
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova

objetivas e também um cartão resposta com sessenta espaços numerados, reservados para marcação das 

opções. 

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

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

tempo previsto. 

4. Após a autorização para início da prova, confira o material rec

numeração das questões e páginas está correta.

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

6. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao f

7. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

OU PRETA. 

8. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

clara da resposta marcada. 

9. Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o 

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

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 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, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 

assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só pod

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

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

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 candi
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A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS
 

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova 15151515    (quinze(quinze(quinze(quinze)))) páginas e 60 (sessenta) questões 

objetivas e também um cartão resposta com sessenta espaços numerados, reservados para marcação das 

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

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

numeração das questões e páginas está correta. 

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

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao f

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

pós 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 autorização 

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

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

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

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 

assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

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 processo seletivo.

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

, 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) questões 

objetivas e também um cartão resposta com sessenta espaços numerados, reservados para marcação das 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

ebido. Verifique se está legível e se a 

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

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

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

devidamente identificado e assinado ao fiscal de sala. 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

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

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 

assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

erão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 

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

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

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

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



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚSISTEMA ÚNICO DE SAÚSISTEMA ÚNICO DE SAÚSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (1DE (1DE (1DE (1

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    01010101    

    
O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e 

programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, 

no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e 

a articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspecto

importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:

(A) Rede de Humanização em Saúde. 

(B) Rede de Atendimento Humanizado.

(C) Rede de Assistência em Saúde. 

(D) Rede Intersetorial em Saúde. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    02020202    

    
A Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento que

retoma a Reforma Sanitária retoma a Reforma Sanitária retoma a Reforma Sanitária retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximandoBrasileira aproximandoBrasileira aproximandoBrasileira aproximando

dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania 

como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a 

questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de 

financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do 

Sistema, são iniciativas firmadas pelo(Sistema, são iniciativas firmadas pelo(Sistema, são iniciativas firmadas pelo(Sistema, são iniciativas firmadas pelo(a):a):a):a):

(A) Pacto de Gestão.  

(B) NOB/96. 

(C) Pacto em Defesa do SUS. 

(D) NOAS 01. 
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DE (1DE (1DE (1DE (1----3)3)3)3)    

O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e O mapeamento e a visibilidade de iniciativas e 

programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, programas de humanização na rede de atenção SUS, 

no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e no Ministério da Saúde, a promoção do intercâmbio e 

a articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspectoa articulação entre eles constituem aspectos s s s 

importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:importantes na construção do que chamamos de:    

 

Rede de Atendimento Humanizado. 

A Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento queA Repolitização da saúde, como um movimento que    

Brasileira aproximandoBrasileira aproximandoBrasileira aproximandoBrasileira aproximando----a a a a 

dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania dos desafios atuais do SUS, Promoção da Cidadania 

como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a como estratégia de mobilização social tendo a 

questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de questão da saúde como um direito e a Garantia de 

financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do financiamento de acordo com as necessidades do 

a):a):a):a):    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    03030303    

    
Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúdepúblicos de saúdepúblicos de saúdepúblicos de saúdesão competência de qual direção do são competência de qual direção do são competência de qual direção do são competência de qual direção do 

Sistema ÚniSistema ÚniSistema ÚniSistema Único de Saúde?co de Saúde?co de Saúde?co de Saúde?    

(A) Direção Nacional 

(B) Direção Estadual 

(C) Direção Municipal 

(D) Conselho Nacional de Saúde

    

CONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃO

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    04040404    

    
Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de 

saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados 

em saúde,em saúde,em saúde,em saúde,    o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de 

2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 

públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, 

seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de 

assistência. Eassistência. Eassistência. Eassistência. Entendentendentendentende----se por “se por “se por “se por “

(A) O local onde os três elementos estejam 

presentes: o paciente, o profissional de saúde e 

a assistência ou tratamento envolvendo o 

contato com o paciente ou suas imediações 

(ambiente do paciente).

(B) Local onde a presença d

formadores de esporos for fortemente suspeita 

ou comprovada. 

(C) Compartimento ocupado por pacientes com 

doenças infecciosas de alta ou baixa 

transmissibilidade. 

(D) Ambiente onde existe risco aumentado de 

transmissão de infecção, onde se re

procedimentos de risco, com ou sem pacientes.
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Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

são competência de qual direção do são competência de qual direção do são competência de qual direção do são competência de qual direção do 

Conselho Nacional de Saúde 

CONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃOCONTROLE DE INFECÇÃO    HOSPITALAR (4HOSPITALAR (4HOSPITALAR (4HOSPITALAR (4----13)13)13)13)    

Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de Visando a segurança do paciente, dos profissionais de 

saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados 

o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante o Protocolo de higiene das mãos integrante 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de do Programa Nacional de Segurança do Paciente de 

2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 2013, deve ser aplicado em todas os serviços, 

públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, públicos ou privados, que prestam cuidados à saúde, 

seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de seja qual for o nível de complexidade, no ponto de 

se por “se por “se por “se por “Ponto de Assistência”:Ponto de Assistência”:Ponto de Assistência”:Ponto de Assistência”:    

O local onde os três elementos estejam 

presentes: o paciente, o profissional de saúde e 

a assistência ou tratamento envolvendo o 

contato com o paciente ou suas imediações 

(ambiente do paciente). 

Local onde a presença de potenciais patógenos 

formadores de esporos for fortemente suspeita 

Compartimento ocupado por pacientes com 

doenças infecciosas de alta ou baixa 

Ambiente onde existe risco aumentado de 

transmissão de infecção, onde se realizam 

procedimentos de risco, com ou sem pacientes. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    00005555    

    
A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de 

infecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem á

semicríticas e nãosemicríticas e nãosemicríticas e nãosemicríticas e não----críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação 

das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as 

complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento 

dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de 

modo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinf

superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, 

atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada 

e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa 

a seguir que a seguir que a seguir que a seguir que JUSTIFICAJUSTIFICAJUSTIFICAJUSTIFICA    esse questionamento:esse questionamento:esse questionamento:esse questionamento:

(A) Essa classificação não auxilia em algumas 

estratégias contra a transmissão de infecções, 

além de dificultar a elaboração de 

procedimentos para limpeza e desinfecção de 

superfícies em serviços de saúde. 

(B) A evolução tecnológica aplicada à medicina vem 

revolucionando a arquitetura dos serviços de 

saúde, que tem sido modificada visando à 

melhoria do atendimento ao paciente.

(C) O risco de infecção ao paciente está relacionado 

aos procedimentos aos quais ele é submetido, 

independentemente da área em que ele se 

encontra.  

(D) presença de sujidade, principalmente mat

orgânica de origem humana, pode servir como 

substrato para a proliferação de microrganismos 

ou favorecer a presença de vetores, com a 

possibilidade de transportar passivamente esses 

agentes, portanto todas as áreas devem ser 

consideradas críticas para a transmissão de 

infecções. 
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A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita A definição das áreas dos serviços de saúde foi feita 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de considerando o risco potencial para a transmissão de 

infecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem áinfecções, sendo classificada sem áreas críticas, reas críticas, reas críticas, reas críticas, 

críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação críticas. O objetivo da classificação 

das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as das áreas dos serviços de saúde é orientar as 

complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento complexidades, a minuciosidade e o detalhamento 

dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de dos serviços a serem executados nesses setores, de 

modo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinfmodo que o processo de limpeza e desinfecção de ecção de ecção de ecção de 

superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, superfícies esteja norteado pelo risco. Entretanto, 

atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada atualmente esta classificação vem sendo questionada 

e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa e atualizada pelo mesmo órgão. Assinale a alternativa 

esse questionamento:esse questionamento:esse questionamento:esse questionamento:    

Essa classificação não auxilia em algumas 

ratégias contra a transmissão de infecções, 

além de dificultar a elaboração de 

procedimentos para limpeza e desinfecção de 

 

A evolução tecnológica aplicada à medicina vem 

revolucionando a arquitetura dos serviços de 

que tem sido modificada visando à 

melhoria do atendimento ao paciente. 

O risco de infecção ao paciente está relacionado 

aos procedimentos aos quais ele é submetido, 

independentemente da área em que ele se 

presença de sujidade, principalmente matéria 

orgânica de origem humana, pode servir como 

substrato para a proliferação de microrganismos 

ou favorecer a presença de vetores, com a 

possibilidade de transportar passivamente esses 

agentes, portanto todas as áreas devem ser 

a transmissão de 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    00006666    

    
No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos 

relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está 

contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança 

número:número:número:número:    

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    00007777    

    
De acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de M

para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas 

entre outras, a definição de entre outras, a definição de entre outras, a definição de entre outras, a definição de 

NÍVELNÍVELNÍVELNÍVEL,,,,    que corresponde que corresponde que corresponde que corresponde 

afirmativas a seguir: afirmativas a seguir: afirmativas a seguir: afirmativas a seguir:     

(A) Processo físico ou químico que destrói 

microrganismos patogênicos na forma 

vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e 

dos fungos, de objetos inanimados e superfícies;

(B) Remoção da sujidade visível presente em 

qualquer produto para saúde;

(C) Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, 

redução da carga microbiana presente nos 

produtos para saúde, utilizando água, 

detergentes, produtos e acessórios de limpeza, 

por meio de ação mecânica (manual ou 

automatizada), atuando em superfícies internas 

(lúmen) e externas, de forma a tornar o produto 

seguro para manuseio, preparando para 

desinfecção ou esterilização.

(D) Processo físico ou químico que destrói a maioria 

dos microrganismos de artigos semicríticos, 

inclusive micobactérias e fungos, exceto um 

número elevado de esporos bacterianos.
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No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos No âmbito mundial, a prevenção de Eventos adversos 

relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está relacionados às infecções em serviços de saúde está 

contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança contemplada na meta internacional de segurança 

De acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de MDe acordo com a RDC 15, DE 15 de Março de 2012, arço de 2012, arço de 2012, arço de 2012, 

para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas para efeito de Regulamento Técnico são adotadas 

entre outras, a definição de entre outras, a definição de entre outras, a definição de entre outras, a definição de DESINFECÇÃO DE ALTO DESINFECÇÃO DE ALTO DESINFECÇÃO DE ALTO DESINFECÇÃO DE ALTO 

que corresponde que corresponde que corresponde que corresponde SOMENTE A UMASOMENTE A UMASOMENTE A UMASOMENTE A UMA    das das das das 

Processo físico ou químico que destrói 

microrganismos patogênicos na forma 

tiva, micobactérias, a maioria dos vírus e 

dos fungos, de objetos inanimados e superfícies; 

Remoção da sujidade visível presente em 

qualquer produto para saúde; 

Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, 

redução da carga microbiana presente nos 

para saúde, utilizando água, 

detergentes, produtos e acessórios de limpeza, 

por meio de ação mecânica (manual ou 

automatizada), atuando em superfícies internas 

(lúmen) e externas, de forma a tornar o produto 

seguro para manuseio, preparando para 

ão ou esterilização. 

Processo físico ou químico que destrói a maioria 

dos microrganismos de artigos semicríticos, 

inclusive micobactérias e fungos, exceto um 

número elevado de esporos bacterianos. 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    00008888    

    
A Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a S

do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde 

propõe atualmente a propõe atualmente a propõe atualmente a propõe atualmente a ““““CULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA Z

que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização 

em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência 

em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma 

infecção infecção infecção infecção ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. 

Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a 

causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os 

profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das 

IRAS. IRAS. IRAS. IRAS.     

Assinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única d

que que que que NÃO SE APLICA À “CULNÃO SE APLICA À “CULNÃO SE APLICA À “CULNÃO SE APLICA À “CULTURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA 

ZERO”:ZERO”:ZERO”:ZERO”:    

(A) Instituir sanções disciplinares em serviços que 

não aderirem rigorosamente às medidas de 

prevenção das IRAS. 

(B) Tolerância zero para não adesão às práticas e 

medidas de prevenção das infecções.

(C) Não tolerar as quebras de processos e sistemas 

que falham com os pacientes, equipes de saúde 

e comunidades. 

(D) Desenhar um sistema de segurança que previna 

danos. 
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A Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a SA Prevenção e Controle de Infecção para a Segurança egurança egurança egurança 

do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde 

CULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA ZCULTURA TOLERÂNCIA ZEROEROEROERO””””    

que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização que se refere a um comprometimento da organização 

em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência em eliminar as Infecções Relacionadas à Assistência 

em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma em Saúde (IRAS), e considerar que quando uma 

ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. ocorrer, esta nunca deveria ter acontecido. 

Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a Cada infecção deve ser discutida, investigada e a 

causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os causa raiz deve ser identificada. Além disso, todos os 

profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das profissionais são responsáveis pela prevenção das 

Assinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única dAssinale dentre as alternativas a seguir a única delas elas elas elas 

TURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA TURA DE TOLERÂNCIA 

Instituir sanções disciplinares em serviços que 

não aderirem rigorosamente às medidas de 

Tolerância zero para não adesão às práticas e 

medidas de prevenção das infecções. 

r as quebras de processos e sistemas 

que falham com os pacientes, equipes de saúde 

Desenhar um sistema de segurança que previna 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    00009999    

    
As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções 

relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos 

colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e 

ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os 

planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou 

cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios 

Diagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados pe

para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), 

DEVE SER CONSIDERADODEVE SER CONSIDERADODEVE SER CONSIDERADODEVE SER CONSIDERADO    o período de:o período de:o período de:o período de:

(A) 1 a 30 dias  

(B) 1 a 60 dias 

(C) 1 a 90 dias 

(D) 1 a 120 dias 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

    
Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde Neo

Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção 

diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado 

em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta 

hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:

(A) Gastroenterites e infecções de trato respiratório

(B) Sepse e conjuntivite 

(C) Impetigo e onfalite 

(D) Infecção de sítio cirúrgico sem prótese
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As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções As Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC) são infecções 

relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos relacionadas a procedimentos cirúrgicos, com ou sem cirúrgicos, com ou sem cirúrgicos, com ou sem cirúrgicos, com ou sem 

colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e colocação de implantes, em pacientes internados e 

ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os ambulatoriais, sendo classificadas conforme os 

planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou planos acometidos que vão desde a pele a órgãos ou 

cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios cavidades. Portanto, de acordo com os Critérios 

Diagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados peDiagnósticos das IRAS determinados pela ANVISA la ANVISA la ANVISA la ANVISA 

para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), para a definição de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), 

o período de:o período de:o período de:o período de:    

Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como Para fins epidemiológicos, é considerada como 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde NeoInfecção Relacionada à Assistência à Saúde Neonatal natal natal natal 

Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção Tardia, de provável origem hospitalar, aquela infecção 

diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado diagnosticada enquanto o neonato estiver internado 

em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta em unidade de assistência neonatal ou após alta 

hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:hospitalar até 3 dias as seguintes infecções:    

Gastroenterites e infecções de trato respiratório 

Infecção de sítio cirúrgico sem prótese 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

    
Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas 

à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação 

Mecânica (PAV):Mecânica (PAV):Mecânica (PAV):Mecânica (PAV):    

I I I I ----    A troca do circuito respiratóA troca do circuito respiratóA troca do circuito respiratóA troca do circuito respiratório deve ser realizada rio deve ser realizada rio deve ser realizada rio deve ser realizada 

apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com 

mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a 

troca rotineira deste dispositivo.troca rotineira deste dispositivo.troca rotineira deste dispositivo.troca rotineira deste dispositivo.    

II II II II ----    RecomendaRecomendaRecomendaRecomenda----se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos 

a partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizados

máximo até 7 dias.máximo até 7 dias.máximo até 7 dias.máximo até 7 dias.    

III III III III ----    Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções 

das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente 

ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de 

pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando 

comparados aos sistemas de succomparados aos sistemas de succomparados aos sistemas de succomparados aos sistemas de sucção aberto ou ção aberto ou ção aberto ou ção aberto ou 

fechado.fechado.fechado.fechado.    

IV IV IV IV ----    A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um 

sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua 

ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que 

irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de 

48h ou 72h. Essa medida reduz a P48h ou 72h. Essa medida reduz a P48h ou 72h. Essa medida reduz a P48h ou 72h. Essa medida reduz a PAV, o tempo de AV, o tempo de AV, o tempo de AV, o tempo de 

ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está 

associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.

Marque a opção Marque a opção Marque a opção Marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA    em relação às em relação às em relação às em relação às 

afirmativas lidas:afirmativas lidas:afirmativas lidas:afirmativas lidas:    

 

(A) As afirmativas I, II, III e IV estão erradas

(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

(C) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas

(D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

    
O termo O termo O termo O termo infecção hospitalar infecção hospitalar infecção hospitalar infecção hospitalar tem sido substituído por tem sido substituído por tem sido substituído por tem sido substituído por 

INFECÇÃO RELACIONADAINFECÇÃO RELACIONADAINFECÇÃO RELACIONADAINFECÇÃO RELACIONADA    À ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚD

(IRAS),(IRAS),(IRAS),(IRAS),pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de 

desenvoldesenvoldesenvoldesenvolvimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, 
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Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas Leia atentamente as afirmativas a seguir relacionadas 

à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação à prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação 

rio deve ser realizada rio deve ser realizada rio deve ser realizada rio deve ser realizada 

apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com 

mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a mau funcionamento. Portanto, nao é recomendada a 

se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos se a troca dos umidificadores passivos 

a partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizadosa partir de 48 horas, podendo ser utilizados    no no no no 

Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções Em relação ao sistema de aspiração de secreções 

das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente das vias respiratórias de pacientes mecanicamente 

ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de ventilados, não existe diferença na incidência de 

pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando pneumonia associada a ventilação mecânica quando 

ção aberto ou ção aberto ou ção aberto ou ção aberto ou 

A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um A utilização da cânula orotraqueal, com um 

sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua sistema de aspiração de secreção subglotica continua 

ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que ou intermitente, é recomendada para pacientes que 

irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de irão permanecer sob ventilação mecânica acima de 

AV, o tempo de AV, o tempo de AV, o tempo de AV, o tempo de 

ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está ventilação mecânica, a internação em UTI e está 

associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.associada a menor utilização de antibióticos.    

em relação às em relação às em relação às em relação às 

As afirmativas I, II, III e IV estão erradas 

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas 

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas 

tem sido substituído por tem sido substituído por tem sido substituído por tem sido substituído por 

À ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚDÀ ASSISTÊNCIA À SAÚDE E E E 

pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de pois melhor reflete a causa de 

vimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, vimento desse tipo de Evento Adverso, 

especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao 

ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios 

diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada 

Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada 

IRAS apenas IRAS apenas IRAS apenas IRAS apenas UMAUMAUMAUMA    ddddas situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinale

(A) Infecção urinária em paciente masculino 

internado há 36 horas após sofrer acidente 

automobilístico, submetido à sondagem vesical 

na admissão. 

(B) Paciente internado na UTI com SEPSE + 

resultado de cultura de ponta de cateter 

profundo positiva. 

(C) Pneumonia em paciente em uso de ventilação 

mecânica há 5 dias que internou com sintomas 

respiratórios. 

(D) Infecção urinária em paciente do sexo feminino 

com 48 horas de internação sem uso de sonda 

vesical. 

        

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

    
A infecção do trato A infecção do trato A infecção do trato A infecção do trato urinário urinário urinário urinário 

prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, 

visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização 

vesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano inicia

instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5

dia, e estará presdia, e estará presdia, e estará presdia, e estará presente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final 

de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas 

recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num 

pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra 

Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que 

indica a ação indica a ação indica a ação indica a ação MAIS IMPMAIS IMPMAIS IMPMAIS IMPORTANTEORTANTEORTANTEORTANTE

(A) Troca do cateter sempre que houver desconexão, 

quebra da técnica asséptica ou vazamento.

(B) Realizar trocas rotineiras do cateter vesical.

(C) Reduzir o tempo de uso de cateter ao mínimo 

necessário. 

(D) Manter atenção à técnica rigorosamente 

asséptica durante a inserção do cateter.
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especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao especialmente por não limitar a sua ocorrência ao 

ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios ambiente dos hospitais. Considerando os critérios 

diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada diagnósticos na publicação da Anvisa intitulada 

Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada Critérios Diagnósticos de Iras, deve ser considerada 

as situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinaleas situações a seguir. Assinale----a:a:a:a:    

Infecção urinária em paciente masculino 

internado há 36 horas após sofrer acidente 

automobilístico, submetido à sondagem vesical 

Paciente internado na UTI com SEPSE + 

resultado de cultura de ponta de cateter 

Pneumonia em paciente em uso de ventilação 

mecânica há 5 dias que internou com sintomas 

Infecção urinária em paciente do sexo feminino 

com 48 horas de internação sem uso de sonda 

urinário urinário urinário urinário ----    ITU e uma das causas ITU e uma das causas ITU e uma das causas ITU e uma das causas 

prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, 

visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização visto que a maioria está relacionada à cateterização 

vesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano iniciavesical. O crescimento bacteriano inicia----se após a se após a se após a se após a 

instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5instalação do cateter, numa proporção de 5----10% ao 10% ao 10% ao 10% ao 

ente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final ente em todos os pacientes ao final 

de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas de quatro semanas. A ANVISA, reforça em suas 

recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num recomendações de prevenção de IRAS de 2017 num 

pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra pacote de medidas e estratégias de prevenção contra 

Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que Infecções de Trato Urinário. Marque a alternativa que 

ORTANTEORTANTEORTANTEORTANTE    deste pacote:deste pacote:deste pacote:deste pacote:    

Troca do cateter sempre que houver desconexão, 

quebra da técnica asséptica ou vazamento. 

Realizar trocas rotineiras do cateter vesical. 

Reduzir o tempo de uso de cateter ao mínimo 

Manter atenção à técnica rigorosamente 

éptica durante a inserção do cateter. 
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ENFERMAGEM PEDIÁTRICENFERMAGEM PEDIÁTRICENFERMAGEM PEDIÁTRICENFERMAGEM PEDIÁTRICA (14A (14A (14A (14

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

    
Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para 

Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação 

é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que 

aumenta o risco de um evento aumenta o risco de um evento aumenta o risco de um evento aumenta o risco de um evento adverso grave ou faz adverso grave ou faz adverso grave ou faz adverso grave ou faz 

com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior 

do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja 

proteger, nesse sentido, consideraproteger, nesse sentido, consideraproteger, nesse sentido, consideraproteger, nesse sentido, considera----se contraindicação se contraindicação se contraindicação se contraindicação 

para todos os imunobiológicos:para todos os imunobiológicos:para todos os imunobiológicos:para todos os imunobiológicos:    

(A) A ocorrência de febre acima de 38,5ºC, após a 

administração de uma vacina. 

(B) O uso de paracetamol antes ou imediatamente 

após a vacinação.  

(C)  A ocorrência de hipersensibilidade 

(reaçãoanafilática) confirmada 

recebimento de dose anterior. 

(D)  História de hipersensibilidade apenas ao 

adjuvante das vacinas. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

    
O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil 

para o diagnóstico de:para o diagnóstico de:para o diagnóstico de:para o diagnóstico de:    

(A) Diabetes Mellitus tipo1 

(B) Fibrose Cística 

(C) Síndrome Nefrótica 

(D) Insuficiência Renal Aguda 
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A (14A (14A (14A (14----23)23)23)23)    

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para 

Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação Vacinação, do Ministério da Saúde, a contraindicação 

é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que é uma condição do usuário a ser vacinado que 

adverso grave ou faz adverso grave ou faz adverso grave ou faz adverso grave ou faz 

com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior com que o risco de complicações da vacina seja maior 

do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja do que o risco da doença contra a qual se deseja 

se contraindicação se contraindicação se contraindicação se contraindicação 

A ocorrência de febre acima de 38,5ºC, após a 

O uso de paracetamol antes ou imediatamente 

de hipersensibilidade 

) confirmada após o 

História de hipersensibilidade apenas ao 

O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil O teste do suor é o exame de confirmação mais útil 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616    

    
O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de 

vínculo, avínculo, avínculo, avínculo, afeto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de 

econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade 

infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça 

de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns 

problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. 

FazFazFazFazem parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, 

(A) Quando a aréola estiver tensa realizar ordenha 

manual, antes da mamada, para que a aréola 

fique macia, facilitando a pega adequada do 

bebê. 

(B) Uso ininterrupto de sutiã com alças largas e 

firmes, com intuito de aliv

ductos em posição anatômica.

(C) Aplicação de compressa fria na mama 

provocando vasoconstrição temporária, com 

consequente redução do edema e menor 

produção do leite. 

(D) Massagens vigorosas das mamas, com 

movimentos circulares, fluidificando

viscoso acumulado e facilitando sua retirada.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717    

    
A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto 

emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, 

tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico 

significativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maiori

procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria 

estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em 

crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser 

utilizada é:utilizada é:utilizada é:utilizada é:    

(A) Escala de Analogia Visual

(B) Escala de Likert 

(C) Escala de Faces 

(D) Escala de FPACC 
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O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de O aleitamento materno é uma estratégia natural de 

feto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de feto, proteção e nutrição da criança, além de 

econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade econômica e eficaz na redução da morbimortalidade 

infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça infantil. No entanto, para que o aleitamento aconteça 

de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns de forma efetiva é preciso prevenir e manejar alguns 

problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. problemas, dentre eles, o ingurgitamento mamário. 

em parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, em parte do manejo desse problema, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO: : : :     

Quando a aréola estiver tensa realizar ordenha 

manual, antes da mamada, para que a aréola 

fique macia, facilitando a pega adequada do 

Uso ininterrupto de sutiã com alças largas e 

firmes, com intuito de aliviar a dor e manter os 

ductos em posição anatômica. 

Aplicação de compressa fria na mama 

provocando vasoconstrição temporária, com 

consequente redução do edema e menor 

Massagens vigorosas das mamas, com 

movimentos circulares, fluidificando o leite 

viscoso acumulado e facilitando sua retirada. 

A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto A dor é uma experiência tanto sensorial quanto 

emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, emocional que, quando não é reconhecida e tratada, 

tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico tem um custo fisiológico, bioquímico e psicológico 

significativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maiorisignificativo. Muitas doenças e a maioria dos a dos a dos a dos 

procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria procedimentos de intervencionistas em pediatria 

estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em estão associados à dor. Para mensuração da dor em 

crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser crianças em ventilação mecânica, a escala a ser 

Escala de Analogia Visual 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818    

    
O O O O teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como 

Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia 

Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um 

resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta 

do sangue é:do sangue é:do sangue é:do sangue é: 

(A) até 48h após o nascimento. 

(B) entre o 3º e 7º dia após o nascimento.

(C) após 48h do nascimento. 

(D) nas primeiras 12 horas de vida. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919    

    
O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente 

etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No 

Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano 

(VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para 

crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. 

Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos 

AFIRMAR AFIRMAR AFIRMAR AFIRMAR que:que:que:que:    

(A) A primeira dose deve ser administrada entre 08 e 

18 semanas de vida. 

(B) A segunda dose deve ser administrada entre 18 e 

28 semanas de vida. 

(C) O intervalo entre as doses não deve ser menor que 

4 semanas. 

(D) Doses aplicadas fora dos prazos recomendados 

devem ser repetidas. 
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teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como teste do pezinho é capaz de detectar doenças como 

Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia 

Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um Falciforme e Traço Falciforme. Para que não haja um 

resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta resultado falso positivo, o período ideal para a coleta 

3º e 7º dia após o nascimento. 

O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente O rotavírus é considerado o mais importante agente 

etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No etiológico de diarréia grave na infância, no mundo. No 

Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano Brasil, a introdução da Vacina de Rotavírus Humano 

(VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para (VORH) no Calendário Básico de Imunizações para 

crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. crianças foi um avanço das ações de saúde pública. 

Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos Quanto ao calendário vacinal para a VORH podemos 

A primeira dose deve ser administrada entre 08 e 

ministrada entre 18 e 

O intervalo entre as doses não deve ser menor que 

Doses aplicadas fora dos prazos recomendados 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020    

    
A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros 

nos gráficos denos gráficos denos gráficos denos gráficos de    crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para 

todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até 

os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes 

medidas antropométricas: medidas antropométricas: medidas antropométricas: medidas antropométricas:     

(A) peso, estatura/ comprimento  e índice de massa 

corporal. 

(B) peso, estatura/ comprimento e p

cefálico. 

(C) estatura/ comprimento, perímetros cefálico e 

índice de massa corporal.

(D) perímetros cefálico, torácico e abdominal.

 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121    

    
Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada 

a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:

----    Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/

Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi 

informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação 

frasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazol

Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas 

a criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medic

(A) 15 ml 

(B) 25 ml 

(C) 50 ml 

(D) 75 ml 
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A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros A monitorização do crescimento com com registros 

crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para crescimento, são recomendáveis para 

todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até todas as consultas, para crianças de risco ou não, até 

os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes os dois anos de idade, com aferição das seguintes 

    

peso, estatura/ comprimento  e índice de massa 

peso, estatura/ comprimento e perímetro 

estatura/ comprimento, perímetros cefálico e 

índice de massa corporal. 

perímetros cefálico, torácico e abdominal. 

Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada Numa Unidade de Emergência Pediátrica foi realizada 

a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:a seguinte prescrição médica:        

Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/Metronidazol 125mg EV 8/8 horas.8 horas.8 horas.8 horas.    

Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi Ao solicitar a medicação na Farmácia o enfermeiro foi 

informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação informado que só havia disponível na apresentação ----    

frasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazolfrasco de 100 ml de solução a 0,5%de metronidazol. . . . 

Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas Para atender corretamente a prescrição nas 24 horas 

a criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medica criança deverá ter recebido da medicação: ação: ação: ação:     



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222    

    
Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, 

dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que 

admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de 

Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação 

da mesma; a mda mesma; a mda mesma; a mda mesma; a mãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, 

ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao 

dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o 

Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como:

(A) Predominante.  

(B) Misto.  

(C) Complementado.  

(D) Exclusivo.  

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323    

    
A osteogA osteogA osteogA osteogênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, 

autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:

(A) osteocondritenecrosante generalizada com 

linfadenite, sintomáticas desde o nascimento.

(B) deformação epifisária de ossos longos, que se 

desenvolve rapidamente na primeira i

(C) fragilidade, deformação e fraturas ósseas, 

esclera azul, perda de audição e, dentinogênese 

imperfeita. 

(D) deformidades esqueléticas, especialmente 

lordose e cifose e suscetibilidade à osteomielite.

 

ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL 

(24(24(24(24----33)33)33)33)    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424    

    
A persistêA persistêA persistêA persistência do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um 

comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o 

sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar 

causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do 

estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não 

outros defeitos cardíacos congoutros defeitos cardíacos congoutros defeitos cardíacos congoutros defeitos cardíacos congênitos. Com relação à ênitos. Com relação à ênitos. Com relação à ênitos. Com relação à 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGR AMA DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM

 

7 

Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, Lactente de 4 meses de vida, foi internada com febre, 

dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que dores abdominais e diarreia. A Enfermeira que 

admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de admitiu a criança, ao fazer o Histórico de 

Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação Enfermagem, perguntou a mãe sobre a alimentação 

ãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, ãe referiu aleitamento materno, 

ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao ingestão de água e chá de camomila várias vezes ao 

dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o dia, além de suco de frutas pela manhã.Nesse caso, o 

Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como:Aleitamento Materno, pode ser classificado como: 

ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, ênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo, 

autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:autossômico dominante, caracterizado por:    

osteocondritenecrosante generalizada com 

linfadenite, sintomáticas desde o nascimento. 

deformação epifisária de ossos longos, que se 

desenvolve rapidamente na primeira infância. 

fragilidade, deformação e fraturas ósseas, 

esclera azul, perda de audição e, dentinogênese 

deformidades esqueléticas, especialmente 

lordose e cifose e suscetibilidade à osteomielite. 

ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL ENFERMAGEM NEONATAL     

ncia do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um ncia do canal arterial (PCA) é um 

comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o comprometimento cardíaco onde após o nascimento o 

sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar sangue desvia da aorta para a artéria pulmonar 

causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do causando congestão pulmonar e agravamento do 

estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não estresse respiratório. Ele pode acompanhar ou não 

ênitos. Com relação à ênitos. Com relação à ênitos. Com relação à ênitos. Com relação à 

PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e 

falsas:falsas:falsas:falsas:    

(    ) Pode ser realizado tratamento com ibuprofeno 

e/ou correção cirúrgica 

(     ) Apresenta cianose 

(   ) Não é possível auscultar sopro cardíaco em 

nenhum momento do exame físi

nascido 

(     ) Pode levar à insuficiência cardíaca congestiva

 

(A) V, V, F, F 

(B) V, F, F, V 

(C) F, F, V, V 

(D) F, F, V, V 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525    

    
O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a 

atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o 

cuidado ao recémcuidado ao recémcuidado ao recémcuidado ao recém----nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido 

em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no 

ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados 

Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda 

realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários 

Canguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a tercei

dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao 

acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. 

São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para 

encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método 

Canguru:Canguru:Canguru:Canguru:    

(A) peso mínimo de 2000g; ganho de peso por dois 

dias consecutivos; primeira consulta 72h após a alta

(B) peso mínimo de 1800g; ganho de peso por dois 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta

(C) peso mínimo de 1800g; ganho de peso por três 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta

(D) peso mínimo de 1600g; ganho de peso por três 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta
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PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e PCA analise as proposições abaixo em verdadeiras e 

) Pode ser realizado tratamento com ibuprofeno 

(   ) Não é possível auscultar sopro cardíaco em 

nenhum momento do exame físico desse recém-

) Pode levar à insuficiência cardíaca congestiva 

O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a O Método Canguru é um modelo voltado para a 

atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o atenção humanizada da assistência, favorecendo o 

nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido nascido e sua família. Ele é dividido 

em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no em três etapas, sendo a primeira realizada no 

ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados ambiente da UTI neonatal ou Unidade de Cuidados 

Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda Intermediários Convencional (UCINCo); a segunda 

realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários realizada na Unidade de Cuidados Intermediários 

Canguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a terceiCanguru (UCINCa) e a terceira após a alta hospitalar ra após a alta hospitalar ra após a alta hospitalar ra após a alta hospitalar 

dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao dessa criança, porém ainda vinculada ao 

acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. acompanhamento hospitalar da equipe da unidade. 

São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para São critérios para alta hospitalar para 

encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método encaminhamento à terceira etapa do Método 

(A) peso mínimo de 2000g; ganho de peso por dois 

as consecutivos; primeira consulta 72h após a alta 

(B) peso mínimo de 1800g; ganho de peso por dois 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta 

(C) peso mínimo de 1800g; ganho de peso por três 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta 

D) peso mínimo de 1600g; ganho de peso por três 

dias consecutivos; primeira consulta 48h após a alta 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626    

    
Os betaOs betaOs betaOs beta----agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações 

utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de 

broncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateral

tipo de medicação:tipo de medicação:tipo de medicação:tipo de medicação:    

(A) taquicardia 

(B) bradicardia 

(C) hipotensão arterial 

(D) hipotermia 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727    

    
Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está 

indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca 

não conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acim

de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:

(A) 0,1-0,3ml/kg por via endotraqueal 

(B) 0,05-1,0mg/kg por via endovenosa 

(C) 0,01-0,03 mg/kg por via endovenosa

(D) 0,5-1,0 ml/kg por via endovenosa 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828    

    
A enterocolite necrotizante (ECN) é uA enterocolite necrotizante (ECN) é uA enterocolite necrotizante (ECN) é uA enterocolite necrotizante (ECN) é uma doença que ma doença que ma doença que ma doença que 

afeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recém

prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. 

Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais 

clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce 

possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a 

sereseresereserem realizadas em quadros de ECN, m realizadas em quadros de ECN, m realizadas em quadros de ECN, m realizadas em quadros de ECN, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO

(A) manter sonda orogástrica de maior calibre possível 

compatível ao recém-nascido em sifonagem

(B) manter alimentação trófica para estimular a flora 

intestinal desde o momento da suspeita diagnóstica

(C) iniciar antibioticoterapia o mais precoce possível

(D) manter avaliação radiológica constante para 

avaliar a extensão da lesão e possíveis pioras no 

quadro 
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agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações agonistas são uma classe de medicações 

utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de utilizada em neonatologia para tratamento de 

broncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateralbroncodisplasia pulmonar. É um efeito colateral    desse desse desse desse 

Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está Na reanimação neonatal o uso da adrenalina está 

indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca indicada quando a ventilação e a massagem cardíaca 

não conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acimnão conseguem manter a frequência cardíaca acima a a a 

de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:de 60bpm. Para tanto a dose a ser administrada é de:    

 

0,03 mg/kg por via endovenosa 

ma doença que ma doença que ma doença que ma doença que 

afeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recémafeta predominantemente os recém----nascidos nascidos nascidos nascidos 

prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. prematuros apresentando um alto grau de letalidade. 

Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais Para tanto é importante estar atento aos sinais 

clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce clínicos apresentados e intervir o mais precoce 

possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a possível. Podem ser consideradas intervenções a 

EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO::::    

(A) manter sonda orogástrica de maior calibre possível 

nascido em sifonagem 

(B) manter alimentação trófica para estimular a flora 

intestinal desde o momento da suspeita diagnóstica 

ibioticoterapia o mais precoce possível 

(D) manter avaliação radiológica constante para 

avaliar a extensão da lesão e possíveis pioras no 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929    

    
A encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxico

ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. 

EEEEste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e 

aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão 

irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são 

protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32

corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas 

primeiprimeiprimeiprimeiras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo 

por:por:por:por:    

(A) 96h  

(B) 72h 

(C) 48h 

(D) 5 dias 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030    

    
Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos 

invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos 

recémrecémrecémrecém----nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A 

maioria destmaioria destmaioria destmaioria destes procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam 

à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser 

adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da 

dor neonatal, utilizandodor neonatal, utilizandodor neonatal, utilizandodor neonatal, utilizando----se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de 

avaliação da dor neonatal, avaliação da dor neonatal, avaliação da dor neonatal, avaliação da dor neonatal, EXCETO:EXCETO:EXCETO:EXCETO:

(A) NIPS 

(B) COMFORT 

(C) BIIP 

(D) BISHOP 
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A encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxicoA encefalopatia hipóxico----isquêmica pode ser isquêmica pode ser isquêmica pode ser isquêmica pode ser 

ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. ocasionada por graus severos de asfixia perinatal. 

ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e ste quadro leva a redução de fluxo sanguíneo e 

aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão aporte de oxigênio cerebral, levando à graus de lesão 

irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são irreversíveis. Uma estratégia a ser utilizada são 

protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32protocolos de hipotermia (temperatura entre 32----34ºC) 34ºC) 34ºC) 34ºC) 

corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas corporal ou seletiva da cabeça, iniciando nas 

ras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo ras horas após o nascimento e permanecendo 

Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos Com os avanços tecnológicos diversos tratamentos 

invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos invasivos e cuidados intensivos são ofertados aos 

nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A nascidos internados nas UTI neonatais. A 

es procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam es procedimentos e manipulações levam 

à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser à estímulos dolorosos. Estes podem ser 

adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da adequadamente manejados através da avaliação da 

se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de se de escalas. São escalas de 

EXCETO:EXCETO:EXCETO:EXCETO:    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    31313131    

    
A vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recém

nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira 

imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser 

administrada:administrada:administrada:administrada:    

(A) ainda na maternidade, nas primeiras 12 horas de 

vida do bebê 

(B) imediatamente após a alta hospitalar, pois é 

aplicada exclusivamente nas UBS 

(C) nas primeiras 72h horas de vida do bebê

(D) só deve ser aplicada após a realização do teste do 

pezinho 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    32323232    

    
O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e 

acompanhamento doacompanhamento doacompanhamento doacompanhamento do    recémrecémrecémrecém----nascido, seja no nascido, seja no nascido, seja no nascido, seja no 

ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no 

alojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realiza

se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca 

de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial 

abdominal esperaabdominal esperaabdominal esperaabdominal espera----se como achado clínicse como achado clínicse como achado clínicse como achado clínic

(A) a ponta do baço à 4cm do rebordo costal esquerdo

(B) a ponta do baço à 1cm do rebordo costal direito

(C) a borda do fígado palpável à 2 cm do rebordo 

costal direito 

(D) a borda do fígado palpável à 1cm do rebordo 

costal esquerdo 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33333333    

    
As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a 

icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas 

atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:

(A) até tornozelos e/ou antebraços 

(B) até região plantar e palmar 

(C) cabeça e pescoço 

(D) tronco até o umbigo 
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A vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recémA vacinação é de suma relevância na saúde do recém----

nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira nascido. A vacina contra hepatite B é a primeira 

imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser imunização que este bebê receberá, devendo ser 

(A) ainda na maternidade, nas primeiras 12 horas de 

iatamente após a alta hospitalar, pois é 

(C) nas primeiras 72h horas de vida do bebê 

(D) só deve ser aplicada após a realização do teste do 

O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e O exame físico é primordial para avaliação e 

nascido, seja no nascido, seja no nascido, seja no nascido, seja no 

ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no ambiente da terapia intensiva neonatal ou no 

alojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realizaalojamento conjunto. Durante o exame físico realiza----

se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca se a avaliação do abdome deste neonato, em busca 

de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial de anormalidades. Quanto à palpação superficial 

se como achado clínicse como achado clínicse como achado clínicse como achado clínico normal:o normal:o normal:o normal:    

(A) a ponta do baço à 4cm do rebordo costal esquerdo 

(B) a ponta do baço à 1cm do rebordo costal direito 

(C) a borda do fígado palpável à 2 cm do rebordo 

(D) a borda do fígado palpável à 1cm do rebordo 

As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a As zonas de Kramer são utilizadas para classificar a 

icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas icterícia neonatal de acordo com as áreas corpóreas 

atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:atingidas. A Zona 2 é aquela que atinge:    

ENFERMAGEM EM SAÚDE ENFERMAGEM EM SAÚDE ENFERMAGEM EM SAÚDE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER DA MULHER DA MULHER DA MULHER 

(34(34(34(34----

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    34343434    

    
Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a 

trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos 

importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados 

para evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia pós

processos, é processos, é processos, é processos, é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:

(A) Os fatores de coagulação permanecem elevados 

durante o período pós-

(B) A miotamponagem é realizada pela contração 

das fibras musculares e o útero volta 

aproximadamente ao peso pré

8 semanas. 

(C) O acompanhamento da cont

ser feito pela percepção da puérpera sobre o seu 

próprio Globo de Segurança de Pinard.

(D) Apesar dos fatores de coagulação aumentados, 

na gravidez não há um estado de 

hipercoagulabilidade pois o volume plasmático 

aumentado interfere neste.

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    35353535    

    
Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher 

em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:

(A) A amenorrealactacional, que garante uma 

cobertura de 100% enquanto método 

contraceptivo até os 6 meses quando o 

aleitamento materno é exclusivo.

(B) Diminui o risco de diabetes tipo II e de câncer de 

cólon. 

(C) Diminui o risco de câncer de mama e de ovário.

(D) Diminui a sensação de dor e o desconforto 

materno relacionados a contração uterina pós

parto. 
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DA MULHER DA MULHER DA MULHER DA MULHER     

----43)43)43)43)    

Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a Sabemos que a miotamponagem e a 

trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos trombotamponagem são processos fisiológicos 

importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados importantes e, por isso, devem ser acompanhados 

para evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia póspara evitar a hemorragia pós----parto. Sobre estes parto. Sobre estes parto. Sobre estes parto. Sobre estes 

afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

Os fatores de coagulação permanecem elevados 

-parto por 2 a 3 semanas.  

A miotamponagem é realizada pela contração 

das fibras musculares e o útero volta 

aproximadamente ao peso pré-gestacional após 

O acompanhamento da contração uterina pode 

ser feito pela percepção da puérpera sobre o seu 

próprio Globo de Segurança de Pinard. 

Apesar dos fatores de coagulação aumentados, 

na gravidez não há um estado de 

hipercoagulabilidade pois o volume plasmático 

aumentado interfere neste. 

Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher Sobre os benefícios da amamentação para a mulher 

em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:em longo prazo, podemos destacar:    

A amenorrealactacional, que garante uma 

cobertura de 100% enquanto método 

contraceptivo até os 6 meses quando o 

aleitamento materno é exclusivo. 

o de diabetes tipo II e de câncer de 

Diminui o risco de câncer de mama e de ovário. 

Diminui a sensação de dor e o desconforto 

materno relacionados a contração uterina pós-



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    36363636    

    
Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados 

minuciosos,minuciosos,minuciosos,minuciosos,    de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para 

controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de 

Diabetes na gestação, podeDiabetes na gestação, podeDiabetes na gestação, podeDiabetes na gestação, pode----se se se se AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR

(A) É um fator de risco para crescimento intrauterino 

restrito (CIUR) por afetar a placentação.

(B) É uma situação que o desfecho da gestação

sempre por cirurgia cesariana, principalmente se 

houver cesárea prévia. 

(C) Idade igual ou superior a 30 anos deve ser feito 

o rastreamento. 

(D) O quadro pode ser definido como “intolerância a 

glicose, de graus variados de intensidade, 

diagnosticada pela primeira vez durante a 

gestação”. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    37373737    

    
O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e 

escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte 

das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito 

pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:

    

(A) Encaminhamento a serviço especializado quando 

a situação de infertilidade for em mulher com 

menos de 30 anos de idade, mais de 3 anos de 

vida sexual ativa, sem anticoncepção.

(B) A recomendação de administração preventiva do 

uso de ácido fólico pelo menos 60 dias antes da 

concepção, na dosagem de 0,6mg por via 

oral/dia. 

(C)  Orientação sobre a importância da diminuição 

do índice de massa corporal (IMC) a partir da 

detecção de obesidade. 

(D) Investigação junto ao casal para detecção de 

toxoplasmose, sífilis, rubéola e hepatite B e C.
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Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados Gestantes com Diabetes necessitam de cuidados 

de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para de uma equipe multiprofissional, para 

controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de controle e acompanhamento. Sobre o quadro de 

AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR::::    

É um fator de risco para crescimento intrauterino 

restrito (CIUR) por afetar a placentação. 

É uma situação que o desfecho da gestação é 

sempre por cirurgia cesariana, principalmente se 

Idade igual ou superior a 30 anos deve ser feito 

O quadro pode ser definido como “intolerância a 

glicose, de graus variados de intensidade, 

ra vez durante a 

O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e O apoio a concepção necessita de acolhimento e 

escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte escuta qualificada desde a Atenção Básica. Faz parte 

das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito das ações que estão no escopo do que deve ser feito 

pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:pelo enfermeiro neste nível de atenção a saúde:    

a serviço especializado quando 

a situação de infertilidade for em mulher com 

menos de 30 anos de idade, mais de 3 anos de 

vida sexual ativa, sem anticoncepção. 

A recomendação de administração preventiva do 

uso de ácido fólico pelo menos 60 dias antes da 

oncepção, na dosagem de 0,6mg por via 

Orientação sobre a importância da diminuição 

do índice de massa corporal (IMC) a partir da 

Investigação junto ao casal para detecção de 

toxoplasmose, sífilis, rubéola e hepatite B e C. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    38383838    

    
As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser 

acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma 

sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e 

perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do 

enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é 

aaaafirmar:firmar:firmar:firmar:    

(A) O baby blues acomete em torno de 50% a 70% 

das puérperas por volta do 3º dia pós

caracterizando-se por hiperemotividade, falta de 

confiança em si própria e por fragilidade. Pode 

durar até 2 semanas após o parto.

(B) Poderá ter um sentimento de 

gravidez e a maternidade real.

(C) A relação mãe e filho é estruturada fortemente 

numa relação não verbal e por isso ela é intensa 

e mobilizadora. 

(D) Em caso de prescrição de Lorazepam, a 

amamentação deverá ser suspensa.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    39393939    

    
A OrganizaçA OrganizaçA OrganizaçA Organização Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o 

climatério como:climatério como:climatério como:climatério como:    

(A) O último ciclo menstrual, somente reconhecido 

depois de passados 12 meses da sua 

ocorrência. 

(B) Uma fase biológica da vida e não um processo 

de doenças, que compreende a transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo da vida 

da mulher. 

(C) Um distúrbio leve, sobretudo de impactos 

endocrinológicos, que acomete 32% das 

mulheres no Brasil. 

(D) Uma fase na vida da mulher que delimita a sua 

entrada na senilidade.
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As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser As demandas emocionais da puerpéra devem ser 

acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma acolhidas, com o cuidado centrado nela. Há uma 

sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e sobrecarga emocional que inicia ainda na gestação e 

perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do perdura durante o puerpério sendo papel do 

enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é enfermeiro saber ouvir. Neste contexto, é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO    

acomete em torno de 50% a 70% 

das puérperas por volta do 3º dia pós-parto, 

se por hiperemotividade, falta de 

confiança em si própria e por fragilidade. Pode 

durar até 2 semanas após o parto. 

Poderá ter um sentimento de luto em relação a 

gravidez e a maternidade real. 

A relação mãe e filho é estruturada fortemente 

numa relação não verbal e por isso ela é intensa 

Em caso de prescrição de Lorazepam, a 

amamentação deverá ser suspensa. 

ão Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o ão Mundial de Saúde (OMS) define o 

O último ciclo menstrual, somente reconhecido 

depois de passados 12 meses da sua 

Uma fase biológica da vida e não um processo 

de doenças, que compreende a transição entre o 

e o não reprodutivo da vida 

Um distúrbio leve, sobretudo de impactos 

endocrinológicos, que acomete 32% das 

Uma fase na vida da mulher que delimita a sua 

entrada na senilidade. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    40404040    

    
O período premonitório, no préO período premonitório, no préO período premonitório, no préO período premonitório, no pré----papapaparto, é caracterizado rto, é caracterizado rto, é caracterizado rto, é caracterizado 

pela:pela:pela:pela:    

(A) Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 3 a 6 cm, aumentando a 

amplitude da ventilação pulmonar.

(B) Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 2 a 4 cm, sem alterações na 

amplitude da ventilação pulmonar.

(C) Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 2 a 4 cm, aumentando a 

amplitude da ventilação pulmonar.

(D) Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 3 a 6 cm, sem alterações na 

amplitude da ventilação pulmonar.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    41414141    

    
O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também 

conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de 

parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que 

começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e 

terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). 

Sobre esta fase, sabeSobre esta fase, sabeSobre esta fase, sabeSobre esta fase, sabe----se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice 

ocorreocorreocorreocorre    por ação, fisiológica, da/do:por ação, fisiológica, da/do:por ação, fisiológica, da/do:por ação, fisiológica, da/do:    

(A) Força da prensa abdominal involuntária da 

parturiente. 

(B) Efeito de tração das fibras longitudinais do corpo 

do útero e outros fatores convergentes.

(C) Produção crescente de progesterona pela 

placenta. 

(D) A queda, vertiginosa, de estr

circulação materna. 
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rto, é caracterizado rto, é caracterizado rto, é caracterizado rto, é caracterizado 

Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 3 a 6 cm, aumentando a 

amplitude da ventilação pulmonar. 

Descida do fundo uterino, em geral, situada 

ce xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 2 a 4 cm, sem alterações na 

amplitude da ventilação pulmonar. 

Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 2 a 4 cm, aumentando a 

da ventilação pulmonar. 

Descida do fundo uterino, em geral, situada 

próxima ao apêndice xifoide. A abóbada do útero 

gravídico baixa de 3 a 6 cm, sem alterações na 

amplitude da ventilação pulmonar. 

O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também O que caracteriza a fase de dilatação, também 

conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de conhecida como primeiro período, do trabalho de 

parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que parto é o início de metrossístoles rítmicas, que 

começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e começam por modificar ativamente o colo do útero e 

terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). terminam quando sua ampliação está total (10 cm). 

se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice se que a dilatação da cérvice 

Força da prensa abdominal involuntária da 

Efeito de tração das fibras longitudinais do corpo 

do útero e outros fatores convergentes. 

Produção crescente de progesterona pela 

A queda, vertiginosa, de estrogênios na 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    42424242    

    
A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a 

saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos 

no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com 

relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto 

está ausestá ausestá ausestá ausente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da 

bolsa das águas como:bolsa das águas como:bolsa das águas como:bolsa das águas como:    

(A) Amniotomia precoce. 

(B) Amniorrexe prematura.

(C) Amniorrexe oportuna. 

(D) Amniorrexe precoce. 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    43434343    

    
Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como 

segundo período do parto, devesegundo período do parto, devesegundo período do parto, devesegundo período do parto, deve

(A) O encorajamento dos puxos involuntários.

(B) A ausculta dos batimentos cardíacos do feto 

(BCF) a cada 5 minutos.

(C) A inibição da ingesta oral.

(D) A orientação para a adoção de posições supinas 

pela mulher. 
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A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a A ruptura espontânea da bolsa das águas, com a 

saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos saída de líquido amniótico, ocorre em 80% dos casos 

no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com no fim da dilatação ou no início da expulsão. Com 

relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto relação a variável ‘tempo’, quando o trabalho de parto 

ente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da ente consideramos a ruptura espontânea da 

 

Amniorrexe prematura. 

 

Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como Durante a fase de expulsão, conhecida também como 

segundo período do parto, devesegundo período do parto, devesegundo período do parto, devesegundo período do parto, deve----se realizar:se realizar:se realizar:se realizar:    

encorajamento dos puxos involuntários. 

A ausculta dos batimentos cardíacos do feto 

(BCF) a cada 5 minutos. 

A inibição da ingesta oral. 

A orientação para a adoção de posições supinas 
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ALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNO
    (44(44(44(44----53)53)53)53)    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    44444444    

    
O iO iO iO intumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma 

intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento 

Materno. Sobre este fenômeno, é Materno. Sobre este fenômeno, é Materno. Sobre este fenômeno, é Materno. Sobre este fenômeno, é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO

(A) As mamadas devem ser frequentes, com 

intervalo máximo estabelecido de 2 horas para 

evitar a retenção de leite nos alvéolos.

(B) Pode ser caracterizado em ingurgitamento 

fisiológico (ocorre discretamente e sem 

desconforto) ou ingurgitamento patológico (maior 

distensão, podendo ter febre e/ou mal estar)

(C) Nestes casos, o uso de sutiã com alças largas e 

firmes, para manter os ductos em posição 

anatômica faz diferença nas ações do manejo.

(D) Se o bebê faça não fizer sucção na mama com 

ingurgitamento, é importante fazer a ordenha 

(manualmente ou com bomba de sucção) para 

alívio da mãe e prevenção de mastite.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    45454545    

    
O AleitaO AleitaO AleitaO Aleitamento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre 

incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há 

recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em 

casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de 

Chagas, é Chagas, é Chagas, é Chagas, é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

 

(A) O aleitamento materno não é contraindicado 

em caso de sangramento mamilar.

(B) O aleitamento materno é contraindicado 

temporariamente caso a doença esteja em 

sua fase aguda. 

(C) O aleitamento materno não é contraindicado 

caso a doença esteja em sua fase crônica.

(D) O aleitamento materno é contraindicado em 

qualquer fase da doença. 
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ALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNO    

ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma ntumescimento ou ingurgitamento mamário é uma 

intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento intercorrência comum no processo de Aleitamento 

INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

As mamadas devem ser frequentes, com 

intervalo máximo estabelecido de 2 horas para 

os alvéolos. 

Pode ser caracterizado em ingurgitamento 

fisiológico (ocorre discretamente e sem 

desconforto) ou ingurgitamento patológico (maior 

distensão, podendo ter febre e/ou mal estar) 

Nestes casos, o uso de sutiã com alças largas e 

os ductos em posição 

anatômica faz diferença nas ações do manejo. 

Se o bebê faça não fizer sucção na mama com 

ingurgitamento, é importante fazer a ordenha 

(manualmente ou com bomba de sucção) para 

alívio da mãe e prevenção de mastite. 

mento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre mento Materno Exclusivo deve ser sempre 

incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há incentivado. Contudo, há poucas situações que há 

recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em recomendação da interrupção total ou temporária. Em 

casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de casos que a mulher é portadora da Doença de 

O aleitamento materno não é contraindicado 

em caso de sangramento mamilar. 

O aleitamento materno é contraindicado 

temporariamente caso a doença esteja em 

O aleitamento materno não é contraindicado 

caso a doença esteja em sua fase crônica. 

O aleitamento materno é contraindicado em 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    46464646    

    
Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve 

ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é 

importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as 

contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a 

farmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizada

puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite 

materno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meia

CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado 

de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de 

abuso:abuso:abuso:abuso:    

(A) Interrupção de 36 horas após o uso de LSD

(B) Interrupção de 12 horas após o uso de morfina

(C) Interrupção de 24 horas após o uso de cocaína

(D) Interrupção de 48 horas após o uso de ectasy

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    47474747    

    
Sobre a mamada do recémSobre a mamada do recémSobre a mamada do recémSobre a mamada do recém

evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e 

desenvolvimento seja plendesenvolvimento seja plendesenvolvimento seja plendesenvolvimento seja plen

observações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, é

INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

    

(A) Antes de iniciar a mamada, é necessário 

despertar o RNPT com pequenos estímulos tais 

como atritar suavemente a face e a planta do pé, 

estimular o reflexo de busca, movimentá

suavemente de cima para baixo apoiado no 

antebraço. 

(B) Realizar o estímulo do Reflexo de Santmyer em 

RNPT acima de 33 semanas para favorecer a 

deglutição. 

(C) A posição de jogador de futebol americano 

duplo C favorece a deglutição do RNPT.

(D) Quando houver sinais de estresse no RNPT, 

principalmente os de baixo peso, manter a 

mamada para acalmá-
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Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve Na situação de drogadição, a amamentação não deve 

ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é ser suspensa como regra. Um olhar individualizado é 

importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as importante, levando em consideração as 

contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a contraindicações, farmacocinética e a 

farmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizadafarmacodinâmica das substâncias utilizadas pela s pela s pela s pela 

puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite puérpera e a relação da passagem para o leite 

materno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meiamaterno e o tempo de meia----vida. Sobre o tema, é vida. Sobre o tema, é vida. Sobre o tema, é vida. Sobre o tema, é 

afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado afirmar que o período mínimo recomendado 

de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de de interrupção da amamentação após o uso de 

Interrupção de 36 horas após o uso de LSD 

e 12 horas após o uso de morfina 

Interrupção de 24 horas após o uso de cocaína 

Interrupção de 48 horas após o uso de ectasy 

Sobre a mamada do recémSobre a mamada do recémSobre a mamada do recémSobre a mamada do recém----nascido prénascido prénascido prénascido pré----termo (RNPT), termo (RNPT), termo (RNPT), termo (RNPT), 

evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e evento incentivado para que o crescimento e 

desenvolvimento seja plendesenvolvimento seja plendesenvolvimento seja plendesenvolvimento seja pleno, é necessário o, é necessário o, é necessário o, é necessário 

observações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, éobservações e condutas. Sobre esta situação, é    

Antes de iniciar a mamada, é necessário 

despertar o RNPT com pequenos estímulos tais 

como atritar suavemente a face e a planta do pé, 

estimular o reflexo de busca, movimentá-lo 

suavemente de cima para baixo apoiado no 

Realizar o estímulo do Reflexo de Santmyer em 

RNPT acima de 33 semanas para favorecer a 

A posição de jogador de futebol americano – 

duplo C favorece a deglutição do RNPT. 

ais de estresse no RNPT, 

principalmente os de baixo peso, manter a 

-lo. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    48484848    

    
RecémRecémRecémRecém----nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional 

(RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo 

devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a 

amamamamamentação. Neste contexto, é amentação. Neste contexto, é amentação. Neste contexto, é amentação. Neste contexto, é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO

(A) A amamentação na primeira hora de vida é 

fundamental importância e deve acontecer ainda 

na sala de pré-parto e parto ou centro obstétrico.

(B) Há evidências científicas que o uso de fórmulas 

ajuda a controlar os casos de hipoglicemia.

(C) A glicemia deve ser dosada por fita de glicemia 4 

vezes nas primeiras 24 horas de vida, sempre 

antes do RN ser amamentado. 

(D) Durante o procedimento de punção capilar, o RN 

não deve estar ao seio materno. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    49494949    

    
De acordo com o MiniDe acordo com o MiniDe acordo com o MiniDe acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), 

recomendarecomendarecomendarecomenda----se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com 

HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo 

tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o 

direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a 

inibição da lactação, em casos oinibição da lactação, em casos oinibição da lactação, em casos oinibição da lactação, em casos onde ela é necessária, nde ela é necessária, nde ela é necessária, nde ela é necessária, 

de acordo com esta normativa, devede acordo com esta normativa, devede acordo com esta normativa, devede acordo com esta normativa, deve----se utilizar:se utilizar:se utilizar:se utilizar:

(A) Enfaixamento das mamas de rotina 

conjuntamente ao uso de Cabergolina.

(B) Dose única de 0,5 mg de Cabergolina por via 

oral, antes da alta hospitalar. 

(C) Dose única de 1 mg de Cabergolina por vi

antes da alta hospitalar. 

(D) Administrar dois comprimidos, via oral, de 0,5 

mg de Cabergolina, após a alta hospitalar.

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    50505050    
    

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a 

infecção pelo vírus da hepatite C/infecção pelo vírus da hepatite C/infecção pelo vírus da hepatite C/infecção pelo vírus da hepatite C/hepatitis C virushepatitis C virushepatitis C virushepatitis C virus

(HCV) ocorre(HCV) ocorre(HCV) ocorre(HCV) ocorre    pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da 
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nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional nascidos grandes para a idade gestacional 

(RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo (RN GIG) que estão em risco de hiperinsunilismo 

devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a devem ter nossa atenção total quanto se trata sobre a 

CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

A amamentação na primeira hora de vida é 

fundamental importância e deve acontecer ainda 

parto e parto ou centro obstétrico. 

Há evidências científicas que o uso de fórmulas 

sos de hipoglicemia. 

A glicemia deve ser dosada por fita de glicemia 4 

vezes nas primeiras 24 horas de vida, sempre 

Durante o procedimento de punção capilar, o RN 

stério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), stério da Saúde (Brasil, 2018), 

se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com se que toda puérpera vivendo com 

HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo HIV/Aids seja orientada a não amamentar. Ao mesmo 

tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o tempo, ela deve ser informada e orientadasobre o 

direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a direito a receber fórmula láctea infantil. Para a 

nde ela é necessária, nde ela é necessária, nde ela é necessária, nde ela é necessária, 

se utilizar:se utilizar:se utilizar:se utilizar: 

Enfaixamento das mamas de rotina 

conjuntamente ao uso de Cabergolina. 

Dose única de 0,5 mg de Cabergolina por via 

Dose única de 1 mg de Cabergolina por via oral, 

Administrar dois comprimidos, via oral, de 0,5 

mg de Cabergolina, após a alta hospitalar. 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a 

hepatitis C virushepatitis C virushepatitis C virushepatitis C virus    

pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da pela via percutânea, por meio da 

exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e 

por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas 

que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o 

propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do 

HCV. E com rHCV. E com rHCV. E com rHCV. E com relação à amamentação é elação à amamentação é elação à amamentação é elação à amamentação é 

afirmar que:afirmar que:afirmar que:afirmar que:    

(A) Deve-se contraindicar a amamentação para 

prevenção de TV do HCV.

(B) Não se contraindica a amamentação, mas os 

riscos de TV do HCV são elevados.

(C) Evidências baseadas em estudos prospectivos 

reforçam que o aleitamento 

Não se demonstrou maior risco de TV do HCV em 

recém-nascidos amamentados quando 

comparados com aqueles que receberam leite 

artificial. 

(D) Existem evidências de que a TV do HCV possa ser 

evitada com a contraindicação 

 

 

QQQQUESTÃOUESTÃOUESTÃOUESTÃO    51515151    

    
Sobre aleiSobre aleiSobre aleiSobre aleitamento materno é tamento materno é tamento materno é tamento materno é 

(A) Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, 

sendo um processo de envolvimento e interação 

profunda entre mãe e filho.

(B) As prevalências de aleitamento materno no 

Brasil, em especial as de amamentação 

exclusiva, estão 

recomendadas. 

(C) As mulheres que estão amamentando querem 

suporte ativo, bem como informações precisas, 

para se sentirem confiantes. Contudo, o suporte 

oferecido pelos profissionais costuma ser mais 

passivo e reativo. 

(D) Cabe ao profissional d

compreender o aleitamento materno no contexto 

sociocultural e, a partir dessa compreensão, 

cuidar do binômio mulher/bebê, não envolvendo 

a família, necessariamente.
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exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e exposição ao sangue contaminado, por via sexual e 

por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas por transmissão vertical. Não há evidências científicas 

que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o que recomendem uma via de parto preferencial com o 

propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do propósito de prevenir a transmissão vertical (TV) do 

elação à amamentação é elação à amamentação é elação à amamentação é elação à amamentação é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    

se contraindicar a amamentação para 

prevenção de TV do HCV. 

Não se contraindica a amamentação, mas os 

riscos de TV do HCV são elevados. 

Evidências baseadas em estudos prospectivos 

reforçam que o aleitamento materno é seguro. 

Não se demonstrou maior risco de TV do HCV em 

nascidos amamentados quando 

comparados com aqueles que receberam leite 

Existem evidências de que a TV do HCV possa ser 

evitada com a contraindicação  

tamento materno é tamento materno é tamento materno é tamento materno é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, 

sendo um processo de envolvimento e interação 

profunda entre mãe e filho. 

As prevalências de aleitamento materno no 

Brasil, em especial as de amamentação 

exclusiva, estão bastante aquém das 

As mulheres que estão amamentando querem 

suporte ativo, bem como informações precisas, 

para se sentirem confiantes. Contudo, o suporte 

oferecido pelos profissionais costuma ser mais 

Cabe ao profissional de saúde identificar e 

compreender o aleitamento materno no contexto 

sociocultural e, a partir dessa compreensão, 

cuidar do binômio mulher/bebê, não envolvendo 

a família, necessariamente. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    52525252    

    
É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ 

quando aquando aquando aquando a    criança recebe:criança recebe:criança recebe:criança recebe:    

(A) Além do leite materno, água ou bebidas à base 

de água, sucos de frutas etc. 

(B) Somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos. 

(C) Além do leite materno, qualquer alimento sólido

ou semissólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí

(D) Leite materno e outros tipos de leite.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    53535353    

    
A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz 

muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do 

Ministério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a d

amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:

(A) A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, sendo predominante nos seis 

primeiros meses. 

(B) A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, sendo exclusivo nos seis 

primeiros meses. 

(C) A recomendação do aleitamento materno até 

dois anos, sendo exclusivo nos seis primeiros 

meses. 

(D) A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, devendo iniciar processo de 

desmame assim que possível. 
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É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ É considerado ‘aleitamento materno predominante’ 

Além do leite materno, água ou bebidas à base 

Somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

Além do leite materno, qualquer alimento sólido 

ou semissólido com a finalidade de 

lo, e não de substituí-lo. 

Leite materno e outros tipos de leite. 

A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz A duração da amamentação é um tema que traz 

muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do muitas dúvidas e polêmicas. Segundo as Diretrizes do 

Ministério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a dMinistério da Saúde (2015), a duração da uração da uração da uração da 

amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:amamentação deve respeitar o seguinte princípio:    

A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, sendo predominante nos seis 

A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, sendo exclusivo nos seis 

A recomendação do aleitamento materno até 

dois anos, sendo exclusivo nos seis primeiros 

A recomendação do aleitamento materno por 

dois anos ou mais, devendo iniciar processo de 

BIOÉTICA E DEONTOLOGBIOÉTICA E DEONTOLOGBIOÉTICA E DEONTOLOGBIOÉTICA E DEONTOLOGIA DIA DIA DIA D

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    54545454    

    
Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei 

7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 

cabe inclusive:cabe inclusive:cabe inclusive:cabe inclusive:    

(A) Prestar cuidados de higiene e conforto ao 

paciente. 

(B) Executar ações de tratamento simples.

(C) Participar da orientação e supervisão do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar.

(D) Assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente e puérpera.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    55555555    

    
Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, 

quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições 

seguras para o exeseguras para o exeseguras para o exeseguras para o exercício profissional e/ou rcício profissional e/ou rcício profissional e/ou rcício profissional e/ou 

desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as 

situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo 

formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito 

e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao 

Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, 

no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

com: com: com: com:     

(A) Direito  

(B) Dever  

(C) Direito do Empregador

(D) Dever do Empregador 
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IA DIA DIA DIA DE ENFERMAGEM (54E ENFERMAGEM (54E ENFERMAGEM (54E ENFERMAGEM (54----57)57)57)57)    

Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei Como integrante da equipe de saúde segundo a lei 

7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 7.498/86 de 25 de Junho de 1986, ao enfermeiro 

Prestar cuidados de higiene e conforto ao 

Executar ações de tratamento simples. 

ação e supervisão do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar. 

Assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente e puérpera. 

Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, Suspender as atividades, individuais ou coletivas, 

quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições quando o local de trabalho não oferecer condições 

rcício profissional e/ou rcício profissional e/ou rcício profissional e/ou rcício profissional e/ou 

desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as 

situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo situações de urgência e emergência, devendo 

formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito formalizar imediatamente sua decisão por escrito 

e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao 

Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, é caracterizado é caracterizado é caracterizado é caracterizado 

no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

Direito do Empregador 

 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGR

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    56565656    

    
Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, 

podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a 

morte smorte smorte smorte seja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode 

ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: 

Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de 

condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, 

Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e 

morte digna sem morte digna sem morte digna sem morte digna sem abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas 

classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:

(A) Eutanásia Ativa, Eutanásia Passiva, Distanásia e 

Ortotanásia. 

(B)  Eutanásia Passiva, Eutanásia Ativa, Distanásia e 

Ortotanásia. 

(C) Eutanásia Ativa, Eutanásia Passiva, Ortotanási

e Distanásia 

(D) Eutanásia Ativa, Ortotanásia, Distanásia e 

Eutanásia Passiva 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    57575757    

    
Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em 

desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do 

código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

bem como a inobservância dasbem como a inobservância dasbem como a inobservância dasbem como a inobservância das    normas do Sistema normas do Sistema normas do Sistema normas do Sistema 

Cofen/Coren é denominada:Cofen/Coren é denominada:Cofen/Coren é denominada:Cofen/Coren é denominada:    

(A) Infração Profissional. 

(B) Infração Ética e disciplinar. 

(C) Infração Ética. 

(D) Infração disciplinar 

 

GERENCIAMENTO EM ENFGERENCIAMENTO EM ENFGERENCIAMENTO EM ENFGERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM ERMAGEM ERMAGEM ERMAGEM 
(58(58(58(58----59)59)59)59)    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    58585858    

    
O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é 

influenciado pelo compoinfluenciado pelo compoinfluenciado pelo compoinfluenciado pelo comportamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a 

equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a 
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Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, Quando se fala no processo de morte x morrer, 

podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a podemos nos deparar com diversas situações onde a 

eja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode eja abordada. O ato de por fim a vida pode 

ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: ocorrer de diversas formas, sendo definidas como: 

Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de Provocar a morte sem sofrimento, omissão de 

condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, condutas terapêuticas que prolonga a vida humana, 

Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e Prolongamento da vida de forma exagerada e inútil, e 

abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas abreviações desnecessárias. Essas 

classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:classificações são respectivamente definidas como:    

Eutanásia Ativa, Eutanásia Passiva, Distanásia e 

Eutanásia Passiva, Eutanásia Ativa, Distanásia e 

Eutanásia Ativa, Eutanásia Passiva, Ortotanásia 

Eutanásia Ativa, Ortotanásia, Distanásia e 

Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em Omissão ou conivência que implique em 

desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do desobediência e/ou inobservância às disposições do 

código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

normas do Sistema normas do Sistema normas do Sistema normas do Sistema 

ERMAGEM ERMAGEM ERMAGEM ERMAGEM     

O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é O desempenho de um grupo de trabalho é 

rtamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a rtamento do líder, no qual a 

equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a equipe se espelha e busca um modelo para a 

execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de 

trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando 

adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de 

envolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equ

comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por 

profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado: 

(A) Supervisão 

(B) Comportamento de liderança

(C) Comportamento autocrático

(D) Comportamento de gestão.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    59595959    

        
A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se 

comcomcomcompleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante 

referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e 

interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas: 

(A) Comissões de colegiados municipais

(B) Comissões Tripartites 

(C) Comissões Bipartites 

(D) Comissões Intergestoras

 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊSISTÊSISTÊSISTÊ
(60)(60)(60)(60)

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    60606060    
    

Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um 

indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos 

problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos 

processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:

(A) Diagnóstico clínico 

(B) Codificação do processo d

(C) Diagnóstico de enfermagem

(D) Sistematização da Assistência de Enfermagem
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execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de execução de suas práticas profissionais. Na rotina de 

trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando trabalho da enfermagem, o líder determina quando 

adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de adotar comportamentos e atitudes diversas a fim de 

envolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equenvolver e comprometer sua equipeipeipeipe. Esse . Esse . Esse . Esse 

comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por comportamento apresentado pontualmente por 

profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado: profissionais de enfermagem é denominado:     

Comportamento de liderança 

Comportamento autocrático 

Comportamento de gestão. 

A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se A integralidade da assistência à saúde se inicia e se 

pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante pleta na Rede de Atenção à Saúde, mediante 

referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e referenciamento do usuário na rede regional e 

interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas: interestadual, conforme pactuado nas:     

Comissões de colegiados municipais 

 

 

Comissões Intergestoras 

SISTÊSISTÊSISTÊSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NCIA DE ENFERMAGEM NCIA DE ENFERMAGEM NCIA DE ENFERMAGEM 
(60)(60)(60)(60)    

Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um Um julgamento clínico sobre a resposta de um 

indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos indivíduo, de uma família ou de uma comunidade aos 

problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos 

processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:processos de vida, é denominado:    

Codificação do processo de enfermagem 

Diagnóstico de enfermagem 

Sistematização da Assistência 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.  
A C C 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (4 

4.  5.  6.  
A C D 

PEDIATRIA (14-23) 

14.  15.  16.  
C B D 

NEONATOLOGIA (24-33) 

24.  25. 26.
ANULADA D A 

SAÚDE DA MULHER (34-43) 

34. 35. 36.  
A C ANULADA

  

ALEITAMENTO MATERNO (44 -

44. 45.  46.
A ANULADA  C 

BIOÉTICA E 
DEONTOLOGIA (54-56) 

54.  55.  56.  
D A A 
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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 A C A B 

 

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

 

26. 27. 28. 29. 30. 31. 
 C B B D A 

 

 

 37. 38. 39. 40. 41. 
ANULADA  D D B C B 

-53) 

46. 47. 48. 49. 50. 51. 
 D A C C D 

 

 GERENCIAMENTO EM 
ENFERMAGEM (57-58) 

 SISTEMATIZAÇÃO 

 57.  58.    
 B B   
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12.  13.  
 A C 

22.  23.  
A C 

 32. 33. 
C D 

 42. 43. 
B B 

 52. 53. 
A B 

SISTEMATIZAÇÃO  
(59-60) 

59.  60.  
D C 


