de mortalidade mater-
na observadas para a região C são explicadas pelo 
reaparecimento de doenças reemegentes, como a 
dengue.

(D) na região A a implantação das políticas públicas 
r elacionadas à saúde da criança e da mulher não 
têm apresentado os resultados esperados.

(E) na região B vem ocorrendo melhora das condições 
de vida e dos serviços de saúde oferecidos para as 
gestantes.

49. A enfermeira supervisora foi chamada à unidade de 
i nternação para resolver a situação relatada a seguir.

Após passar pelo processo de aconselhamento genético, 
um casal decidiu pela interrupção da gestação de feto 
anencéfalo. Para tal, a gestante foi internada e encami-
nhada à unidade. Ao saber sobre o caso, a enfermeira 
responsável pelos cuidados da gestante recusou-se a 
atuar nos procedimentos para a interrupção da gestação, 
mesmo após ser informada de se tratar de um proce-
dimento amparado legalmente.

Frente a essa situação a supervisora

(A) adverte a enfermeira que sua recusa em assistir à 
gestante poderá ser entendido como ato de indisci-
plina, passível de punição.

(B) transfere a enfermeira para outro setor e notifica a 
Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da insti-
tuição sobre o fato, pois a recusa de prestação de 
a ssistência de enfermagem pela enfermeira confi-
gura infração disciplinar.

(C) suspende a enfermeira do serviço, pois de acordo 
com o Código de Ética dos Profissionais de Enfer-
magem é vedado ao profissional de enfermagem 
negar assistência à paciente, e informa à chefia de 
enfermagem que deverá notificar a ocorrência ao 
respectivo Conselho Regional de Enfermagem.

(D) escala outro profissional para prestar os cuidados 
de enfermagem à gestante, pois de acordo com o 
C ódigo de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
é facultado ao profissional de enfermagem decidir 
s obre sua participação em ato abortivo nos casos 
previstos em Lei.

(E) determina que, sob sua supervisão, a enfermeira 
preste toda e qualquer assistência à gestante, pois 
a situação e os procedimentos para interrupção da 
gestação prescritos são previstos em Lei.
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52. Durante a consulta de enfermagem, ao realizar o exame 
físico observa-se que M.S., 35 anos, sexo feminino, apre-
senta falhas nos pelos das sobrancelhas, manchas hipo-
crômicas no dorso, face posterior dos braços e nádegas, e 
infiltração e nódulos no pavilhão auricular direito. Quando 
questionada, a usuária informou que algum tempo atrás 
sentia coceira e formigamento na região das manchas, 
mas atualmente “não sentia mais nada no local”.

Com base no exposto, assinale a alternativa que apre-
senta a hipótese diagnóstica (HD) e a conduta (C) a ser 
tomada pela enfermeira, ainda na consulta de enferma-
gem, entre outros itens.

(A) HD = hanseníase multibacilar; C = testar a sensibili-
dade térmica, dolorosa e tátil usando estesiômetros, 
chumaço de algodão, tubos com água quente e fria, 
e/ou caneta esferográfica.

(B) HD = tuberculose cutânea; C = coletar uma amostra 
de escarro caso a cliente apresente tosse produtiva, 
aplicar teste de PPD, e solicitar as carteiras de vaci-
nação dos comunicantes.

(C) HD = leishmaniose tegumentar; C = questionar a 
cliente se frequentou zona endêmica da doença no 
último ano e solicitar exame parasitológico de fezes 
e preencher a ficha de notificação compulsória da 
doença.

(D) HD = hanseníase paucibacilar; C = testar a sensibi-
lidade térmica, dolorosa e tátil na planta dos pés uti-
lizando monofilamento de 10 g, agulha hipodérmica 
25 X 7 e chumaço de algodão.

(E) HD = esquistossomose aguda; C = investigar a histó-
ria de banho em coleções hídricas e solicitar exame 
de fezes para a pesquisa de ovos de Schistosoma.

53. A prescrição médica é:

Na unidade estão disponíveis frascos de Penicilina  
Cristalina com 5 000 000 UI e equipos de microgotas.

Considerando que o profissional de enfermagem deci-
diu utilizar 8 ml de solvente para o preparo da dose do 
antibiótico, o volume a ser retirado do frasco (Vol) e a 
velocidade de gotejamento (G) da solução serão, res-
pectivamente, de

(A) Vol = 3,8 mL; G = 2 microgotas por minuto.

(B) Vol = 3,8 mL; G = 16 microgotas por minuto.

(C) Vol = 3,8 mL; G = 109 microgotas por minuto.

(D) Vol = 4,8 mL; G = 109 microgotas por minuto.

(E) Vol = 4,8 mL; G = 2 microgotas por minuto.

enferMageM

51. Leia atentamente a notícia a seguir.

Prefeitura de Araraquara retira ambulância da rua por 
falta de médico

Por Gabriela Yamada
20.09.2014

O governo do prefeito de Araraquara (a 273 km de São 
Paulo), retirou de circulação uma das duas ambulâncias de 
suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência). A medida, colocada em prática nesta sexta-fei-
ra (19), foi determinada pelo secretário da Saúde. Em ofício 
enviado ao Samu, ele informou que a ação foi tomada pela 
falta de médicos.

Funcionários dizem que, sem a ambulância, a situação 
da saúde pública que já vive uma crise deverá piorar.

“Se houver duas ocorrências graves, como parada car-
díaca, uma não será atendida”, disse o técnico de enferma-
gem do serviço de atendimento móvel de urgência.

Conhecida como UTI móvel, a ambulância conta com 
equipe composta por médico, enfermeiro e socorrista. É des-
tinada ao transporte de pacientes de alto risco. O município 
conta com outras cinco ambulâncias básicas. Segundo AF, 
36, técnico de enfermagem do Samu, a administração utili-
za os veículos para fazer transferência de pacientes, inter-
nações compulsórias e viagens para consultas fora de Ara-
raquara. Na quarta-feira (17), duas das cinco ambulâncias 
estavam em viagem, disse AF. “Antes, usavam ambulâncias 
reservas. Agora, usam-se as ambulâncias que estão em ser-
viço”, afirmou, à Folha.

Ainda segundo AF, com superlotação, a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Central passou a reter macas do 
Samu para acomodar os pacientes enquanto aguardam ser 
chamados. Como consequência, as ambulâncias ficam para-
das. “Temos levado, em média, 40 minutos para atender uma 
chamada”, disse.

O conselheiro da saúde IAS disse que as denúncias de-
verão ser apuradas pelo conselho.

(Fonte: UOL notícias (adaptado) Disponível em http://www1.folha.uol.com.
br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/09/1519015-araraquara-retira-ambulancia-

-da-rua-por-falta-de-medico.shtml)

A situação apresentada fere, entre outros, o principio/
d iretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) de

(A) referência.

(B) regionalização da rede de serviços.

(C) contra-referência.

(D) descentralização político-administrativa dos serviços.

(E) universalidade de acesso aos serviços de saúde.
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55. Em 19.11.2014, recebeu-se um pacote esterilizado con-
tendo o instrumental para a realização de sutura, rotulado 
externamente da seguinte forma:

SUTURA
Data de esterilização: 15.11.2014
Método de esterilização: Vapor úmido sob pressão
Preparado por: XXXX

Após examinar o rótulo constata-se que, de acordo com 
a Resolução ANVISA – RDC n.o 15.2012, que dispõe 
sobre requisitos de boas práticas para o processamento 
de produtos para saúde,

(A) o rótulo contém todas as informações necessárias 
para seu uso seguro.

(B) o método utilizado para a esterilização do material 
está incorreto.

(C) faltam os dados referentes ao lote e data limite de 
uso do pacote.

(D) é desnecessário constar o nome do responsável 
pelo preparo do pacote no rótulo externo.

(E) a validade do pacote expirou, pois se passaram mais 
de 48 horas da data em que foi esterilizado.

56. O Comitê de Segurança do Paciente (CSP) da institui-
ção foi notificado que, após receber o plantão noturno, a 
enfermeira da unidade constatou que o antibiótico agen-
dado para administração às 18h não havia sido checado 
na prescrição.

No processo de análise da situação, o CSP reconheceu 
ter ocorrido um tipo de erro de medicação denominado 
como erro de

(A) administração.

(B) apresentação.

(C) omissão.

(D) dispensação.

(E) monitoração.

54. Atualmente estão disponíveis no mercado diversos pro-
dutos para o tratamento de feridas. Relacione as duas 
colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre 
o produto e suas características e indicação de uso.

Produto utilizado no tra-
tamento de feridas

Características/Indicações de uso

a Curativos com
carvão ativado

I Atua de maneira absorvente e 
hemostática, auxilia no desbrida-
mento autolítico, sendo indicado 
em feridas sangrantes, abertas, 
com exsudação moderada ou 
grande, independentemente da 
presença de infecção.

b Alginato de cálcio II Absorve o exsudato e diminui o 
odor da ferida, sendo indicado 
em feridas infectadas, necróticas 
ou fungosas, com grande drena-
gem de exsudato, independen-
temente da profundidade e pre-
sença de odor.

c Ácidos graxos
essenciais(AGEs)

III Proporciona permeabilidade s ele-
tiva permitindo a difusão gasosa e 
a evaporação da água e é imper-
meável a micro-organismos e flui-
dos, sendo indicado para a fixação 
de cateteres, prevenção de lesões 
e cobertura de feridas limpas.

d Filme ou membrana 
semipermeável

IV Atua na pele íntegra formando 
uma película protetora, preve-
nindo escoriações, devido à alta 
capacidade de hidratação, o que 
melhora a nutrição celular.

Assinale a alternativa correta.

(A) a-I;  b-II;  c-III;  d-IV.

(B) a-II;  b-I;  c-IV;  d-III.

(C) a-III;  b-I;  c-IV;  d-II.

(D) a-II;  b-IV;  c-III;  d-I.

(E) a-I;  b-III;  c-II;  d-IV.
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59. Em relação à supervisão em enfermagem, é correto 
afirmar que

(A) tem por finalidade a obtenção do máximo rendimen-
to dos funcionários, a detecção de falhas, o cumpri-
mento das ordens e a aplicação de sansões.

(B) é fortemente influenciada pelo grau de organização 
dos trabalhadores da enfermagem e pelas institui-
ções que os representam.

(C) vem sendo caracterizada como uma função adminis-
trativa que envolve um processo de orientação contí-
nua de pessoal com a finalidade de desenvolvê-lo e 
capacitá-lo para o serviço.

(D) observam-se melhores resultados no que diz respei-
to à qualidade da assistência de enfermagem, quan-
do exercida por um líder autocrático.

(E) tem na existência de uma política de trabalho autori-
tária, centralizadora e tarefista um elemento facilitador 
para o desenvolvimento da função de supervisão.

60. No que diz respeito às teorias de administração e a en-
fermagem, destaca-se como importante contribuição da 
Teoria das Relações Humanas a introdução

(A) dos princípios gerais da administração levando em 
conta as pessoas, adotados até hoje.

(B) de uma estrutura rigidamente organizada, estabe-
lecendo a subordinação integral de um indivíduo a 
outro.

(C) da Teoria da Motivação concebida por Maslow, forte-
mente influenciada pelos estudos sobre o comporta-
mento das pessoas e da motivação humana.

(D) e valorização de normas e regras (manuais, rotinas 
e procedimentos de enfermagem) como instrumen-
tos para o controle das atividades e da qualidade da 
assistência.

(E) da liderança como estratégia de condução de grupo.

57. A enfermeira de uma unidade de saúde da família (USF) 
ao chegar pela manhã, é procurada pela funcionária da 
sala de vacinas para informar que, durante o fim de se-
mana, a temperatura do refrigerador utilizado para a con-
servação de imunobiológicos havia oscilado entre +2 ºC 
e +8 ºC. Frente a essa situação, o profissional deve

(A) orientar a funcionária a continuar normalmente as 
atividades da sala de vacinas, pois apesar da varia-
ção da temperatura as vacinas não foram colocadas 
em risco.

(B) desprezar as vacinas de vírus vivos atenuados e 
usar normalmente os toxoides e soros.

(C) suspender as atividades da sala de vacinas, identifi-
car os frascos de vacina existentes e encaminhá-los 
para análise.

(D) desprezar todas as vacinas, pois podem ter tido suas 
características alteradas.

(E) suspender a vacinação, comunicar o fato à instância 
regional e fazer o pedido de novas doses das vaci-
nas para reposição.

58. Constatou-se a necessidade de atualizar os profissionais 
de enfermagem em relação aos procedimentos de res-
suscitação cardiopulmonar (RCP). Frente à situação, a 
enfermeira do setor de Educação Continuada organizou 
um módulo com base nas Diretrizes da American Heart 
Association – AHA (2010), em que esclarece, entre ou-
tros itens, que

(A) a sequência correta de procedimentos de RCP é: via 
aérea, respiração e compressões torácicas (A-B-C).

(B) em adultos, a profundidade da compressão torácica 
na massagem cardíaca deve ser de, no mínimo, 5 cm.

(C) o uso de desfibrilador está indicado quando após cin-
co minutos de massagem cardíaca por socorristas, 
não se observa reversão da parada cardíaca.

(D) para crianças com até dois anos de idade, a relação 
compressão/ventilação, até a colocação de via aérea 
avançada, deve ser de 5:1.

(E) na massagem cardíaca para adultos, a frequência 
deve ser de, no máximo, 100 compressões por minuto.




