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INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  

1) Você receberá do fiscal de sala 

questões objetivas e também 

marcação das opções. 

2) É proibido folhear este caderno de prova 

3) A prova terá a duração de quatro horas. Faça

do tempo previsto. 

4) Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

numeração das questões e páginas 

5) Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à 

6) Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique 

7) As respostas das questões devem ser assinaladas 

ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

8) O cartão resposta não deve ser rasurad

identificação clara da resposta marcada.

9) Após terminar de marcar as respostas 

10) Ao terminar de marcar as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão

ao fiscal de sala. 

11)  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

e sem este caderno de prova.

12)  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

início da prova. 

13)  Na correção do cartão resposta

assinaladas; e, que contiverem mais de u

legível. 

14)  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura 

processo seletivo. 

15)  Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros

agendas eletrônicas, pagers, celulares, grava

utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
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A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS
 

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 14 (quatorze) 

também um cartão resposta com sessenta espaços numerados, 

caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

e quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não pas

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente

s questões devem ser assinaladas no cartão resposta

ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada. 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o  

Ao terminar de marcar as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta)

. 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 

utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

BOA PROVA!  
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QUESTÕES OBJETIVAS  

 páginas e 60 (sessenta) 

numerados, reservados para 

uilidade, mas fique atento para não passar 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

imediatamente ao fiscal de sala. 

cartão resposta com CANETA 

ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

Ao terminar de marcar as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

devidamente identificado e assinado 

40 (quarenta) minutos de seu início 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

que porventura: não estejam 

ma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

dor ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (1

 
QUESTÃO 01  A participação do controle social 
na gestão do S istema Único de Saúde (S
seja como fiscalizador das execuções de 
serviços ou constr ução dos 
necessários à garantia da universalidade da 
assistência, bem como supervisão do 
financiamento das ações elaboradas
em qual das leis descritas abaixo?  
(A) Lei 8080/90. 
(B) Pacto Pela Saúde e Gestão do SUS
(C) Lei 8142/90. 
(D) NOB 96. 

_________________________________________
QUESTÃO 02 A v alorização da dimensão 
subjetiva e social em todas as práticas de 
atenção e gestão, fortalecendo/estimulando 
processos integradores e promotores de 
compromissos/responsabilização;  
processos comprometidos com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos
fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a 
transdisciplinaridade e a grupalidade
em rede com alta conectividade, de modo 
coo perativo e solidário, em conformidade com 
as diretrizes do SUS; a utilização da 
informação, da comunicação, da educação 
permanente e dos espaços da gestão na 
construção de autonomia e protagonismo de 
sujeitos e coletivos; são princípios norteadores 
de qual política pública? 
(A) Política Nacional da Atenção Básica
(B) Política de Humanização. 
(C) Política de Promoção de Saúde. 
(D) Pacto pela Vida. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 03 A Lei 8.080 de 19 de Setembro de 
1990, no Capítulo I, artigo 6º, fala sobre o 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em relação ao campo de atuação e 
execução das ações do SUS, marque a 
alternativa que elenq ue os campos de atuação 
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DE (1-3) 

A participação do controle social 
istema Único de Saúde (S US), 

seja como fiscalizador das execuções de 
ução dos elementos 

garantia da universalidade da 
assistência, bem como supervisão do 
financiamento das ações elaboradas , é prevista 

 

Pacto Pela Saúde e Gestão do SUS. 

_________________________ 
alorização da dimensão 

subjetiva e social em todas as práticas de 
atenção e gestão, fortalecendo/estimulando 
processos integradores e promotores de 

 o estímulo a 
processos comprometidos com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos ; o 
fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a 
transdisciplinaridade e a grupalidade ; a atuação 
em rede com alta conectividade, de modo 

perativo e solidário, em conformidade com 
a utilização da 

informação, da comunicação, da educação 
permanente e dos espaços da gestão na 
construção de autonomia e protagonismo de 

são princípios norteadores 

Política Nacional da Atenção Básica. 

 

_________________________________________ 
A Lei 8.080 de 19 de Setembro de 

1990, no Capítulo I, artigo 6º, fala sobre o 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em relação ao campo de atuação e 
execução das ações do SUS, marque a 

ue os campos de atuação 

do SUS à époc a da promulgação da lei descrita 
anteriormente. 
(A) Vigilância Sanitária; 

e Saúde do Trabalhador.
(B) Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica

Vigilância Ambiental e Assistência 
Terapêutica. 

(C) Vigilância Sanitária; Vigilância Epidem
Saúde do Trabalhador e Assistência 
Terapêutica. 

(D) Vigilância Sanitária;
Vigilância Epidemiológica e P
de consumo humano e animal.

 

CONTROLE DE INFECÇÃO

 
QUESTÃO 04 “Higienização
termo geral, que se refere a qualquer ação de 
higienizar as mãos para prevenir a transmissão 
de micro- organismos e
evitar que pacientes e profissionais de saúde 
adquiram IRAS. De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilânci a Sanitária 
termo engloba a higien
antisséptica, a fricção  antisséptica das mãos 
com preparação alcoólica e a antissepsia 
cirúrgica das mãos (BRASIL. AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
ANVISA. Assistência Segura: Uma R
Teórica Aplicada à Prática. Série Segurança do 
Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 
Brasília, 2013.) 
Leia as assertivas abaixo, e a seguir escolha a 
alternativa CORRETA . 

I) A higienização simples das mãos tem 
como finalidade remover os 
organismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade e as células 
mortas, retirando a sujidade propícia à 
permanência e à proliferação de micro
organismos. 

II) A higienização antisséptica das mãos 
tem como finalidade 
remoção de sujidades e da microbiota 
transitória, reduzindo a microbiota 
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a da promulgação da lei descrita 

 Vigilância Epidemiológica 
e Saúde do Trabalhador. 

Vigilância Epidemiológica; 
Ambiental e Assistência 

Vigilância Epidemiológica; 
Saúde do Trabalhador e Assistência 

; Vigilância Ambiental; 
Vigilância Epidemiológica e Produção de bens 
de consumo humano e animal. 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (4-13) 

“Higienização  das mãos” é um 
termo geral, que se refere a qualquer ação de 
higienizar as mãos para prevenir a transmissão 

organismos e , consequentemente, 
evitar que pacientes e profissionais de saúde 
adquiram IRAS. De acordo com a Agência 

a Sanitária – Anvisa, o 
termo engloba a higien ização simples, a 
antisséptica, a fricção  antisséptica das mãos 
com preparação alcoólica e a antissepsia 
cirúrgica das mãos (BRASIL. AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 
ANVISA. Assistência Segura: Uma R eflexão 
Teórica Aplicada à Prática. Série Segurança do 
Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 

Leia as assertivas abaixo, e a seguir escolha a 

A higienização simples das mãos tem 
como finalidade remover os micro-
organismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade e as células 
mortas, retirando a sujidade propícia à 
permanência e à proliferação de micro -

A higienização antisséptica das mãos 
tem como finalidade promover a 
remoção de sujidades e da microbiota 
transitória, reduzindo a microbiota 
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residente das mãos, com auxílio de um 
antisséptico. 

III) A utilização de preparação alcoólica 
para higiene das mãos sob as formas 
gel, espuma e outras (na concentração 
final mín ima de 70%) ou sob a forma 
líquida (na concentração final entre 
60% a 80%) tem como finalidade 
remover a flora transitória e a 
residente. 

IV) A f ricção antisséptica das mãos com 
preparação alcoólica é utilizada para 
remoção de sujidades. 

V) A fricção das mãos com
alcoólica contendo um agente 
umectante agride menos a pele do que a 
higi ene com sabonete líquido e água.

(A) Somente as afirmativas I, II e III. 
(B) Somente as afirmativas I, II e V. 
(C) Somente as afirmativas I, II e IV.
(D) Somente as afirmativas II, III e V

 
_________________________________________
QUESTÃO 5  A vigilância epidemiológica das 
Infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRAS) tem como um dos principais objetivos 
prover informações que possam ser utilizadas 
pela instituição, para promover melhoria 
contínua, direcionando estratégias de 
prevenção e controle de infecções. Dentre os 
principais objetivos da vigilância 
epidemiológica das IRAS encontramos, 
EXCETO: 
(A) fornecer às instituições, informações para o 

aprimoramento contínuo das estratégias de 
prevenção e controle das infecções.

(B) conhecer dados endêmicos de IRAS.
(C) erradicar a infecção hospitalar. 
(D) identificar possíveis surtos epidemiológicos

 
 ________________________________________
QUESTÃO 6 As infecç ões da corrente 
sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais 
estão relacionadas a importantes desfechos 
desfavoráveis em saúde. A Anvisa, 
reconhecendo a importância central da 
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residente das mãos, com auxílio de um 

A utilização de preparação alcoólica 
para higiene das mãos sob as formas 
gel, espuma e outras (na concentração 

ima de 70%) ou sob a forma 
líquida (na concentração final entre 
60% a 80%) tem como finalidade 
remover a flora transitória e a 

ricção antisséptica das mãos com 
preparação alcoólica é utilizada para 

A fricção das mãos com  preparação 
alcoólica contendo um agente 
umectante agride menos a pele do que a 

ene com sabonete líquido e água.  
 
  
.  

V. 

_________________________________________ 
A vigilância epidemiológica das 

Infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRAS) tem como um dos principais objetivos 
prover informações que possam ser utilizadas 

para promover melhoria 
contínua, direcionando estratégias de 
prevenção e controle de infecções. Dentre os 
principais objetivos da vigilância 
epidemiológica das IRAS encontramos, 

ornecer às instituições, informações para o 
as estratégias de 

prevenção e controle das infecções. 
onhecer dados endêmicos de IRAS.  

dentificar possíveis surtos epidemiológicos. 

________________________________________ 
ões da corrente 

associadas a cateteres centrais 
estão relacionadas a importantes desfechos 
desfavoráveis em saúde. A Anvisa, 
reconhecendo a importância central da 

prevenção deste agravo, determinou, em 2010, 
que sua notificação fosse obriga
todos os casos ocorridos em hospitais que 
apresentassem mais de 10 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Assinale a opção 
CORRETA. 
(A) As infecções primárias da corrente sanguínea 

(IPCS) decorrem de uma infecção 
documentada (laboratorialment
pelo mesmo micro
topografia do corpo humano, sendo mais 
frequentes as originárias dos tratos urinário e 
respiratório. 

(B) Devido à subjetividade do critério IPCS com 
confirmação clínica e à necessidade de se 
adaptar às novas r
internacionais, a Anvisa  exige, atualmente, 
somente a notificação das 
da corrente sanguínea
confirmada (IPCSL) para pacientes acima de 
28 dias (fora do período neonatal).

(C) Os focos infecciosos do trato int
são importantes como causadoras de IPCS.      

(D) Paciente que teve cateter central removido até 
um dia antes da data da infecção e inserido há 
mais de 24 horas, preenche critério para 
IPCSL associada a cateter central.

 
________________________
QUESTÃO 7 - A notificação de pneumonia 
associada a VM ocorridas nas UTIs brasileiras 
tornou- se obrigatória a partir 
que possibilitará a publicação dos dados 
epidemiológicos nacionais sobre esse agravo a 
partir de 2018. Aponte a opção 
(A) A incidência de PAV aumenta com o tempo da 

ventilação mecânica a que o paciente é 
submetido 

(B) A patogênese da pne
assistência à saúde envolve a interação entre 
patógeno, hospedeiro e variáveis 
epidemiológicas que facilitam esta dinâmica.

(C) A pneumonia relacionada à assistência à 
saúde é principalmente de origem aspirativa. A 
principal fonte são as s
aéreas superiores, seguida pela inoculação 
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prevenção deste agravo, determinou, em 2010, 
que sua notificação fosse obriga tória para 
todos os casos ocorridos em hospitais que 
apresentassem mais de 10 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Assinale a opção 

As infecções primárias da corrente sanguínea 
(IPCS) decorrem de uma infecção 

(laboratorialmente confirmada) 
pelo mesmo micro-organismo, em outra 
topografia do corpo humano, sendo mais 

entes as originárias dos tratos urinário e 

Devido à subjetividade do critério IPCS com 
confirmação clínica e à necessidade de se 
adaptar às novas recomendações 
internacionais, a Anvisa  exige, atualmente, 
somente a notificação das infecções primárias 
da corrente sanguínea laboratorialmente 

IPCSL) para pacientes acima de 
28 dias (fora do período neonatal). 
Os focos infecciosos do trato intra-abdominais 
são importantes como causadoras de IPCS.       
Paciente que teve cateter central removido até 
um dia antes da data da infecção e inserido há 
mais de 24 horas, preenche critério para 
IPCSL associada a cateter central. 

_________________________________________ 
A notificação de pneumonia 

associada a VM ocorridas nas UTIs brasileiras 
se obrigatória a partir do ano de 2017, o 

que possibilitará a publicação dos dados 
epidemiológicos nacionais sobre esse agravo a 
partir de 2018. Aponte a opção INCORRETA. 

A incidência de PAV aumenta com o tempo da 
ventilação mecânica a que o paciente é 

A patogênese da pneumonia relacionada à 
assistência à saúde envolve a interação entre 
patógeno, hospedeiro e variáveis 
epidemiológicas que facilitam esta dinâmica. 
A pneumonia relacionada à assistência à 
saúde é principalmente de origem aspirativa. A 
principal fonte são as secreções das vias 
aéreas superiores, seguida pela inoculação 
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exógena de material contaminado ou pelo 
refluxo do trato gastrintestinal. 

(D) Medidas específicas recomendadas para 
prevenção de pneumonia incluem: higiene 
bucal, manter cabeceira elevada a
aumento do nível de sedação. 

_________________________________________
QUESTÃO 8 Para a Organização 
Saúde, a segurança do paciente corresponde à 
redução ao mínimo aceitável do risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde. 
Sobre os indicadores da qualidade e segurança 
do paciente, escolha a assertiva INCORRETA
(A) Os indicadores da qualidade visam detect

cuidados abaixo dos padrões referentes à 
estrutura, processos ou resultados, podendo 
ser utilizados como uma ferramenta para 
orientar o processo de melhoria da qualidade 
em serviços de saúde. 

(B) O uso de indicadores permite o 
monitoramento, o planejamento 
implementação de medidas de melhoria da 
qualidade e orientação aos pacientes na 
escolha de serviços de saúde. 

(C) O uso de indicadores dispensa o 
monitoramento e torna a atenção à saúde 
mais transparente para médicos, pacientes e 
hospitais. 

(D) O uso de indicadores permite avaliar o alcance 
de metas de qualidade e segurança do 
paciente, assim como comparar desempenhos 
(benchmarking) e identificar oportunidades de 
melhoria. 

 ________________________________________
QUESTÃO 9 O termo Infecção Hospitalar tem 
sido substituído por Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde (IRAS), pois melhor reflete 
a causa de desenvolvimento desse tipo de 
Evento Adverso (EA), especialmente
limitar a sua ocorrência ao ambiente dos 
hospitais. Qual a opção INCORRETA
classificação de IRAS? 
(A) Os pacientes provenientes de outro hospital

que se internam com infecção, são 
considerados portadores de Infecção 
comunitária. 
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exógena de material contaminado ou pelo 

Medidas específicas recomendadas para 
prevenção de pneumonia incluem: higiene 
ucal, manter cabeceira elevada a 60 graus e 

_________________________________________ 
rganização Mundial de 

segurança do paciente corresponde à 
redução ao mínimo aceitável do risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde. 
Sobre os indicadores da qualidade e segurança 

INCORRETA. 
Os indicadores da qualidade visam detectar 
cuidados abaixo dos padrões referentes à 
estrutura, processos ou resultados, podendo 
ser utilizados como uma ferramenta para 
orientar o processo de melhoria da qualidade 

O uso de indicadores permite o 
monitoramento, o planejamento e a 
implementação de medidas de melhoria da 
qualidade e orientação aos pacientes na 

O uso de indicadores dispensa o 
monitoramento e torna a atenção à saúde 
mais transparente para médicos, pacientes e 

dores permite avaliar o alcance 
de metas de qualidade e segurança do 
paciente, assim como comparar desempenhos 

) e identificar oportunidades de 

________________________________________ 
O termo Infecção Hospitalar tem 

substituído por Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde (IRAS), pois melhor reflete 
a causa de desenvolvimento desse tipo de 

especialmente , por não 
limitar a sua ocorrência ao ambiente dos 

INCORRETA para a 

Os pacientes provenientes de outro hospital, 
que se internam com infecção, são 
considerados portadores de Infecção 

(B) São também convencionadas como IRAS 
aquelas manifestadas antes de 72 horas da 
assistência (com ou sem internação), quando 
associadas aos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos realizados durante este período.

(C) Quando na mesma topografia em que foi 
diagnosticada infecção comunitária, for isolado 
um micro-organismo diferente, seguido do 
agravamento das condições clínicas do 
paciente, o caso deverá ser considerado como 
IRAS.  

(D) Quando desconhecido o período de incubação 
do micro-organismo e não houver evidênc
clínica ou dado laboratorial de infecção no 
momento da internação, c
reconhecer como IRAS
clínica infecciosa que se apresentar a partir de 
72 horas após a admissão.

 
_________________________________________
QUESTÃO 10 Os surtos infecciosos em 
serviços de saúde são passíveis de prevenção e 
controle e indicam que a população desses 
serviços está sob risco, representando 
ameaças à saúde e à segurança do paciente. 
Escolha a opção CORRETA
(A) Para a confirmação de um surto é ne

verificar o número de casos observados e 
comparar com aqueles usualmente 
encontrados na população de estudo para um 
mesmo período. 

(B) A mudança no sistema de vigilância 
epidemiológica não interfere na investigação 
de um surto. 

(C) Não é recomendável se r
abertas com informantes
da saúde que prestaram algum ti
atendimento aos pacientes.

(D) Os registros dos profissionais de saúde 
(prontuários, fichas de atendimento, registros 
de altas) devem ser usados com ressalvas.
 
 
 

____________________________
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São também convencionadas como IRAS 
aquelas manifestadas antes de 72 horas da 
assistência (com ou sem internação), quando 
associadas aos procedimentos diagnósticos e 

realizados durante este período.  
Quando na mesma topografia em que foi 

osticada infecção comunitária, for isolado 
organismo diferente, seguido do 

agravamento das condições clínicas do 
everá ser considerado como 

Quando desconhecido o período de incubação 
organismo e não houver evidência 

clínica ou dado laboratorial de infecção no 
momento da internação, convenciona-se 
reconhecer como IRAS toda manifestação 
clínica infecciosa que se apresentar a partir de 
72 horas após a admissão. 

_________________________________________ 
Os surtos infecciosos em 

serviços de saúde são passíveis de prevenção e 
controle e indicam que a população desses 
serviços está sob risco, representando 
ameaças à saúde e à segurança do paciente. 

CORRETA. 
Para a confirmação de um surto é necessário 
verificar o número de casos observados e 
comparar com aqueles usualmente 
encontrados na população de estudo para um 

A mudança no sistema de vigilância 
epidemiológica não interfere na investigação 

Não é recomendável se realizar entrevistas 
abertas com informantes, como profissionais 
da saúde que prestaram algum tipo de 
atendimento aos pacientes. 
Os registros dos profissionais de saúde 
(prontuários, fichas de atendimento, registros 
de altas) devem ser usados com ressalvas. 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 11 As Infecções do trato urinário 
(ITUs) são responsáveis por 35- 45% das IRAS 
em pacientes adultos, com densidade de 
incidência de 3,1- 7,4/1000 cateteres/dia. 
Aproximadamente 16- 25% dos pacientes de um 
hospital serão submetidos a cateterismo 
vesical, de alívio ou de demora, em algum 
momento de sua hospitalização, muitas vezes 
sob indicação clínica equivocada ou inexistente 
e até mesmo sem conhecimento médico. 
Assinale a alternativa que não se adequa ao 
conjunto de medidas para prevenção de ITUs 
em pacientes com cateter vesical.  
(A) Implantar protocolos escritos de uso, inserção 

com técnica asséptica e manutenção do 
cateter. 

(B) Realizar irrigação vesical contínua com 
antimicrobiano. 

(C) Revisar a necessidade da manut
cateter. 

(D) Utilizar alternativas à cateterização como 
Cateter vesical intermitente e Condom.

 
_________________________________________
QUESTÃO 12  As Infecções do Sítio Cirúrgico 
(ISC) são as complicações mais comuns 
decorrentes do ato cirúrgico. Ocorrem no pós
operatório em cerca de 3 a 20% dos 
procedimentos realizados, tendo um impacto 
significativo na morbidade e mortalidade do 
paciente. As ISC são consideradas eventos 
adversos frequentes, decorrente
assistência à saúde dos pacientes
resultar em dano físico, social e/ou psicológico 
do indivíduo, sendo uma ameaça à segurança 
do paciente. Leia as assertivas abaixo e a 
seguir escolha a alternativa CORRETA
contemplem medidas para prevenção de ISC.
I) Manter controle de glicemia no pré
e no pós-operatório imediato a níveis < 210 
mg/dl. 
II) Não utilizar preparações que contenham 
álcool no preparo da pele. 
III) Não utilizar curativos impregnados com 
antissépticos de rotina. 
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As Infecções do trato urinário 
45% das IRAS 

em pacientes adultos, com densidade de 
7,4/1000 cateteres/dia. 

25% dos pacientes de um 
hospital serão submetidos a cateterismo 
vesical, de alívio ou de demora, em algum 
momento de sua hospitalização, muitas vezes 
sob indicação clínica equivocada ou inexistente 
e até mesmo sem conhecimento médico. 
Assinale a alternativa que não se adequa ao 
onjunto de medidas para prevenção de ITUs 

 
Implantar protocolos escritos de uso, inserção 

séptica e manutenção do 

cal contínua com 

sidade da manutenção do 

Utilizar alternativas à cateterização como 
r vesical intermitente e Condom. 

_________________________________________ 
As Infecções do Sítio Cirúrgico 

(ISC) são as complicações mais comuns 
Ocorrem no pós -

operatório em cerca de 3 a 20% dos 
procedimentos realizados, tendo um impacto 
significativo na morbidade e mortalidade do 
paciente. As ISC são consideradas eventos 
adversos frequentes, decorrente s da 
assistência à saúde dos pacientes , que podem 
resultar em dano físico, social e/ou psicológico 
do indivíduo, sendo uma ameaça à segurança 
do paciente. Leia as assertivas abaixo e a 

CORRETA que 
para prevenção de ISC.  

pré-operatório 
a níveis < 210 

II) Não utilizar preparações que contenham 

III) Não utilizar curativos impregnados com 

IV) A tricotomia não deve ser feita de rotina, se 
os pelos tiverem que ser removidos, deve
fazê-lo imediatamente antes da cirurgia
V) A profilaxia antibiótica não deve ser 
estendida por mais de 24 horas.
(A) Somente as afirmativas I, II e IV.
(B) Somente as afirmativas I, II e V
(C) Somente as afirmativas I, III e IV. 
(D) Somente as afirmativas III, IV e V

 
 ________________________________________
QUESTÃO 13 O processamento de produtos em 
estabelecimentos de assistência à saúde tem 
papel importante na prevenção da infecção 
hospitalar e na qualidade da assistência 
prestada ao cliente. É fundamental que esses 
produtos sejam processados em conformidade 
com as evidências científicas disponíveis e a 
normatização sanitária sobre o tema. Escolha a 
opção que está de acordo com a legislação 
RDC Nº15, de 15 de março de 2012.
(A) Produtos para saúde classificados como 

críticos devem ser submetidos ao processo de 
desinfecção, após a limp
do processo. 

(B) Produtos para saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 
processo de desinfecçã
limpeza. 

(C) Produtos para saúde semicríticos utilizados na 
assistência ventilatória, anestesia e 
inaloterapia devem ser submetidos à limpeza 
e, no mínimo, à desinfecção de baixo nível, 
com produtos saneantes em co
com a normatização sanitária, ou por processo 
físico de termodesinfecção, antes 
em outro paciente.  

(D) Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia não poderão ser 
submetidos à desinfecção por métodos de 
imersão química líquida, com a utilização de 
saneantes à base de aldeídos.
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IV) A tricotomia não deve ser feita de rotina, se 
s pelos tiverem que ser removidos, deve -se 

lo imediatamente antes da cirurgia . 
V) A profilaxia antibiótica não deve ser 
estendida por mais de 24 horas.  

Somente as afirmativas I, II e IV. 
Somente as afirmativas I, II e V.  
Somente as afirmativas I, III e IV.  
Somente as afirmativas III, IV e V. 

________________________________________ 
O processamento de produtos em 

estabelecimentos de assistência à saúde tem 
papel importante na prevenção da infecção 

na qualidade da assistência 
prestada ao cliente. É fundamental que esses 
produtos sejam processados em conformidade 
com as evidências científicas disponíveis e a 
normatização sanitária sobre o tema. Escolha a 
opção que está de acordo com a legislação 

15 de março de 2012.  
Produtos para saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos ao processo de 
desinfecção, após a limpeza e demais etapas 

Produtos para saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 
processo de desinfecção de alto nível, após a 

Produtos para saúde semicríticos utilizados na 
assistência ventilatória, anestesia e 
inaloterapia devem ser submetidos à limpeza 
e, no mínimo, à desinfecção de baixo nível, 
com produtos saneantes em conformidade 
com a normatização sanitária, ou por processo 
físico de termodesinfecção, antes da utilização 

Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia não poderão ser 
submetidos à desinfecção por métodos de 
mersão química líquida, com a utilização de 
saneantes à base de aldeídos. 
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QUESTÃO 14 Em pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2013)
que participaram do Método Canguru 
reinternaram menos do que aqueles 
submetidos ao tratamento convencional. Nesse 
contexto, a equipe de saúde deve estar atenta 
para orientar os cuidadores da criança acerca 
dos SINAIS DE ALERTA, que incluem divers
manifestações, EXCETO  
(A) mudança de coloração da pele (cianose, pele 

marmórea, palidez intensa, icterícia)
(B) alopecia areata e ginecomastia. 
(C) vômitos e regurgitação freqüente.
(D) ganho ponderal insuficiente ou perda de peso

 
___________________________________
QUESTÃO 15 Segundo a Portaria nº 1.498/2013 
do Ministério da Saúde, anexo III, a campanha 
nacional de vacinação para seguimento contra 
o Sarampo, atenderá os seguintes critérios
(A) periodicidade quinquenal ou conforme 

situação epidemiológica, tendo como 
população alvo crianças menores de 5 anos

(B) periodicidade trienal ou conforme situação 
epidemiológica, tendo como população alvo 
crianças menores de 5 anos. 

(C) periodicidade bienal ou conforme situação 
epidemiológica, tendo como população alvo 
crianças menores de 6 anos. 

(D) periodicidade quinquenal ou conforme 
situação epidemiológica, tendo como 
população alvo crianças maiores de 5 anos
 

_________________________________________
QUESTÃO 16  De acordo com o Ministério da 
Saúde (2011) a mortalidade infantil no Brasil 
vem apresentando queda progressiva, porém 
num ritmo aquém do desejado. Sob esse 
prisma, a Agenda de Compromissos para a 
Saúde Integral da Criança e a Redução da 
Mortalidade Infanti l sugere como alguns dos 
critérios para identificação de Recém
de risco  

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM

5 
Centro de Estudos Olinto de Oliveira 

 (14-23) 

Em pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) , os bebês 
que participaram do Método Canguru 
reinternaram menos do que aqueles 
submetidos ao tratamento convencional. Nesse 
contexto, a equipe de saúde deve estar atenta 
para orientar os cuidadores da criança acerca 
dos SINAIS DE ALERTA, que incluem divers as 

mudança de coloração da pele (cianose, pele 
marmórea, palidez intensa, icterícia). 

 
freqüente. 

ganho ponderal insuficiente ou perda de peso. 

_________________________________________ 
Segundo a Portaria nº 1.498/2013 

do Ministério da Saúde, anexo III, a campanha 
nacional de vacinação para seguimento contra 
o Sarampo, atenderá os seguintes critérios  

periodicidade quinquenal ou conforme 
tendo como 

população alvo crianças menores de 5 anos. 
periodicidade trienal ou conforme situação 

tendo como população alvo 

periodicidade bienal ou conforme situação 
tendo como população alvo 

periodicidade quinquenal ou conforme 
tendo como 

população alvo crianças maiores de 5 anos. 

_________________________________________ 
De acordo com o Ministério da 

Saúde (2011) a mortalidade infantil no Brasil 
vem apresentando queda progressiva, porém 
num ritmo aquém do desejado. Sob esse 
prisma, a Agenda de Compromissos para a 
Saúde Integral da Criança e a Redução da 

l sugere como alguns dos 
Recém-Nascido 

(A) gestante adolescente (< 20 anos) e baixo 
nível socioeconômico.

(B) gestante solteira e recém
termo (< 37 semanas).

(C) gestante negra e com baixa instrução (< 8 
anos de estudo).

(D) gestante idosa (> 50 anos) e criança 
explicitamente indesejada.

 
_________________________________________
QUESTÃO 17 A dor é um dos elementos mais 
destacados do meio ambiente da UTI Neonatal, 
acarretando impacto negativo no 
desenvolvimen to do SNC do Recém
Segundo BRASIL (2013)
desencadear a ativação do sistema 
neuroendócrino com lib
como a(o) 
(A) BHCG (gonadotrofina coriônica humana) que 

tem a função de manter o corpo lúteo no 
ovário. 

(B) GH (hormônio do crescimento) que tem o 
potencial de estimular o sistema imunológico

(C) T4 (tetraiodotironina) que tem o papel de 
estimular o metabolismo basal celular

(D) CRH (hormônio estimulador da corticotrofina)
que tem o potencial de lesar áreas como o 
hipocampo. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 18 De acordo com o artigo nº 18 da 
Portaria nº 1.498/2013 do Ministério da Saúde
que institui a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC)
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
financiamento desta
responsabilidade 
(A) bipartite, de acordo com pactuação do 

Ministério da Saúde. 
(B) bipartite, de acordo com pactuação do 

Conselho Nacional de Saúde
(C) tripartite, de acordo com pactuação nas 

instâncias colegiadas de gestão do SUS
(D) tripartite, de acordo com pactuação da 

Fundação Nacional da Saúde
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gestante adolescente (< 20 anos) e baixo 
nível socioeconômico. 
gestante solteira e recém-nascido pré-
termo (< 37 semanas). 
gestante negra e com baixa instrução (< 8 

os de estudo). 
gestante idosa (> 50 anos) e criança 
explicitamente indesejada. 

_________________________________________ 
A dor é um dos elementos mais 

destacados do meio ambiente da UTI Neonatal, 
acarretando impacto negativo no 

to do SNC do Recém -Nascido.  
Segundo BRASIL (2013) , a dor pode 
desencadear a ativação do sistema 
neuroendócrino com lib eração de substâncias 

BHCG (gonadotrofina coriônica humana) que 
tem a função de manter o corpo lúteo no 

crescimento) que tem o 
potencial de estimular o sistema imunológico. 
T4 (tetraiodotironina) que tem o papel de 
estimular o metabolismo basal celular. 

estimulador da corticotrofina) 
que tem o potencial de lesar áreas como o 

___________________________________ 
De acordo com o artigo nº 18 da 

Portaria nº 1.498/2013 do Ministério da Saúde , 
que institui a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC) , no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o 

 política é de 

bipartite, de acordo com pactuação do 
 

bipartite, de acordo com pactuação do 
Conselho Nacional de Saúde. 
tripartite, de acordo com pactuação nas 
instâncias colegiadas de gestão do SUS. 
tripartite, de acordo com pactuação da 
Fundação Nacional da Saúde. 
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QUESTÃO 19 Segundo o Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2013), a Hepatite A apresenta alta 
prevalência nos países com precárias 
condições sanitárias, socioeconômicas e 
constituem um importante problema de saúde 
pública no Brasil. Em geral, a vacina adsorvida 
hepatite A (inativada) é bem tolerada. As 
reações adversas podem incluir as seguintes 
manifestações: 
(A) Diplopia, crises convulsivas e nistagmo
(B) Sensibilidade, vermelhidão e inchaço local
(C) Eritema multiforme, nódulos de Aschoff e 

edema. 
(D) Edema, parestesia e fibrose papilar

 
_________________________________________
QUESTÃO 20 Segundo HOCKENBERRY (2014)
a comparação entre os pulsos radiais e 
femorais deve ser realizada pelo menos uma 
vez na infân cia para detectar a presença de
(A) tetralogia de fallot. 
(B) coarctação da aorta. 
(C) Dextrocardia. 
(D) persistência do canal arterial. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 21 De acordo com o Ministério da 
Saúde (2012), a pressão arterial deve ser aferida 
a partir dos 3 anos de idade nas consultas de 
rotina. Para a definição da pressão arterial 
NORMAL em menores de 18 anos, a 
PA sistólica e diastólica das 2 úl
aferições deve estar 
(A) entre o percentil 90 e 95. 
(B) acima do percentil 95. 
(C) abaixo do percentil 95. 
(D) abaixo do percentil 90. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 22 Segundo BEHRMAN (2009)
quando não tratadas, até 25% das crianças com 
hepatite B crônica morrerão prematuramente 
em decorrência de cirrose ou carcinoma 
hepatocelular. Este mesmo autor enfatiza que o 
risco para a progressão de cronicidade 
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Segundo o Ministério da Saúde 
a Hepatite A apresenta alta 

prevalência nos países com precárias 
condições sanitárias, socioeconômicas e 
constituem um importante problema de saúde 
pública no Brasil. Em geral, a vacina adsorvida 
hepatite A (inativada) é bem tolerada. As 

podem incluir as seguintes 

iplopia, crises convulsivas e nistagmo. 
ensibilidade, vermelhidão e inchaço local. 
ritema multiforme, nódulos de Aschoff e 

dema, parestesia e fibrose papilar. 

_________________________________________ 
Segundo HOCKENBERRY (2014) , 

a comparação entre os pulsos radiais e 
femorais deve ser realizada pelo menos uma 

cia para detectar a presença de  

_________________________________________ 
De acordo com o Ministério da 

a pressão arterial deve ser aferida 
a partir dos 3 anos de idade nas consultas de 
rotina. Para a definição da pressão arterial 
NORMAL em menores de 18 anos, a média da 
PA sistólica e diastólica das 2 úl timas de 3 

_________________________________________ 
Segundo BEHRMAN (2009) , 

quando não tratadas, até 25% das crianças com 
hepatite B crônica morrerão prematuramente 
em decorrência de cirrose ou carcinoma 
hepatocelular. Este mesmo autor enfatiza que o 
risco para a progressão de cronicidade 

depende da idade que a criança adquire a 
doença, sendo superior a 90%
infectaram com 
(A) mais de 1 ano de idade
(B) menos de 1 ano de idade
(C) entre 1 e 5 anos de idade
(D) entre 5 e 12 anos de idade

 
_________________________________________
QUESTÃO 23 Apesar das medidas individuais e 
populacionais adotadas no Brasil
de anemia permanece elevada. A partir dos 4 
meses de idade ocorre a depleção do estoque 
de ferro e a alimentação passa a ter papel 
fundamental na prevenção desta condição 
clínica (BRASIL, 2012). Neste contexto, dentre 
os fatores que facilitam a absorção do ferro
podemos destacar: 
(A) o ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos) 

e os ácidos orgânicos (presentes na casca de 
feijão, nos cereais crus e nos farelos)

(B) o ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos) 
e o cálcio (presente no leite e em seus 
derivados). 

(C) o cálcio (presente no leite e em seus 
derivados) e os polifenóis (presentes nos chás 
e na cafeína). 

(D) os ácidos orgânicos (presentes na casca de 
feijão, nos cereais c
polifenóis (presentes nos chás e na cafeína)

 

ENFERMAGEM NEONATAL 
(24-

 
QUESTÃO 24 A temperatura corporal do recém
nascido é um fator de grande influência na 
morbimortalidade, independente da idade 
gestacional. Portanto, é 
normotermia (36,5º- 37,5ºC) desde o nascimento. 
A fim de minimizar a perda de
parto deve-se 
(A) preaquecer a sala e manter a temperatura 

ambiente entre 23-26ºC
(B) desligar o ar condicionado e manter o controle 

da temperatura ambiente em 30ºC
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depende da idade que a criança adquire a 
doença, sendo superior a 90%  naquelas que se 

mais de 1 ano de idade. 
menos de 1 ano de idade. 
entre 1 e 5 anos de idade. 
entre 5 e 12 anos de idade. 

_________________________________________ 
Apesar das medidas individuais e 

populacionais adotadas no Brasil , a prevalência 
de anemia permanece elevada. A partir dos 4 
meses de idade ocorre a depleção do estoque 
de ferro e a alimentação passa a ter papel 
fundamental na prevenção desta condição 

nica (BRASIL, 2012). Neste contexto, dentre 
os fatores que facilitam a absorção do ferro , 

o ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos) 
e os ácidos orgânicos (presentes na casca de 
feijão, nos cereais crus e nos farelos). 

ascórbico (presente nos sucos cítricos) 
e o cálcio (presente no leite e em seus 

o cálcio (presente no leite e em seus 
derivados) e os polifenóis (presentes nos chás 

os ácidos orgânicos (presentes na casca de 
feijão, nos cereais crus e nos farelos) e os 
polifenóis (presentes nos chás e na cafeína). 

ENFERMAGEM NEONATAL  
-33) 

A temperatura corporal do recém -
nascido é um fator de grande influência na 
morbimortalidade, independente da idade 
gestacional. Portanto, é importante manter a 

37,5ºC) desde o nascimento. 
A fim de minimizar a perda de  calor na sala de 

aquecer a sala e manter a temperatura 
26ºC. 

desligar o ar condicionado e manter o controle 
mbiente em 30ºC. 
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(C) receber o recém-nascido e acomodá
berço aquecido desligado. 

(D) deixar o recém-nascido em campos úmidos 
até que ele atinja a temperatura-

_________________________________________
QUESTÃO 25 A escala NIPS ( Neonatal Infante 
Pain Scale) é um dos instrumentos utilizados 
para avaliação da dor neonatal. A partir da 
identificação deste sinal, o profissional deve 
atuar a fim de minimizar esta situação. O 
manejo não- farmacológico da dor visa reduzir 
os estímulos dolorosos, adequar os 
procedimentos técnicos e utilizar estratégias 
comportamentais. Para tal, pode- se utilizar de 
medidas não-farmacol ógicas de alívio
como: 
(A) Uso de fentanil, glicose e contenção facilitada
(B) Sucção não-nutritiva, uso de morfina e fentanil
(C) Contenção facilitada, sucção não

uso de glicose 
(D) Uso de dipirona, paracetamol e morfina

 
_______________________________
QUESTÃO 26 A fototerapia é a terapia mais 
utilizada no tratamento da hiperbilirrubinemia. 
um cuidado que deve ser realizado durante a 
exposição do recém-nascido à luz:
(A) Diminuir a oferta hídrica 
(B) Proteger os olhos do recém

cobertura radiopaca 
(C) Proteger o tronco do recém-

cueiro 
(D) Suspender a dieta durante todo o período em 

que o recém-nascido esteja exposto à terapia
 
_________________________________________
QUESTÃO 27 Sobre a reanimação neonatal 
analise as proposições abaixo em verdadeiras e 
falsas. 
(   ) A ventilação e a massagem cardíaca são 
realizadas de forma sincrônica, mantendo
relação de 3 compressões para 1 ventilação.
(   ) A massagem cardíaca é indicada 
segundos de ventilação, com pressão positiva
técnica adequada e se a frequência cardíaca 
estiver abaixo de 100bpm. 
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nascido e acomodá-lo em 

nascido em campos úmidos 
-alvo. 

_________________________________________ 
Neonatal Infante 

) é um dos instrumentos utilizados 
para avaliação da dor neonatal. A partir da 

o profissional deve 
atuar a fim de minimizar esta situação. O 

farmacológico da dor visa reduzir 
os estímulos dolorosos, adequar os 
procedimentos técnicos e utilizar estratégias 

se utilizar de 
ógicas de alívio , tais 

so de fentanil, glicose e contenção facilitada 
nutritiva, uso de morfina e fentanil 

ontenção facilitada, sucção não-nutritiva e 

so de dipirona, paracetamol e morfina 

_________________________________________ 
A fototerapia é a terapia mais 

utilizada no tratamento da hiperbilirrubinemia. É 
cuidado que deve ser realizado durante a 

 

roteger os olhos do recém-nascido com 

-nascido com 

uspender a dieta durante todo o período em 
nascido esteja exposto à terapia 

_________________________________________ 
Sobre a reanimação neonatal 

analise as proposições abaixo em verdadeiras e 

(   ) A ventilação e a massagem cardíaca são 
mantendo-se a 

relação de 3 compressões para 1 ventilação. 
(   ) A massagem cardíaca é indicada após 30 

com pressão positiva, com 
técnica adequada e se a frequência cardíaca 

(   ) O uso de medicações
indicado se a frequência cardíaca permanecer 
abaixo de 60bpm após ventilação 
acompanhada de massagem cardíaca.
(   ) A veia umbilical é a de acesso mais fácil e 
rápido para administração de medicação 
endovenosa em sala de parto.
Assinale a alternativa correta.
(A) (V), (V), (F), (F). 
(B) (F), (V), (F), (V). 
(C) (V), (F), (F), (V). 
(D) (V), (F), (V), (V). 

_________________________________________
QUESTÃO 28 O exame físico do recém
é de extrema importância desde o nascimento 
até a alta hospitalar. Um dos parâmetros a ser 
avaliado é a frequên
parâmetro de normalidade nesta avaliação:
(A) Frequência respiratória entre 40
(B) Frequência respiratória entre 20
(C) Frequência respiratória entre 20
(D) Frequência respiratória acima de 60irpm

 
_________________________________________
QUESTÃO 29 O método canguru é um método 
de atenção voltado para a atenção humanizada 
e que favorece o cuidado ao recém
prematuro e sua família. São critérios de 
elegibilidade para a segunda etapa do método:
(A) Estabilidade clínica e peso máximo de 1250g
(B) Aleitamento materno exclusivo e peso mínimo 

de 1500g. 
(C) Instabilidade clínica e peso máximo de 1500g
(D) Estabilidade clínica e peso mínimo de 1250g

 
_________________________________________
QUESTÃO 30 A vacina BCG deve ser 
administrada no recém- nascido
possível. Entretanto, não de
em crianças 
(A) sem comorbidades e que estejam internadas 

no alojamento conjunto
(B) com peso inferior a 2kg
(C) com peso superior a 2kg
(D) que não apresentaram cicatriz vacinal após 6 

meses da vacinação.
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(   ) O uso de medicações, como a adrenalina, está 
indicado se a frequência cardíaca permanecer 
abaixo de 60bpm após ventilação adequada 
acompanhada de massagem cardíaca. 
(   ) A veia umbilical é a de acesso mais fácil e 
rápido para administração de medicação 
endovenosa em sala de parto. 

a alternativa correta. 

_________________________________________ 
O exame físico do recém -nascido 

é de extrema importância desde o nascimento 
até a alta hospitalar. Um dos parâmetros a ser 
avaliado é a frequên cia respiratória. É 

de normalidade nesta avaliação:  
requência respiratória entre 40-60irpm. 
requência respiratória entre 20-40irpm. 
requência respiratória entre 20-60irpm. 
requência respiratória acima de 60irpm. 

_________________________________________ 
método canguru é um método 

de atenção voltado para a atenção humanizada 
e que favorece o cuidado ao recém -nascido 
prematuro e sua família. São critérios de 
elegibilidade para a segunda etapa do método:  

stabilidade clínica e peso máximo de 1250g. 
leitamento materno exclusivo e peso mínimo 

nstabilidade clínica e peso máximo de 1500g. 
stabilidade clínica e peso mínimo de 1250g. 

_________________________________________ 
A vacina BCG deve ser 

nascido , o mais precoce 
possível. Entretanto, não de ve ser administrada 

sem comorbidades e que estejam internadas 
no alojamento conjunto.  
com peso inferior a 2kg. 
com peso superior a 2kg. 
que não apresentaram cicatriz vacinal após 6 

. 
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_________________________________________
QUESTÃO 31 São manifestações clínicas da 
hipoglicemia em neonatos: 
(A) Tremores, hipotonia e irritabilidade
(B) Tremores, sucção ávida e hipertermia
(C) Hipotonia, irritabilidade e hipertermia
(D) Sucção débil, hipertermia e cianose central

 
_________________________________________
QUESTÃO 32 É considerada uma cardiopatia 
congênita cianótica: 

(A) Persistência do canal arterial 
(B) Comunicação interventricular 
(C) Comunicação interatrial 
(D) Tetralogia de fallot 

_________________________________________
QUESTÃO 33 A termorregulação do recém
nascido é um dos fatores mais importantes 
após o nascimento. A principal forma de perder 
calor do neonato é através da perda insensível 
de água pela pele . Este fenômeno é 
denominado: 
(A) Radiação. 
(B) Convecção. 
(C) Evaporação. 
(D) Condução. 

 
 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 
(34-43) 

 
QUESTÃO 34 O retardo do clampeamento do 
cordão traz benefícios tanto para a mãe quanto 
para o recém- nascido e faz parte de um 
conjunto de boas práticas na assistência ao 
parto. Para a Organização Pan- Americana de 
Saúde e o Ministério da Saúde (Brasil), o 
benefício imed iato desta prática para a mãe é 
a(o) 
(A) melhora nos sinais vitais no 4 período pós

parto, também conhecido como período de 
Greenberg. 

(B) diminuição da incidência de retenção 
placentária. 

(C) aumento da potência da contratilidade uterina.
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________________________________________ 
São manifestações clínicas da 

remores, hipotonia e irritabilidade. 
remores, sucção ávida e hipertermia. 
ipotonia, irritabilidade e hipertermia. 

cianose central. 

_________________________________________ 
É considerada uma cardiopatia 

_________________________________________ 
A termorregulação do recém -

nascido é um dos fatores mais importantes 
após o nascimento. A principal forma de perder 
calor do neonato é através da perda insensível 

. Este fenômeno é 

DA MULHER  

O retardo do clampeamento do 
cordão traz benefícios tanto para a mãe quanto 

nascido e faz parte de um 
assistência ao 
Americana de 

Saúde e o Ministério da Saúde (Brasil), o 
iato desta prática para a mãe é 

elhora nos sinais vitais no 4 período pós-
parto, também conhecido como período de 

da incidência de retenção 

umento da potência da contratilidade uterina. 

(D) diminuição do volume da placenta, facilitando 
a dequitação. 

 
QUESTÃO 35 A medida correta do tamanho do 
diafragma se faz necessária para a garantia de 
sua eficácia e sua taxa de falha esteja em torno 
de 2,1%, quando utilizado correto e 
consistentemente. Sua medida 
refeita pelo profissional de saúde na seguinte 
situação: 
(A) Após abortamento. 
(B) Após cirurgia vaginal ou perineal.
(C) Após cada parto. 
(D) Após aumento ou diminuição de peso de até 5 

kg. 
 
_________________________________________
QUESTÃO 36 No Planejamento Reprodutivo 
Pós- Abortamento, orientar a mulher sobre o 
retorno a sua fertilidade é de suma i
tanto em casos de abortamento espontâneo ou 
provocado, para que a mesma possa optar com 
segurança sobre os desdobramentos futuros da 
sua vida reprodutiva. No aconselhamento 
mulher é CORRETO afirmar
(A) Não deve ser incentivado o uso de 

preservativos, apesar da dupla proteção que 
ele proporciona (prevenção de gravidez e as 
infecções de transmissão vertical). Deve
incentivar o uso de anticoncepcionais 
hormonais por serem os mais comuns.

(B) Em caso do abortamento espontâneo, 
aconselha-se usar um método contraceptivo 
por três meses para iniciar uma gravidez em 
melhores condições físicas e emocionais.

(C) O DIU pode ser aconselhado como método de 
escolha da mulher, contudo não pode ser 
inserido logo após o esvaziamento uterino 
(seja por AMIU ou cu
esperar a primeira menstruação após o 
abortamento.   

(D) O injetável mensal ou trimestral
anticoncepcional oral, pode ser administrado 
entre o dia do esvaziamento até o 7º dia pós
abortamento. 

___________________________________
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iminuição do volume da placenta, facilitando 

A medida correta do tamanho do 
iafragma se faz necessária para a garantia de 

sua eficácia e sua taxa de falha esteja em torno 
de 2,1%, quando utilizado correto e 
consistentemente. Sua medida NÃO deverá ser 
refeita pelo profissional de saúde na seguinte 

irurgia vaginal ou perineal. 

Após aumento ou diminuição de peso de até 5 

_________________________________________ 
No Planejamento Reprodutivo 

Abortamento, orientar a mulher sobre o 
retorno a sua fertilidade é de suma i mportância 
tanto em casos de abortamento espontâneo ou 
provocado, para que a mesma possa optar com 
segurança sobre os desdobramentos futuros da 
sua vida reprodutiva. No aconselhamento à 

CORRETO afirmar : 
Não deve ser incentivado o uso de 
preservativos, apesar da dupla proteção que 
ele proporciona (prevenção de gravidez e as 
infecções de transmissão vertical). Deve-se 
incentivar o uso de anticoncepcionais 
hormonais por serem os mais comuns. 
Em caso do abortamento espontâneo, 

ar um método contraceptivo 
por três meses para iniciar uma gravidez em 
melhores condições físicas e emocionais. 
O DIU pode ser aconselhado como método de 
escolha da mulher, contudo não pode ser 
inserido logo após o esvaziamento uterino 
(seja por AMIU ou curetagem). Deve-se 
esperar a primeira menstruação após o 

O injetável mensal ou trimestral, assim como o 
anticoncepcional oral, pode ser administrado 
entre o dia do esvaziamento até o 7º dia pós-

_________________________________________ 
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QUESTÃO 37 Exames laboratoriais 
complementares, solicitados nas consultas de 
pré-natal, devem ser realizados para um bom 
acompanhamento da gestação pelo serviço de 
saúde. Faz parte da rotina de solicitação e 
condutas destes exames, na atenção básica
segundo o Ministério da Saúde: 
(A) Solicitação de exame VDRL no 1º e 3º 

trimestre e, na realização deste, a não oferta 
de teste rápido. 

(B) A partir do resultado de traços de proteinúria 
na urina, mesmo sem edema e/ou 
hipertensão, a gestante deve ter sua próxima
consulta referenciada para serviço de pré
natal de alto risco para melhor avaliação.

(C) Caso a gestante apresente dosagem de 
hemoglobina entre 8g/dl e 11g/dl
solicitar exame parasitológico de fezes.

(D) Em caso de tipagem sanguínea negativa (com 
parceiro Rh positivo ou desconhecido)
se solicitar o Coombs indireto nos exames de 
rotina do 2º trimestre e, caso negativo, deve
se repetir o exame a cada 4 semanas a partir 
da 28ª semana. 

_________________________________________
QUESTÃO 38 Pelos c onceitos básicos sobre 
mortalidade materna, apresentados em 
documentos governamentais e no Manual dos 
Comitês de Mortalidade Materna, 
AFIRMAR: 
(A) Morte materna obstétrica é classificada como 

direta ou indireta. A direta é por “complicações 
obstétricas durante gravidez, parto ou 
puerpério devido a intervenções, omissões, 
tratamento incorreto ou a uma cadeia de 
eventos resultantes de qualquer dessas 
causas”, e a indireta é “aquela resultante de 
doenças que existiam antes da gestação ou 
que se desenvolveram durante esse período, 
não provocadas por causas obstétricas 
diretas, mas agravadas pelos efeitos 
fisiológicos da gravidez”. 

(B) Morte por causa materna tardia são sempre 
mortes maternas que ocorrem após 42 dias 
depois do parto e inferior a 15 meses após o 
fim da gravidez. 
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Exames laboratoriais 
solicitados nas consultas de 

devem ser realizados para um bom 
acompanhamento da gestação pelo serviço de 
saúde. Faz parte da rotina de solicitação e 

na atenção básica , 

Solicitação de exame VDRL no 1º e 3º 
trimestre e, na realização deste, a não oferta 

A partir do resultado de traços de proteinúria 
na urina, mesmo sem edema e/ou 
hipertensão, a gestante deve ter sua próxima 
consulta referenciada para serviço de pré-
natal de alto risco para melhor avaliação. 
Caso a gestante apresente dosagem de 
hemoglobina entre 8g/dl e 11g/dl, deve-se 
solicitar exame parasitológico de fezes. 
Em caso de tipagem sanguínea negativa (com 
parceiro Rh positivo ou desconhecido), deve-

indireto nos exames de 
rotina do 2º trimestre e, caso negativo, deve-
se repetir o exame a cada 4 semanas a partir 

_________________________________________ 
onceitos básicos sobre 

mortalidade materna, apresentados em 
documentos governamentais e no Manual dos 
Comitês de Mortalidade Materna, PODE-SE 

Morte materna obstétrica é classificada como 
direta ou indireta. A direta é por “complicações 

durante gravidez, parto ou 
puerpério devido a intervenções, omissões, 
tratamento incorreto ou a uma cadeia de 
eventos resultantes de qualquer dessas 

e a indireta é “aquela resultante de 
doenças que existiam antes da gestação ou 

am durante esse período, 
não provocadas por causas obstétricas 
diretas, mas agravadas pelos efeitos 

Morte por causa materna tardia são sempre 
mortes maternas que ocorrem após 42 dias 
depois do parto e inferior a 15 meses após o 

(C) Morte materna (ou óbito materno) também 
pode ser considerado o óbito que ocorre por 
causas acidentais ou inc
classificação à parte,
42 dias após o parto gera grande impacto 
familiar. 

(D) O coeficiente do cálculo da razão da 
mortalidade materna é em relação ao número 
de gestações, cujo o levantamento é feito pelo 
SISPRENATAL. 

_________________________________________
QUESTÃO 39 - Em 80% dos casos, a ruptura 
espontânea da bolsa das águas, conhecida
também por amniorrexe
período de dilatação ou no início da expulsão, 
com saída parcial do conteúdo líquido. Quando 
uma gestante apresenta a ruptura espontânea 
da bolsa das águas logo 
de parto, pode- se considerar que foi
(A) precoce. 
(B) prematura. 
(C) oportuna. 
(D) tardia. 

_________________________________________
QUESTÃO 40 A cronologia do trabalho de parto
é uma preocupação relacionad
ao parto. A fase latente do trabalho de parto 
pode variar de 20 horas a 14 horas em, 
primíparas e multíparas, respectivamente. Para 
o profissional de saúde que assistirá a 
parturiente é importante que ele conheça os 
parâmetros da fase ativa do
Ao contrário dos estudos de Friedman (Década 
de 50), estudos recentes apontam que, se a 
parturiente se sente bem e a vitalidade fetal 
encontra- se garantida, não há razões para o 
estabelecimento de limites de durabilidade 
entre a primeir a e a segunda fase do trabalho de 
parto. Com base nas demonstrações de Zhang 
et al. (2010) pode- se inferir que o ponto de corte 
para se definir o início da fa
de parto é 
(A) 4 cm. 
(B) 5 cm. 
(C) 6 cm. 
(D) 7 cm. 
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aterna (ou óbito materno) também 
pode ser considerado o óbito que ocorre por 

acidentais ou incidentais. Não há 
, pois o óbito ocorrido até 

42 dias após o parto gera grande impacto 

o cálculo da razão da 
mortalidade materna é em relação ao número 
de gestações, cujo o levantamento é feito pelo 

_________________________________________ 
Em 80% dos casos, a ruptura 

espontânea da bolsa das águas, conhecida  
amniorrexe, ocorre no fim do 

período de dilatação ou no início da expulsão, 
com saída parcial do conteúdo líquido. Quando 
uma gestante apresenta a ruptura espontânea 
da bolsa das águas logo no início do trabalho 

se considerar que foi  

_________________________________________ 
cronologia do trabalho de parto 

é uma preocupação relacionad a à assistência 
ao parto. A fase latente do trabalho de parto 
pode variar de 20 horas a 14 horas em, 
primíparas e multíparas, respectivamente. Para 
o profissional de saúde que assistirá a 
parturiente é importante que ele conheça os 
parâmetros da fase ativa do  trabalho de parto. 
Ao contrário dos estudos de Friedman (Década 
de 50), estudos recentes apontam que, se a 
parturiente se sente bem e a vitalidade fetal 

se garantida, não há razões para o 
estabelecimento de limites de durabilidade 

a e a segunda fase do trabalho de 
parto. Com base nas demonstrações de Zhang 

se inferir que o ponto de corte 
para se definir o início da fa se ativa do trabalho 
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_________________________________________
QUESTÃO 41 A hipertensão na gravidez é um 
sério problema de saúde pública e pode ser 
classificada em quatro categorias: pré
eclâmpsia/eclampsia; hipertensão crônica (de 
qualquer causa); hipertensão crônica com pré
eclâmpsia superajuntada e a hipertensão 
gestacional ( American College of
sand Gynecologists, 2013). Nos casos de pré
eclâmpsia grave assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) A medicação de escolha para estabilização do 

quadro é o sulfato de magnésio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação da 
diurese, que deve ser maior que 40 ml/h.

(B) A medicação de escolha para estabilização do 
quadro é o gliconato de cálcio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação da 
frequência respiratória, que deve estar igual 
ou acima de 16 movimentos/minuto.

(C) A medicação de estabilização do quadro não 
pode ser suspensa, em hipótese nenhuma, 
mesmo que diante de reflexo tendinoso 
profundo ausente e/ou de frequência 
respiratória menor que 16 movimentos/minuto.

(D) A medicação de escolha para estabilização do 
quadro é o sulfato de magnésio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação de 
reflexo tendinoso profundo, que deve estar 
presente. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 42 De acordo com o Ministério da 
Saúde (Brasil, 2018), em gestações planejadas 
com intervenções realizadas adequadamente 
durante o pré- natal, o parto e a amamentação, o 
risco de transmissão vertical pelo vírus da 
imunodeficiência humana HIV é reduzido a 
meno s de 2%. Com relação à transmissão 
vertical pelo HIV, assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) A terapia antirretroviral (TARV) somente 

poderá ser iniciada na gestante após os 
resultados dos exames de linfó
(LT-CD4+), carga viral- 
imunodeficiência humana (CV
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_________________________________________ 
A hipertensão na gravidez é um 

sério problema de saúde pública e pode ser 
classificada em quatro categorias: pré -
eclâmpsia/eclampsia; hipertensão crônica (de 
qualquer causa); hipertensão crônica com pré -
eclâmpsia superajuntada e a hipertensão 

of Obstetrician 
, 2013). Nos casos de pré -

eclâmpsia grave assinale a alternativa 

A medicação de escolha para estabilização do 
quadro é o sulfato de magnésio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação da 

urese, que deve ser maior que 40 ml/h. 
A medicação de escolha para estabilização do 
quadro é o gliconato de cálcio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação da 
frequência respiratória, que deve estar igual 
ou acima de 16 movimentos/minuto. 

ão de estabilização do quadro não 
pode ser suspensa, em hipótese nenhuma, 
mesmo que diante de reflexo tendinoso 
profundo ausente e/ou de frequência 
respiratória menor que 16 movimentos/minuto. 
A medicação de escolha para estabilização do 

de magnésio. Um dos 
cuidados a ser realizado é a verificação de 
reflexo tendinoso profundo, que deve estar 

_________________________________________ 
De acordo com o Ministério da 

Saúde (Brasil, 2018), em gestações planejadas 
com intervenções realizadas adequadamente 

natal, o parto e a amamentação, o 
risco de transmissão vertical pelo vírus da 
imunodeficiência humana HIV é reduzido a 

s de 2%. Com relação à transmissão 
vertical pelo HIV, assinale a alternativa 

(TARV) somente 
poderá ser iniciada na gestante após os 

linfócitos T-CD4+ 
 vírus da 

imunodeficiência humana (CV-HIV) e 

genotipagem – principalmente nos casos de 
gestantes que iniciam tardiamente o 
acompanhamento pré

(B) A TARV está indicada para toda gestante 
infectada pelo HIV, independentemente de 
critérios clínicos e imunológicos, e
ser suspensa após o parto, 
independentemente do nível de LT
momento do início do tratamento.

(C) O esquema de TARV preferencial em 
gestantes soropositivas para HIV é com a 
associação do Abacavir (ABC) com 
Lamivudina (3TC), pois possui facil
posológica (dose única diária), além de um 
perfil favorável em relaç
toxicidade hematológica, ambas associadas à 
zidovudina (AZT). 

(D) O AZT injetável é indicado para a prevenção 
da transmissão vertical e deve ser 
administrado durante o
parto, ou até 4 (quatro) horas antes da 
cesariana eletiva, até o clampeamento do 
cordão umbilical. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 43 O papel da enfermagem 
fundamental na ampliação do acesso
Deve haver uma disti nção entre 
e o diagnó stico de doenças. Leia o caso a 
seguir: P.A.L., 32 anos, nulípara, participou de 
uma consulta de enfermagem na Unidade de 
Atenção Primária (APS) e,
aceitou colher material para realização de 
exame colpocitológico. O resultado do exame 
mostrou que a usuária apresenta 
intraepitelial de baixo grau/LSIL. Com base 
neste resultado, a conduta protocolar é
(A) proceder com rotina de rastreamento 

de exame de 3 em 3 anos após duas 
citologias negativas consecutivas 
resultado apresenta alterações celulares 
benignas. 

(B) repetir a citologia em 12 meses.
(C) repetir a citologia em 6 meses.
(D) encaminhar a usuária para unidade hospitalar 

para realização de Colposcopia.
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principalmente nos casos de 
gestantes que iniciam tardiamente o 
acompanhamento pré-natal. 
A TARV está indicada para toda gestante 
infectada pelo HIV, independentemente de 
critérios clínicos e imunológicos, e não deverá 
ser suspensa após o parto, 
independentemente do nível de LT-CD4+ no 
momento do início do tratamento. 
O esquema de TARV preferencial em 
gestantes soropositivas para HIV é com a 
associação do Abacavir (ABC) com 
Lamivudina (3TC), pois possui facilidade 
posológica (dose única diária), além de um 

fil favorável em relação à lipoatrofia e à 
toxicidade hematológica, ambas associadas à 

O AZT injetável é indicado para a prevenção 
da transmissão vertical e deve ser 
administrado durante o início do trabalho de 
parto, ou até 4 (quatro) horas antes da 
cesariana eletiva, até o clampeamento do 

_________________________________________ 
O papel da enfermagem é 

fundamental na ampliação do acesso  à saúde. 
nção entre o rastreamento 

stico de doenças. Leia o caso a 
seguir: P.A.L., 32 anos, nulípara, participou de 
uma consulta de enfermagem na Unidade de 
Atenção Primária (APS) e,  durante consulta, 
aceitou colher material para realização de 

ame colpocitológico. O resultado do exame 
mostrou que a usuária apresenta Lesão 
intraepitelial de baixo grau/LSIL. Com base 
neste resultado, a conduta protocolar é  

roceder com rotina de rastreamento - coleta 
de exame de 3 em 3 anos após duas 

gativas consecutivas - pois o 
resultado apresenta alterações celulares 

epetir a citologia em 12 meses. 
epetir a citologia em 6 meses. 
ncaminhar a usuária para unidade hospitalar 

para realização de Colposcopia. 
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ALEITAMENTO MATERNO
 (44-53) 

 
QUESTÃO 44 O Aleitamento Materno Exclusivo 
nem sempre ocorre até os 6 meses conforme as 
recomendações de várias Instituições e do 
Ministério da Saúde, e os motivos podem ser 
diversos. Em casos assim, na perspectiva da 
atenção básica em saúde, recomenda
(A) Dos 4 aos 6 meses, deve-se fazer a oferta de 

leite e de papa de fruta e salgada e, a partir 
dos 6 meses, incluir a refeição básica da 
família. 

(B) A carne deve ser ofertada a partir do 8º mês, 
após o início da papa salgada. 

(C) Para crianças não amamentadas, deve
ofertar água nos intervalos entre as refeições 
de leite ou de papa de fruta e/ou salgada a 
partir do 3º mês. 

(D) A alimentação láctea, caso o aleitamento 
materno não possa ocorrer, deve ser mantida 
do nascimento até o 4º mês da criança.
 

_________________________________________
QUESTÃO 45 As intercorrências no aleitamento 
materno exclusivo são comuns e geralmente 
são corrigidas e apresentam melhoras com 
orientações sobre o manejo deste processo. 
Sobre este tema e orientações acerca de dor 
nos mamilos/mamilo s machucados, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) A orientação sobre posicionamento adequado 

e pega correta é a melhor intervenção para 
dor nos mamilos. 

(B) Limitar a duração das mamadas, com 
utilização de substâncias tópicas, atua no 
efeito preventivo e no tratamento do trauma 
mamilar. 

(C) A utilização de protetores mamilares é
na prevenção de traumas. 

(D) Fazer ordenha antes da mamada não 
apresenta eficácia no estímulo de controlar a 
dor no mamilo fissurado. 
 

_________________________________________
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ALEITAMENTO MATERNO  

O Aleitamento Materno Exclusivo 
nem sempre ocorre até os 6 meses conforme as 
recomendações de várias Instituições e do 

e os motivos podem ser 
diversos. Em casos assim, na perspectiva da 
atenção básica em saúde, recomenda -se: 

se fazer a oferta de 
leite e de papa de fruta e salgada e, a partir 
dos 6 meses, incluir a refeição básica da 

A carne deve ser ofertada a partir do 8º mês, 

Para crianças não amamentadas, deve-se 
ofertar água nos intervalos entre as refeições 
de leite ou de papa de fruta e/ou salgada a 

A alimentação láctea, caso o aleitamento 
materno não possa ocorrer, deve ser mantida 
do nascimento até o 4º mês da criança. 

______________________ 
As intercorrências no aleitamento 

materno exclusivo são comuns e geralmente 
são corrigidas e apresentam melhoras com 
orientações sobre o manejo deste processo. 
Sobre este tema e orientações acerca de dor 

s machucados, assinale a 

A orientação sobre posicionamento adequado 
e pega correta é a melhor intervenção para 

Limitar a duração das mamadas, com 
utilização de substâncias tópicas, atua no 

tratamento do trauma 

A utilização de protetores mamilares é eficaz 

Fazer ordenha antes da mamada não 
apresenta eficácia no estímulo de controlar a 

_________________________________________ 

QUESTÃO 46 Na ocorrência de uma nova 
gravidez, há mulheres em aleitamento materno 
que desejam manter este processo. Nestes 
casos, é INCORRETO afirmar:
(A) Na ameaça de parto prematuro é indicado 

interromper a lactação.
(B) As mulheres devem ser aconselhadas a não 

continuidade do aleitamento materno desde o 
primeiro trimestre, pois pode causar 
abortamento espontâneo.

(C) O desmame pode ocorrer pela alteração do 
gosto do leite, pois há maior concentração de 
sódio e menor de glicose.

(D) Se a mãe optar por continuar amamentando, 
após o nascimento do bebê, a mesma deve 
ser orientada a dar prioridade ao bebê.

 
_________________________________________
QUESTÃO 47 O método da lactação e 
amenorreia (LAM) é um método 
anticoncepcional temporário que consiste no 
uso da amamentação exclusiva para evitar a 
gravidez. Outro método deve ser utilizado 
quando ocorre as situações abaixo, 
(A) a mulher não quer mais somente o LAM como 

método contraceptivo.
(B) a mulher para de dar exclusivamente as 

mamas e começa a oferecer outros líquidos e 
alimentos. 

(C) o retorno da menstruação ou aparecimento de 
manchas sanguíneas após 8 semanas de pós
parto. 

(D) o bebê completa 4 meses, mesmo que o 
aleitamento materno exclusivo esteja mantido.

 
QUESTÃO 48 A translactação é uma técnica de 
transição da alimentação por gavagem para 
sucção da mama, muito utilizada em recém
nascidos de baixo peso em método canguru. 
Sobre o p rocedimento e manuseio, é 
INCORRETO afirmar: 
(A) A sonda pode ser acoplada previamente sobre 

o mamilo, fixada no final da aréola, de modo 
que o recém-nascido abocanhe a sonda 
juntamente à mama. 

(B) O tamanho da sonda nasogástrica que deve 

DE ENFERMAGEM / 2019  

Na ocorrência de uma nova 
gravidez, há mulheres em aleitamento materno 
que desejam manter este processo. Nestes 

afirmar:  
Na ameaça de parto prematuro é indicado 
interromper a lactação. 
As mulheres devem ser aconselhadas a não 

dade do aleitamento materno desde o 
primeiro trimestre, pois pode causar 
abortamento espontâneo. 
O desmame pode ocorrer pela alteração do 
gosto do leite, pois há maior concentração de 
sódio e menor de glicose. 
Se a mãe optar por continuar amamentando, 

o nascimento do bebê, a mesma deve 
ser orientada a dar prioridade ao bebê. 

_________________________________________ 
O método da lactação e 

amenorreia (LAM) é um método 
anticoncepcional temporário que consiste no 
uso da amamentação exclusiva para evitar a 
gravidez. Outro método deve ser utilizado 
quando ocorre as situações abaixo, EXCETO 

mulher não quer mais somente o LAM como 
método contraceptivo. 

mulher para de dar exclusivamente as 
mamas e começa a oferecer outros líquidos e 

retorno da menstruação ou aparecimento de 
manchas sanguíneas após 8 semanas de pós-

completa 4 meses, mesmo que o 
aleitamento materno exclusivo esteja mantido. 

A translactação é uma técnica de 
transição da alimentação por gavagem para 
sucção da mama, muito utilizada em recém -
nascidos de baixo peso em método canguru. 

rocedimento e manuseio, é 

A sonda pode ser acoplada previamente sobre 
o mamilo, fixada no final da aréola, de modo 

nascido abocanhe a sonda 
 

O tamanho da sonda nasogástrica que deve 
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ser utilizada é a nº 4. 
(C) Deve ser fixada uma seringa de 5 ml, sem o 

êmbolo, com fita adesiva na roupa da mãe, na 
altura do peito – lado oposto do qual será 
colocado o RN.  

(D) Deve-se fechar a sonda, dobrando
o recém-nascido fizer as pausas para 
descanso. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 49 Existem algumas situações em 
que há restrições ao aleitamento materno, em 
qual das seguintes condições infecciosas 
abaixo o mesmo não deve ser recomendado?
A) Hanseníase. 
B) HTLV1 e HTLV2. 
C) Doença de Chagas. 
D) Tuberculose. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 50 Alguns bebês resistem às 
tentativas de serem amamentados e com 
frequência não se descobre a causa dessa 
resistência inicial. Algumas vezes ela pode 
estar associada ao uso de bicos artificiais ou 
chupetas, ou ainda à presença de dor quando o 
bebê é posicionado para mamar,  ou pressão na 
cabeça do bebê ao ser apoiado. Algumas 
estratégias para manejar essa situação são 
possíveis, entre as alternativas abaixo assinale 
a INCORRETA. 
(A) Deve-se, se for o caso, acalmar a mãe e o 

bebê, suspender o uso de bicos e chupetas 
quando presentes e insistir nas mamadas por 
alguns minutos cada vez. 

(B) Alguns bebês não conseguem pegar a aréola 
adequadamente ou não conseguem manter a 
pega. Isso pode ocorrer porque o bebê não 
está bem posicionado, não abre a boca 
suficientemente ou está sendo exposto à 
mamadeira e/ou chupeta. Essas questões 
devem ser manejadas conforme o caso.

(C) Quando, por alguma razão, o bebê não estiver 
sugando ou a sucção é ineficaz, e a mãe 
deseja amamentá-lo, ela deve ser orientada a 
estimular a sua mama regularmente (no 
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seringa de 5 ml, sem o 
êmbolo, com fita adesiva na roupa da mãe, na 

lado oposto do qual será 

se fechar a sonda, dobrando-a, quando 
nascido fizer as pausas para 

_______________________ 
Existem algumas situações em 

que há restrições ao aleitamento materno, em 
qual das seguintes condições infecciosas 
abaixo o mesmo não deve ser recomendado?  

_________________________________________ 
Alguns bebês resistem às 

tentativas de serem amamentados e com 
frequência não se descobre a causa dessa 
resistência inicial. Algumas vezes ela pode 
estar associada ao uso de bicos artificiais ou 

ou ainda à presença de dor quando o 
ou pressão na 

cabeça do bebê ao ser apoiado. Algumas 
estratégias para manejar essa situação são 
possíveis, entre as alternativas abaixo assinale 

acalmar a mãe e o 
bebê, suspender o uso de bicos e chupetas 
quando presentes e insistir nas mamadas por 

Alguns bebês não conseguem pegar a aréola 
adequadamente ou não conseguem manter a 
pega. Isso pode ocorrer porque o bebê não 

á bem posicionado, não abre a boca 
suficientemente ou está sendo exposto à 
mamadeira e/ou chupeta. Essas questões 
devem ser manejadas conforme o caso. 
Quando, por alguma razão, o bebê não estiver 
sugando ou a sucção é ineficaz, e a mãe 

ela deve ser orientada a 
estimular a sua mama regularmente (no 

mínimo cinco vezes ao dia) por meio de 
ordenha manual ou por bomba de sucção. 
Isso garantirá a produção de leite.

(D) Um recurso que nunca deve ser estimulado, 
em casos de dificuldade, é o uso da p
“jogador de futebol americano”
no braço do mesmo lado da mama a ser 
oferecida, mão da mãe apoiando a cabeça da 
criança, corpo da criança mantido na lateral, 
abaixo da axila).  

_________________________________________
QUESTÃO 51 Um assunto pouco abordado 
relacionado ao aleitamento materno é o retorno 
ao trabalho após o fim da licença da mulher. Um 
período complicado, pois est
têm medo de que isso prejudique a 
amamentação e, em consequência, as 
dificuldades possam a umentar até que tenha 
que interromper o processo.  Neste sentido, é 
fundamental que este momento, por vezes 
doloroso para a mulher, seja apoiado pel
empregadores. A legislação brasileira ampara a 
mulher trabalhadora com políticas que 
garantem a manutençã o do
gestação e a licença- maternidade remunerada. 
Contudo, as mulheres que amamentam e que se 
afastam de seus filhos em virtude do 
trabalho precisam esvaziar as mamas durante a 
sua jornada diária, para aliviar o desconforto e 
manter a pro dução de leite. Na maioria das 
vezes, não há nos ambientes de trabalho um 
lugar apropriado para isso, o que impede que a 
mulher aproveite o leite retirado para oferecer 
ao seu filho posteriormente. O Centro de 
Referência Nacional para Bancos de Leite 
Human os (BLHs) oferece apoio, 
empresas entrem em contato para 
implement ação e instalação de
(A) Os núcleos de incentivo ao aleitamento 

materno. 
(B) A redução da carga horária de trabalho 

voltada para a amamentação.
(C) As salas de apoio à amamen
(D) Os Bancos de Leite Satélite.

_________________________________________
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mínimo cinco vezes ao dia) por meio de 
ordenha manual ou por bomba de sucção. 
Isso garantirá a produção de leite. 
Um recurso que nunca deve ser estimulado, 
em casos de dificuldade, é o uso da posição 
“jogador de futebol americano” (bebê apoiado 
no braço do mesmo lado da mama a ser 
oferecida, mão da mãe apoiando a cabeça da 
criança, corpo da criança mantido na lateral, 

_________________________________________ 
Um assunto pouco abordado 

relacionado ao aleitamento materno é o retorno 
ao trabalho após o fim da licença da mulher. Um 
período complicado, pois est á amamentando e 

m medo de que isso prejudique a 
amamentação e, em consequência, as 

umentar até que tenha 
que interromper o processo.  Neste sentido, é 
fundamental que este momento, por vezes 
doloroso para a mulher, seja apoiado pel os 
empregadores. A legislação brasileira ampara a 
mulher trabalhadora com políticas que 

o do  emprego durante a 
maternidade remunerada. 

Contudo, as mulheres que amamentam e que se 
afastam de seus filhos em virtude do 

precisam esvaziar as mamas durante a 
sua jornada diária, para aliviar o desconforto e 

dução de leite. Na maioria das 
vezes, não há nos ambientes de trabalho um 
lugar apropriado para isso, o que impede que a 
mulher aproveite o leite retirado para oferecer 
ao seu filho posteriormente. O Centro de 
Referência Nacional para Bancos de Leite 

os (BLHs) oferece apoio, para que 
empresas entrem em contato para a 

ação e instalação de  qual estratégia? 
Os núcleos de incentivo ao aleitamento 

A redução da carga horária de trabalho 
voltada para a amamentação. 
As salas de apoio à amamentação. 
Os Bancos de Leite Satélite. 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 52 A doação de leite humano é um 
ato de amor. Tanto mães com excessiva 
produção de leite quanto as que não possuem 
podem ser doadoras e, desta forma, ajudam a 
salvar vid as com o leite não consumido pelo 
seu bebê. Cumpre pontuar, que um litro de leite 
materno doado pode alimentar até 10 recém
nascidos por dia. A depender do peso do 
prematuro, um (1) ml já é o suficiente para nutri
lo cada vez que for alimentado. No que se 
à doação de leite humano, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
(A) A doação de leite humano passa pelo 

processo de coleta, processamento e 
distribuição do leite humano para bebês 
prematuros internados de baixo peso e com 
doenças, principalmente do trato 
gastrointestinal, e que não podem ser 
alimentados diretamente pelas próprias mães.

(B) Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e 
submetido a um rigoroso controle de qualidade 
antes de ser ofertado a uma criança, conforme 
rege a legislação que regulamenta 
funcionamento dos bancos de leite humano no 
Brasil, a RDC Nº 171.  

(C) Após análise das suas características, o leite é 
distribuído de acordo com as 
específicas de cada hospital. 

(D) O modelo brasileiro para Bancos de Leite 
Humano (BLH) é referência internacional e, 
desde 2005, o país exporta técnicas de baixo 
custo para implementar BLHs na América 
Latina, Caribe Hispânico, África, Península 
Ibérica e outros países. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 53 Sobre a duração da 
amamentação, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), endossada pelo Ministéri o da Saúde do 
Brasil, recomenda 
(A) o aleitamento materno por dois anos ou mais, 

sendo exclusivo nos primeiros seis meses.
(B) o aleitamento materno até dois anos, sendo 

exclusivo nos primeiros seis meses.
(C) o aleitamento materno deve ser exclusivo nos 

primeiros seis meses e durar até um ano.
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A doação de leite humano é um 
ato de amor. Tanto mães com excessiva 
produção de leite quanto as que não possuem 
podem ser doadoras e, desta forma, ajudam a 

as com o leite não consumido pelo 
seu bebê. Cumpre pontuar, que um litro de leite 
materno doado pode alimentar até 10 recém -

do peso do 
prematuro, um (1) ml já é o suficiente para nutri -
lo cada vez que for alimentado. No que se refere 
à doação de leite humano, assinale a alternativa 

A doação de leite humano passa pelo 
processo de coleta, processamento e 
distribuição do leite humano para bebês 

de baixo peso e com 
do trato 

gastrointestinal, e que não podem ser 
alimentados diretamente pelas próprias mães. 
Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e 
submetido a um rigoroso controle de qualidade 
antes de ser ofertado a uma criança, conforme 
rege a legislação que regulamenta o 
funcionamento dos bancos de leite humano no 

Após análise das suas características, o leite é 
distribuído de acordo com as necessidades 

O modelo brasileiro para Bancos de Leite 
Humano (BLH) é referência internacional e, 

exporta técnicas de baixo 
custo para implementar BLHs na América 
Latina, Caribe Hispânico, África, Península 

_________________________________________ 
Sobre a duração da 

amamentação, a Organização Mundial de Saúde 
o da Saúde do 

aleitamento materno por dois anos ou mais, 
sendo exclusivo nos primeiros seis meses. 

aleitamento materno até dois anos, sendo 
exclusivo nos primeiros seis meses. 

aleitamento materno deve ser exclusivo nos 
primeiros seis meses e durar até um ano. 

(D) o aleitamento materno por dois anos ou mais, 
sendo exclusivo nos primeiros quatro meses.

(E)  
 

BIOÉTICA E DEONTOLOGIA 
(54-

 
QUESTÃO 54 O profissional que atua na área 
da saúde e trata o cliente como um objeto, sem 
cuidar dele como alguém que existe, que tem 
sua história, vontades, expectativas e desejo, 
pode ter essa atitude
Bioética, como sendo uma atitude denomi
Marque a opção adequada.
(A) Comportamento moral invertido
(B) Irresponsabilidade. 
(C) Inadequação moral. 
(D) Moral e respeito fragmentado

_________________________________________
QUESTÃO 55 Os atos morais vivenciados e/ou 
praticados por um determinado grupo social 
objeto de atenção que a Ética se debruça para 
construir parte da natureza humana. Nessa 
perspectiva a Ética volta
agir? Marque a opção CORRETA.
(A) Livre e responsável como condições 

fundamentais do ato moral.
(B) Livre e pautado na vivência social.
(C) Livre e responsável sem vinculação com o ato 

moral. 
(D) Um agir consciente moldado no 

comportamento social e determinado pela 
norma instituída na sociedade.

_________________________________________
QUESTÃO 56 A prática da enfermagem é 
previst a em lei e regulamentada pelo Decreto 
94.406, de 08 de junho de 1987, qual das opções 
abaixo refere- se a Lei do Exerc
de enfermagem? 
(A) Lei 7.497 de 26 de Junho de 1986
(B) Lei 7.498 de 25 de Junho de 1987
(C) Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986
(D) Lei 7.497 de 25 de Junho de 1986

 
_________________________________________
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itamento materno por dois anos ou mais, 
sendo exclusivo nos primeiros quatro meses. 

DEONTOLOGIA DE ENFERMAGEM 
-57) 

O profissional que atua na área 
da saúde e trata o cliente como um objeto, sem 
cuidar dele como alguém que existe, que tem 
sua história, vontades, expectativas e desejo, 
pode ter essa atitude , caracterizada pela 

como sendo uma atitude denomi nada? 
Marque a opção adequada.  

Comportamento moral invertido. 

 
Moral e respeito fragmentado. 

_________________________________________ 
Os atos morais vivenciados e/ou 

praticados por um determinado grupo social é o 
objeto de atenção que a Ética se debruça para 
construir parte da natureza humana. Nessa 
perspectiva a Ética volta -se para qual forma de 

CORRETA. 
Livre e responsável como condições 
fundamentais do ato moral. 

vivência social. 
Livre e responsável sem vinculação com o ato 

Um agir consciente moldado no 
comportamento social e determinado pela 

na sociedade. 
_________________________________________ 

A prática da enfermagem é 
a em lei e regulamentada pelo Decreto 

94.406, de 08 de junho de 1987, qual das opções 
se a Lei do Exerc ício profissional 

Lei 7.497 de 26 de Junho de 1986 
Lei 7.498 de 25 de Junho de 1987 
Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 

97 de 25 de Junho de 1986 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 57 Considerando o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, e
participar da assistência à s aúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco 
de morte, é caracterizado como qual ação 
descrita nas alternativas abaixo? 
(A) Negligência. 
(B) Proibição. 
(C) Imprudência. 
(D) Omissão. 

 

GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM 
(58-59) 

 
QUESTÃO 58 A liderança que beneficia a 
centralização do poder, estimulando um 
comportamento dependente e submisso dos 
grupos de trabalho (levando a sentimentos de 
tensão e frustação), que por outro lado, possui 
ações claramente definidas, previsíveis
geradoras de sensação de segurança nos 
grupos, produtividade alta (ma s
cr iatividade, automotivação e autonomia) é 
considerada? 
(A) Liderança autocrática. 
(B) Liderança democrática. 
(C) Liderança a Laissez-faire. 
(D) Liderança Contingencial e Situacional

_________________________________________
QUESTÃO 59 A finalidade da liderança em 
enfermagem vai ao encontro à realidade das 
instituições, ao estarem constantemente em 
processos de mudanças tecnológicas e nos 
modelos estruturais, para atender 
necessidades dos clientes e à complexidade do 
ambiente de trab alho. Ocupar um cargo não é 
suficiente para tornar uma pessoa um líder, 
somente o seu comportamento que irá 
determinar essa posição. O enfermeiro traz
como fundamento da profissão o contato com o 
outro, seja na prática do cuidar, como também 
na gerência da equipe, o que implica nos 
processos de trabalho do enfermeiro através da 
resolução dos conflitos e na tomada de 
decisões; com a participação de seus pares na 
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Considerando o Código de Ética 
s Profissionais de Enfermagem, e xecutar ou 

aúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu 

em iminente risco 
é caracterizado como qual ação 

EM ENFERMAGEM  

A liderança que beneficia a 
centralização do poder, estimulando um 
comportamento dependente e submisso dos 
grupos de trabalho (levando a sentimentos de 
tensão e frustação), que por outro lado, possui 
ações claramente definidas, previsíveis  
geradoras de sensação de segurança nos 

s com baixa 
iatividade, automotivação e autonomia) é 

Liderança Contingencial e Situacional. 
_________________________________________ 

A finalidade da liderança em 
enfermagem vai ao encontro à realidade das 
instituições, ao estarem constantemente em 
processos de mudanças tecnológicas e nos 
modelos estruturais, para atender as 

complexidade do 
alho. Ocupar um cargo não é 

suficiente para tornar uma pessoa um líder, 
somente o seu comportamento que irá 
determinar essa posição. O enfermeiro traz  

da profissão o contato com o 
outro, seja na prática do cuidar, como também 

equipe, o que implica nos 
processos de trabalho do enfermeiro através da 
resolução dos conflitos e na tomada de 
decisões; com a participação de seus pares na 

construção de planos e projetos, serve de 
inspiração para que haja seguidores dispostos 
a adotar o seu caminho. Marque a opção que 
melhor caracteriza a liderança do enfermeiro.
(A) Um líder que influencia a sua equipe e não 

líder que impõe a sua vontade com 
autoritarismo. 

(B) Um líder que nota a sua equipe e não
líder que influencia o meio

(C) Um líder que não influ
dando liberdade para a mesma se 
desenvolver. 

(D) Um líder que influencia a sua equipe
mediar os conflitos que possa

 

SISTEMATIZAÇÃO DA AS
ENFERMAGEM (60)

 
QUESTÃO 60 A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) é uma metodologia 
científica implementada na prática assistencial
conforme previsto na Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, 
cabendo ao enfermeiro a execução de algumas 
etapas. Marque a opção que elenca 
sequ encialmente essas etapas.
(A) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 

avaliação de enfermagem, planejamento de 
enfermagem e implementação.

(B) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, avaliação de enfermagem, 
planejamento de enfermagem e 
implementação. 

(C) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 
prescrição de enfermagem, planejamento 
enfermagem, avaliação de enfermagem.

(D) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, 
implementação, avaliação de enfermagem.
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construção de planos e projetos, serve de 
inspiração para que haja seguidores dispostos 

o seu caminho. Marque a opção que 
melhor caracteriza a liderança do enfermeiro.  

ncia a sua equipe e não 
líder que impõe a sua vontade com 

íder que nota a sua equipe e não, um 
líder que influencia o meio.  

não influencia a sua equipe, 
dando liberdade para a mesma se 

ncia a sua equipe, sem 
mediar os conflitos que possam surgir. 

SISTEMATIZAÇÃO DA AS SISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM (60) 

A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) é uma metodologia 
científica implementada na prática assistencial , 
conforme previsto na Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, 
cabendo ao enfermeiro a execução de algumas 
etapas. Marque a opção que elenca 

encialmente essas etapas.  
Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 

rmagem, planejamento de 
enfermagem e implementação. 
Histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, avaliação de enfermagem, 
planejamento de enfermagem e 

Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 
prescrição de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, avaliação de enfermagem. 
Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, 
implementação, avaliação de enfermagem. 



 

PROCESSO DE SELEÇÃO

 

Programa de Residência de Enfermagem em:

• Banco de Leite Humano 

• Controle de Infecção Hospitalar

• Neonatologia 

• Obstetrícia 

• Pediatria 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (1 

1.  2.  3.  
C B C 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (4 

4.  5.  6.  
B C B 

PEDIATRIA (14-23) 

14. 15. 16. 
B A A ANULADA

NEONATOLOGIA (24-33) 

24.  25.  26.  
A C B 

SAÚDE DA MULHER (34-43) 

34.  35.  36.  
B D B 

ALEITAMENTO MATERNO (44 -

44.  45.  46.  
D A B 

BIOÉTICA E 
DEONTOLOGIA (54-56) 

54.  55.  56.  
B A C 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO EM RESIDÊNCIA EM SAÚDE IFF 2019

GABARITO FINAL 

Programa de Residência de Enfermagem em:  

Banco de Leite Humano  

Controle de Infecção Hospitalar  

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (1 – 3) 

 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (4 – 13) 

7.  8.  9.  10.  11.  
D C A A B 

 

17.  18.  19. 20. 21.
ANULADA  ANULADA  B B D 

 

27.  28.  29.  30.  31.  
D A D B A 

 

37.  38.  39.  40.  41.  
C A A C D 

 

-53) 

47.  48.  49.  50.  51.  
D C B D C 

 

 GERENCIAMENTO EM 
ENFERMAGEM (57-58) 

 SISTEMATIZAÇÃO 

 57.  58.    
 B A   
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12.  13.  
D D 

21. 22. 23. 
B A 

32.  33.  
D C 

42.  43.  
B C 

52.  53.  
C A 

SISTEMATIZAÇÃO  
(59-60) 

59.  60.  
A D 


