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Caderno  
de Prova

maio

2 2 de maio

das 14 às 17 h

3 h de duração*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

S03 Enfermeiro Obstetra
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Português 5 questões

Texto

A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo 
verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro 
de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, 
pode ser alcançada por terra, através da Interpraias; 
por mar, em barcos que transportam passageiros 
desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines 
para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões, 
vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equi-
vale a Com muitos turistas.

b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale 
a existem.

c. ( X ) A regra de acentuação gráfica de Camboriú 
aplica-se a balaústre, saúde, viúvo.

d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as pala-
vras rainha, fortuito e gratuito devem receber 
acento gráfico.

e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da 
Costa Brava” a expressão sublinhada equivale 
a Ofereço-a.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta 
clareza, lógica e correção gramatical.

a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das 

Laranjeiras?
d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia 

das Taquaras.
e. ( X ) Ana estava cônscia de que visitava nosso 

melhor balneário.

Conhecimentos Gerais (10 questões)

3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados 
para separar itens de uma enumeração.

2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
3. A expressão “através” equivale a também.
4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da 

Laranjeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase correta, em todas 
as formas verbais apresentadas.

a. ( ) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em 
Taquaras, visitaria seus costões de pedra.

b. ( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso 
balneário.

c. ( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia 
Brava.

d. ( X ) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade 
de pescadores, ficarei contente.

e. ( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia; 
se tivesse, é bom.
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7. Nos meses da temporada de verão Balneário 
Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à 
população local, compartilham a beleza natural e as 
inúmeras atrações oferecidas pela cidade.

Em relação à população fixa do município, segundo 
projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de 
2012, com cerca de:

a. ( ) 86 mil habitantes.
b. ( X ) 113 mil habitantes.
c. ( ) 223 mil habitantes.
d. ( ) 343 mil habitantes.
e. ( ) 544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente, 
importante vitória com a eleição do embaixador bra-
sileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um 
importante órgão das Nações Unidas.

O órgão em questão é o (a):

a. ( ) Secretariado Geral das Nações Unidas.
b. ( ) Organização dos Estados Americanos (OEA).
c. ( X ) Organização Mundial do Comércio (OMC).
d. ( ) Fundo das Nações Unidas para a Infância.
e. ( ) Fundo das Nações Unidas para a Agricultura 

(FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da 
qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação 
do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

Assinale a alternativa que indica os países que impuse-
ram a referida exclusão.

a. ( X ) Brasil, Argentina e Uruguai.
b. ( ) Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
c. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
d. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
e. ( ) Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, 

Uruguai e Venezuela.

5. Analise o texto abaixo:

No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm 
pela promessa de ganho financeiro, aliada à manuten-
ção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem 
conotação histórica de uma prática que vem sendo 
feita há muitos anos.

adapt. de http://diariocatarinense.clicrbs.com.br: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”, 
substituindo a expressão “aliada” por asso-
ciada, o acento de crase permanece. 

b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se 
deve à promessa de ganho financeiro dessa 
prática. 

c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se man-
têm” não recebe acento gráfico.

d. ( ) Em  “há muitos anos” a forma verbal pode ser 
substituída por fazem, sem prejuízo para a 
correção gramatical do texto.

e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expres-
sões “pescadores se mantêm” e “a pesca arte-
sanal resiste”.

Temas Atuais 5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmos-
fera) anunciou recentemente o registro de uma con-
centração diária maior do que 400 partes por milhão, 
de um dos principais causadores do aquecimento 
global. Segundo os pesquisadores, a última vez que 
os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de 
anos.

Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentra-
ção atingiu esse triste recorde.

a. ( ) Ozono (O3)
b. ( ) Oxigênio (O2)
c. ( ) Nitrogênio (N2)
d. ( ) Vapor de água (H2O)
e. ( X ) Gás carbônico (CO2)



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

 Página 5

Coluna  
em Branco.
(rascunho)

10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia, 
principalmente nas cidades de Bengahzi e Tripoli.

Assinale a alternativa que indica outro acontecimento 
ocorrido naquele país e que teve grande repercussão 
mundial.

a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar 
al Assad.

b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presi-

dente Laurent-Désiré Kabila.
d. ( X ) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e 

aliado de Israel.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

11. Segundo as infrações e penalidades previstas 
pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
é correto afirmar:

a. ( ) A penalidade de advertência verbal é de com-
petência da instituição empregadora onde 
está lotado o profissional.

b. ( ) A penalidade de suspensão consiste na proibi-
ção do exercício profissional da enfermagem 
por um período não superior a 60 dias.

c. ( X ) A penalidade de cassação do direito ao exercí-
cio profissional é de competência do Conselho 
Federal de Enfermagem.

d. ( ) A penalidade de multa consiste na obrigato-
riedade de pagamento de 1 a 20 vezes o valor 
da anuidade da categoria de enfermeiro, inde-
pendente da categoria de registro do infrator.

e. ( ) A penalidade de censura consiste na proibi-
ção do exercício de 50% da carga horária de 
trabalho do infrator por um período não supe-
rior a 15 dias.

12. Em que consiste a Credeização, cuidado imediato 
ao Recém Nascido (RN)?

a. ( ) Consiste na avaliação e realização de curativo 
do coto umbilical.

b. ( X ) Consiste na aplicação de Nitrato de Prata a 1% 
para prevenir infecções gonocócicas.

c. ( ) Consiste na primeira verificação da tempera-
tura corporal do RN por via retal.

d. ( ) Consiste na administração de vitamina K, por 
via intramuscular, para evitar uma deficiência 
na coagulação sanguínea.

e. ( ) Consiste na realização de lavagem gástrica 
para livrar o RN do perigo da aspiração de 
líquidos do parto.

13. A higienização das mãos é uma prática relativa-
mente simples, porém muito importante para o con-
trole de infecções nos serviços de saúde.

A respeito dos produtos e das técnicas de higienização 
das mãos, assinale a alternativa incorreta.

a. ( X ) O uso de clorexidina para a higienização das 
mãos nos serviços de saúde é eficaz no con-
trole de infecções; contudo, a absorção pela 
pele é muito alta causando irritação, mesmo 
em concentração mínima.

b. ( ) Em geral, a higienização com sabonete líquido 
remove a microbiota transitória, tornando as 
mãos limpas. Esse nível de descontaminação 
é suficiente para os contatos sociais em geral 
e para a maioria das atividades práticas nos 
serviços de saúde.

c. ( ) Produtos alcoólicos são mais efetivos na higie-
nização das mãos de profissionais de saúde 
quando comparados aos sabonetes comuns.

d. ( ) Antissepsia Cirúrgica das mãos constitui uma 
medida importante dentre outras, para a 
prevenção da infecção de sítio cirúrgico; sua 
finalidade é eliminar a microbiota transitória 
da pele e reduzir a microbiota residente, além 
de proporcionar efeito residual na pele do 
profissional.

e. ( ) A eficácia da higienização das mãos depende 
da duração e da técnica empregada. Antes 
de iniciar qualquer uma das técnicas é neces-
sário retirar acessórios (anéis, pulseiras, reló-
gio), pois sob tais objetos podem acumular 
microrganismos.
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16. A evolução clínica do parto pode ser dividida em 
4 períodos.

Assinale a alternativa cuja sequência destes períodos 
está correta.

a. ( ) Período de Greenberg; Dequitação;  
Dilatação; Expulsão.

b. ( ) Dequitação; Dilatação; Expulsão;  
Período de Greenberg.

c. ( ) Período de Greenberg; Dilatação;  
Expulsão; Dequitação.

d. ( ) Dilatação; Expulsão;  
Período de Greenberg; Dequitação.

e. ( X ) Dilatação; Expulsão; Dequitação;  
Período de Greenberg.

17. Avaliação somática de Capurro é um exame rea-
lizado em recém-nascidos para avaliação da Idade 
Gestacional.

Assinale a alternativa correta em relação às variáveis 
utilizadas por esta avaliação.

a. ( ) Pele, Lanugo (no dorso), seio, orelha, sulcos 
plantares, genital masculino/feminino.

b. ( X ) Textura da pele, Forma da orelha, Glândula 
mamária, Pregas plantares, Formação do 
mamilo.

c. ( ) Diâmetro biparietal, Circunferência cefá-
lica, Comprimento do fêmur, Circunferência 
abdominal.

d. ( ) Frequência cardíaca, Esforço respiratório, 
Tônus muscular, Irritabilidade reflexa, Cor da 
pele.

e. ( ) Cor da pele, Pregas palmares e plantares, 
Tônus muscular, Circunferência cefálica.

14. Os estabelecimentos de serviços de saúde são os 
responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) por eles gerados, 
cabendo aos órgãos públicos, dentro de suas compe-
tências, a gestão, regulamentação e fiscalização. Os 
RSS são classificados segundo grupos de risco.

Assinale a alternativa correta em relação à classifica-
ção dos resíduos perfurocortantes:

a. ( ) Perfurocortantes são resíduos do grupo C, são 
representados pelo símbolo internacional de 
presença de radiação ionizante (trifólio de 
cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e 
contornos pretos.

b. ( ) Perfurocortantes são resíduos do grupo B, 
são identificados através do símbolo de risco 
(caveira) acrescido da inscrição de RESÍDUO 
PERFUROCORTANTE.

c. ( ) Perfurocortantes são resíduos do grupo A, 
são identificados pelo símbolo de substân-
cia infectante, com rótulos de fundo branco, 
desenho e contornos pretos.

d. ( X ) Perfurocortantes são resíduos do grupo E, 
são identificados pelo símbolo de substân-
cia infectante, com rótulos de fundo branco, 
desenho e contornos pretos acrescido da 
inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE.

e. ( ) Perfurocortantes são resíduos do grupo D, 
podem ser destinados à reciclagem ou à reu-
tilização, são armazenados em recipientes de 
cor cinza ou preta acrescido da inscrição de 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE.

15. Utilizando a Fórmula de Näegele, qual a Data 
Provável do Parto (DPP) para uma gestante multípara 
cuja data da última menstruação (DMU) foi no dia 17 
de abril de 2013?

a. ( X ) 24 de janeiro de 2014
b. ( ) 22 de janeiro de 2014
c. ( ) 17 de janeiro de 2014
d. ( ) 27 de dezembro de 2013
e. ( ) 17 de dezembro de 2013



Página 8

Hospital Municipal Ruth cardoso

18. A Escala de Aldrete-Kroulik é utilizada como 
um dos parâmetros para alta do paciente da Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Em relação aos aspectos avaliados por esta escala, 
assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Atividade muscular; Respiração; Circulação; 
Consciência; Saturação de O2.

b. ( ) Frequência cardíaca; Respiração; Tônus mus-
cular; Irritabilidade reflexa; Cor.

c. ( ) Abertura ocular; Resposta motora; Resposta 
verbal.

d. ( ) Frequência cardíaca; Frequência respiratória; 
Pressão arterial; Temperatura corporal.

e. ( ) Nível de consciência; Reflexo pupilar; 
Frequência cardíaca; Frequência respiratória.

19. A esterilização sob vapor saturado sob pressão, 
um método físico obtido através da máquina denomi-
nada autoclave, é amplamente utilizado nos Centros 
de Materiais e Esterilização dos serviços de saúde por 
ser um método eficiente.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação às vantagens deste método.

( ) Esteriliza materiais termossensíveis, termorre-
sistentes, óleos e pós.

( ) Destrói esporos bacterianos.
( ) Dispensa controle de qualidade.
( ) Não apresenta riscos ocupacionais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – V – F
b. ( ) V – F – V – F
c. ( ) F – V – F – V
d. ( X ) F – V – F – F
e. ( ) F – F – F – V

20. Uma importante intercorrência na gestação pode 
ser o Descolamento Prematuro da Placenta (DPP).

Assinale a alternativa que não representa um sinal ou 
sintoma do DPP.

a. ( ) É um processo doloroso.
b. ( X ) A placenta está inserida de forma anormal.
c. ( ) O hematoma retroplacentário está presente.
d. ( ) A palpação dos contornos fetais é impossível.
e. ( ) O sangramento vaginal pode ser oculto em 

20% dos casos.

21. O Oligoidrâmnio caracteriza-se pela acentuada 
diminuição do volume do líquido amniótico, diagnos-
ticado quando o volume se apresenta inferior a 250 ml, 
entre a 21a e a 42a semanas gestacionais. Incide em 
cerca de 3,9% a 5,5% das gestações.

Entre suas principais causas estão:

1. As patologias placentárias como a rotura 
prematura de membranas, a insuficiência 
placentária e o deslocamento prematuro de 
placenta.

2. Patologias fetais: crescimento intrauterino 
restrito, anomalias cromossomiais e anoma-
lias congênitas (principalmente as do trato 
urinário).

3. Patologias maternas: diabetes associada a vas-
culopatias; hipertensão arterial; hipovolemia; 
síndrome antifosfolipídio; colagenoses; uso 
de drogas inibidoras da enzima conversora da 
angiotensina e da síntese de prostaglandinas.

4. Patologias obstétricas: aloisoimunização do 
sistema ABO e Rh.

5. Antecedentes obstétricos mórbidos: placenta 
prévia em gestação anterior, história de geme-
laridade e de abortamento de repetição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
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23. A tuberculose (TB), doença antiga e reconhecida 
como fatal desde a época de Hipócrates, apesar de 
ser uma doença curável há mais de 50 anos, continua 
sendo a principal causa de morte por doença infecto-
contagiosa em adultos no mundo. No Brasil, estima-se 
que uma em cada quatro pessoas esteja infectada 
pelo bacilo de Koch, agente etiológico da tuberculose. 
Há muito se discute a influência da gravidez no prog-
nóstico da TB; no entanto, após o advento da medi-
cação antituberculose, ficou comprovado que este 
prognóstico nas mulheres submetidas a tratamento 
adequado para TB é o mesmo, estejam ou não durante 
uma gestação.

Em relação ao tratamento da tuberculose durante a 
gestação, é correto afirmar:

a. ( ) Os antituberculostáticos não devem ser admi-
nistrados no segundo trimestre de gestação 
em virtude de seu potencial teratogênico.

b. ( ) No Brasil, o esquema recomendado para as 
gestantes prevê o uso de R (rifampicina) e H 
(isoniazida) como dose de ataque, seguida de 
Z (pirazinamida) e E (etambutol) a partir do 
quarto mês de tratamento.

c. ( ) A estreptomicina é bastante segura para 
uso na gravidez, mesmo havendo relatos de 
efeitos teratogênicos em experimentações. 
É um bacteriostático que atualmente está 
sendo usado, no Brasil, no esquema básico de 
pacientes gestantes.

d. ( X ) No Brasil, o esquema recomendado para as 
gestantes não é diferente dos esquemas para 
os outros pacientes. O esquema atual para 
todos os casos novos de TB é o esquema 
básico: R (rifampicina), H (isoniazida), Z (pirazi-
namida), E (etambutol).

e. ( ) O etambutol é um aminoglicosídeo que atra-
vessa a barreira placentária com facilidade. É 
tóxico durante toda a gestação e atinge as 
áreas relacionadas com o oitavo par craniano, 
também podendo ser responsável por nefro-
toxicidade. Pode afetar tanto a mãe quanto o 
feto e deve ser evitada na gestação ou pelo 
menos no primeiro trimestre, porque é a 
única droga antituberculose com documen-
tação que comprova interferência no desen-
volvimento da audição fetal, podendo causar 
surdez congênita.

22. A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-
-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves 
repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente 
da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em 
que anticorpos maternos atravessam a barreira pla-
centária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. 
Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo 
que promove a hemólise eritrocitária. Isso representa, 
em maior ou menor grau, o principal determinante 
das diversas manifestações clínicas da doença (ane-
mia, hipóxia). É fundamental que o diagnóstico se 
antecipe à DHP. Isso pode significar que, ao se firmar 
o diagnóstico de DHP, reconhecemos que medidas 
importantes preventivas deixaram de ser tomadas 
antes e durante a atual gestação.

Assim, tratando-se da assistência pré-natal, são reco-
mendadas as seguintes atitudes preventivas:

a. ( ) Solicitar o teste de Coombs indireto e a tipa-
gem sanguínea com definição do fator Rh na 
primeira consulta de pré-natal para todas as 
gestantes, independente do conhecimento 
prévio do tipo sanguíneo e fator Rh da mulher.

b. ( ) Encaminhar todas as gestante com Rh nega-
tivo ao serviço de referência em pré-natal de 
alto risco.

c. ( ) Solicitar o teste de Coombs indireto e a tipa-
gem sanguínea com definição do fator Rh 
na primeira consulta de pré-natal para todas 
as gestantes e seus companheiros, indepen-
dente do conhecimento prévio do tipo san-
guíneo e fator Rh de ambos.

d. ( ) Solicitar curva glicêmica para todas as mulhe-
res com sangue Rh negativo, uma vez que a 
presença de diabetes gestacional está forte-
mente associada ao desenvolvimento de DHP.

e. ( X ) Detectar a mulher com risco de desenvolver 
isoimunização maternofetal, pela solicitação 
da tipagem sanguínea com definição do fator 
Rh na primeira consulta de pré-natal. Caso se 
identifique fator Rh negativo, deve-se pesqui-
sar a presença do anticorpo anti-D, por meio 
do teste de Coombs indireto.
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25. Da mesma forma que a gravidez, o pós-parto 
– também denominado puerpério – é um período 
especial na vida de uma mulher e merece algumas 
considerações específicas. No puerpério podem surgir 
problemas de saúde ainda relacionados com a gravidez, 
responsáveis por muitas sequelas e até mesmo mortes 
de mulheres, provocadas por hemorragias e infecções.

A avaliação clínico-ginecológica no puerpério inclui:

1. Avaliação do estado psíquico da mulher.
2. Exame das mamas, verificando a presença 

de ingurgitamento, sinais inflamatórios, 
infecciosos ou cicatrizes que dificultem a 
amamentação.

3. Exame do abdômen, verificando a condição 
do útero e se há dor à palpação.

4. Observação do estado geral: a pele, as muco-
sas, a presença de edema, a cicatriz (parto nor-
mal com episiotomia ou laceração/cesárea) e 
os membros inferiores.

5. Seleção do método contraceptivo, infor-
mando que o preservativo e a minipílula são 
os únicos métodos recomendados durante o 
aleitamento materno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Diante de uma paciente no período expulsivo ou 
no 2o período do trabalho de parto, com contrações 
fortes e frequentes (duas ou mais em dez minutos), 
com “puxos” (sensação de pressão no períneo) e/ou 
visualização de distensão perineal ou da apresentação 
de bebê na vulva, o profissional de saúde que assiste o 
parto deve, entre outras ações:

1. Posicionar a paciente em Laborie Duncan, 
com decúbito dorsal na mesa de parto verti-
calizada ou, se desejado, de cócoras. Não há 
diferenças nos resultados perinatais, embora 
a posição de cócoras possa reduzir a dor no 
terceiro período.

2. Auscultar os batimentos cardiofetais (BCF) a 
cada cinco minutos durante o período expul-
sivo; imediatamente antes, durante e após a 
contração uterina.

3. Em caso de distócia de ombros, é recomen-
dado usar o fórcipe (manobra de Ritgen), 
com o objetivo de evitar a deflexão súbita da 
cabeça.

4. Realizar episiotomia seletivamente, somente 
nos casos em que exista indicação para seu 
uso (sofrimento fetal, uso de fórcipe, fetos 
grandes, cardiopatia materna, período expul-
sivo prolongado etc.). Deve-se realizar prefe-
rencialmente a episiotomia médio-lateral, que 
apresenta menor risco de extensão para reto 
e esfíncter anal.

5. Não proceder à aspiração da boca e do 
nariz do bebê com pera de borracha, pois 
este procedimento é contraindicado pelo 
risco de traumatizar as estruturas faciais do 
recém-nascido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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28. Nos serviços de atenção básica, os profissionais 
que realizam o pré-natal frequentemente são os que 
seguirão acompanhando a família durante a pue-
ricultura da criança. Sendo assim, o vínculo entre a 
equipe de saúde e a família para o acompanhamento 
da criança deve preferencialmente se iniciar desde o 
pré-natal. O nascimento de um bebê é um momento 
de transição-chave do ciclo de vida da família. Por tal 
razão, é muito comum o surgimento de dúvidas, inse-
guranças e questionamentos. A família deverá reco-
nhecer a equipe de saúde como um ponto de apoio 
para a superação das dificuldades desta etapa.

Assim, visando avaliar o recém-nascido e identificar 
possíveis situações de risco ou de vulnerabilidade, o 
Ministério da Saúde recomenda que a sua primeira 
consulta no serviço de saúde ocorra:

a. ( ) A partir do 12o dia de vida, uma vez que a 
família precisa de tempo para reorganizar sua 
estrutura interna e modo de funcionamento 
com a chegada do bebê.

b. ( ) Aos trinta dias de vida, após o estabeleci-
mento do vínculo mãe-pai-bebê, uma vez que 
os profissionais de saúde podem interferir 
negativamente neste processo.

c. ( X ) Na primeira semana de vida, que constitui um 
momento propício para estimular e auxiliar 
a família nas dificuldades do aleitamento 
materno exclusivo e para orientar e realizar o 
teste do pezinho (triagem neonatal).

d. ( ) No próprio ambulatório do hospital que reali-
zou o parto, logo após a alta da maternidade, 
a fim de garantir que ocorra o quanto antes 
a primeira avaliação da criança no serviço de 
saúde.

e. ( ) No centro de saúde de referência, a partir de 
45 dias de vida do recém-nascido, aprovei-
tando o momento para realizar a consulta de 
puerpério da mãe.

26. O Boletim de Apgar não deve ser usado para 
indicar o início da reanimação. No entanto, ele é útil 
para avaliar a resposta do recém-nascido (RN) às 
manobras de reanimação no 1o e 5o minutos de vida 
e, se necessário, no 10o, 15o e 20o minutos. De igual 
modo, o Boletim de Apgar serve como um relatório 
numérico e muito prático para descrever a condi-
ção de nascimento e a recuperação do RN, quando 
reanimado.

Os sinais avaliados no boletim de Apgar incluem:

a. ( X ) Frequência cardíaca, Respiração , Choro, Tônus 
muscular, Reflexos (estímulo nasal) e Cor.

b. ( ) Frequência cardíaca, Choro, Tempo de dequita-
ção da placenta, Presença de Bossas e Icterícia.

c. ( ) Respiração, Frequência cardíaca, Presença de 
céfalo-hematoma, Circular de cordão e Tônus 
Muscular.

d. ( ) Frequência cardíaca, Respiração , Choro, 
Tônus muscular, Presença de Bossas e 
Céfalo- hematoma.

e. ( ) Frequência cardíaca, Respiração , Choro, 
Estímulo vagal e Determinação de Capurro.

27. Para estabelecer grupos de risco, prognóstico e 
ações profiláticas específicas, o Recém-Nascido (RN) 
deve ser classificado de acordo com a idade gestacio-
nal (IG).

Em relação a este tipo de classificação do recém-nas-
cido, é correto afirmar:

a. ( ) RNPT é aquele que nasce com peso inferior a 
2.500 g.

b. ( ) O RN pós-termo é aquele que nasce com peso 
elevado, acima de 4.500 g.

c. ( ) Os RNs considerados a termo são aqueles que 
nascem de mães com IG de 40 semanas.

d. ( ) O RN deve ser classificado como pequeno 
para a idade gestacional (PIG) quando nascer 
de mães com IG menor que 35 semanas.

e. ( X ) Os RNs Pré-termo ou prematuros (RNPT) são 
aqueles que nascem de mães com idade ges-
tacional (IG) de até 36 semanas e seis dias. Já 
Os RN Pós-termo ou pós-maturos, são aqueles 
que nascem de mães com IG de 42 semanas 
ou mais.
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30. Úlceras de Pressão são feridas isquêmicas que 
ocorrem em tecidos moles, normalmente em áreas de 
proeminências ósseas. Ocorrem quando uma pressão 
aplicada à pele excede a pressão capilar normal, oca-
sionando diminuição da irrigação sanguínea e, conse-
quentemente, falta de oxigênio e nutrientes para os 
tecidos, o que leva à formação do processo inflamató-
rio e morte celular.

Não é considerada medida de prevenção de úlceras 
de pressão:

a. ( ) Usar hidratantes na pele.
b. ( X ) Massagear as proeminências ósseas.
c. ( ) Não deixar a pele em contato com umidade 

de urina, fezes ou secreções.
d. ( ) Proteger áreas de fricção com coberturas 

protetoras.
e. ( ) Reposicionar a cada duas horas pacientes 

acamados e a cada uma hora quando sen-
tado, sendo que a descompressão isquiática 
nos paraplégicos deve ser realizada a cada 
quinze minutos.

29. O exame ginecológico é um procedimento rea-
lizado nas consultas de enfermagem em saúde da 
mulher. Este exame inclui a inspeção vulvar, o exame 
especular e o toque vaginal. Não se deve perder a 
oportunidade para a realização do rastreamento do 
câncer do colo do útero em gestantes. Segundo o 
Ministério da Saúde, não está contraindicada a realiza-
ção deste exame em mulheres grávidas, podendo ser 
feito em qualquer período da gestação, preferencial-
mente até o sétimo mês. De acordo com a recomen-
dação do Ministério da Saúde, descrita no Caderno 
de Atenção Básica ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO 
RISCO – Série A - Normas e Manuais Técnicos n° 32 
(2012), a coleta do material para exame colpocitopato-
lógico deve ser realizada considerando alguns cuida-
dos específícos.

Em relação a estes cuidados, é correto afirmar:

a. ( ) Para a coleta do material em gestantes, é 
introduzido um espéculo vaginal e procede-

-se somente a coleta da endocérvice por meio 
de uma escovinha de Campos de Jordão.

b. ( ) A coleta do material do colo do útero para 
exame colpocitopatológico em gestantes 
deve ser realizada a partir de uma amostra da 
ectocérvice e da endocérvice, independente-
mente da idade gestacional.

c. ( ) A coleta do material endocervical em gestan-
tes deve ser realizada somente no terceiro 
trimestre de gestação.

d. ( X ) A coleta do material do colo do útero para 
exame colpocitopatológico deve ser realizada 
a partir de uma amostra somente da parte 
externa, a ectocérvice. A coleta da parte 
interna, a endocérvice, não deve ser realizada 
nas gestantes.

e. ( ) A coleta do material deve ser realizada ime-
diatamente após o exame de toque vaginal 
bimanual, diminuindo assim o risco de 
desencadear trabalho de parto prematuro em 
gestantes com dilatação precoce do orifício 
cervical externo.
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