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002. Prova objetiva

Programa de Residência em Área Profissional de Saúde

EnfErmagEm ObStétrica

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

� confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

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

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

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

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

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

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

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

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

06.12.2015

nome do candidato

Prédio Sala carteira inscrição
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Contemplar o capim

Quem tem tempo de se espalhar na grama e admirar a 
lança de capim em vez de conferir a tela do smartphone? A 
mente precisa “vadiar.” Vivemos uma era de aceleração de 
fontes de informação como nenhuma outra na história da hu-
manidade. Mas o nosso cérebro tem a mesma capacidade 
fisiológica para enfrentar esse ataque de dados que tinha o 
cérebro dos antepassados. Em um livro chamado A Mente 
Organizada, o neurocientista Daniel Levitin oferece ao leitor 
recursos para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação e para assumir o controle dela.

Para Levitin, não é possível ao cérebro executar multita-
refas. Ele não comporta isso. A pessoa pensa que está lidan-
do com várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, 
o cérebro está experimentando rápidas mudanças de foco 
que mal percebemos, o que resulta numa atenção fragmen-
tada a várias coisas e nenhuma atenção sólida a uma que 
seja. O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. Achamos 
que estamos no controle das coisas. Executar várias tarefas 
ao mesmo tempo libera um hormônio de estresse, o cortisol, 
que tem papel evolucionário, mas provoca ansiedade, nervo-
sismo e afeta a clareza do pensamento. “O cérebro, inflama-
do de ansiedade, já jogou a toalha”, afirma o autor.

Segundo o neurocientista, estudos mostram que o traba-
lho de quem mantém o foco numa tarefa é mais criativo. Isso 
vale tanto para grandes empresários, atletas e inovadores 
como para artistas. Valia para Da Vinci e Michelangelo. “Olhe 
para a Capela Sistina, considere grandes conquistas como o 
cubismo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a obra de William 
Shakespeare – tudo isso é resultado de atenção sustentada 
ao longo do tempo”, – sustenta Levitin.

(O Estado de S. Paulo, 13.09.2015. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que dá continuidade, de acordo 
com o contexto do primeiro parágrafo, à frase – A mente 
precisa vadiar,

(A) para que o homem de hoje, como os antepassados, 
possa usufruir de todas as vantagens da tecnologia.

(B) e a era tecnológica, com os avanços contínuos, tem 
permitido ao homem entregar-se a esse descanso.

(C) mas o desenvolvimento tecnológico tem inserido as 
pessoas numa exposição vertiginosa de informação.

(D) caso as pessoas queiram se dedicar a múltiplas ati-
vidades, aproveitando-se de todos os benefícios tec-
nológicos.

(E) em concomitância com a funcionalidade do cérebro, 
acelerado pelas tecnologias de informação.

02. Assinale as afirmações que se aplicam, respectivamente, 
ao segundo e ao terceiro parágrafos.

(A) As mudanças operadas no cérebro resultam de aten-
ção voltada para múltiplas atividades. / Criatividade e 
concentração fazem o sucesso de grandes artistas.

(B) Há um componente positivo no estresse: a fabricação 
do cortisol. / Os modelos de criatividade de artistas 
não se estendem a outras categorias profissionais.

(C) Há uma falsa percepção do cérebro quanto à própria 
capacidade de controle. / Obras de grandes artistas 
do passado se mostram mais criativas que as dos 
artistas da atualidade.

(D) O cortisol é componente benéfico do cérebro e, 
quando liberado, detona o potencial criativo da pes-
soa. / A extensa obra de Da Vinci e de Michelangelo 
deve-se à capacidade dos artistas em dedicar-se a 
múltiplas tarefas.

(E) Quando executamos multitarefas, não nos apro-
fundamos em nenhuma. / Artistas diversos criaram 
obras criativas porque se concentraram na produção 
de cada uma delas.

03. As expressões em destaque no segundo parágrafo, 
quanto ao sentido, podem ser substituídas, respectiva-
mente, por:

(A) infalível; concomitantemente; já se preparou.

(B) convincente; simultaneamente; já desistiu.

(C) perspicaz; sequencialmente; já se adaptou.

(D) eficiente; paulatinamente; já se acomodou.

(E) confiável; temporariamente; já respondeu.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, quanto à norma-padrão de concordância, as 
frases:

São mudanças de foco que mal…
A música, a pintura, a poesia, tudo…
Manter o foco em uma única tarefa é mais criativo, é o 
que…

(A) … se percebem. / … provém da dedicação dos artis-
tas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos cien-
tíficos.

(B) … se percebe. / … provém da dedicação dos artistas. 
/ … admite as pesquisas e os trabalhos científicos.

(C) … se percebem. / … provém da dedicação dos 
artistas. / … admite as pesquisas e os trabalhos  
científicos.

(D) … se percebe. / … provêm da dedicação dos artistas. 
/ … admitem as pesquisas e os trabalhos científicos.

(E) … se percebem. / … provêm da dedicação dos ar-
tistas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos 
científicos.
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08. Leia o trecho e observe o quadro de Picasso, a seguir:

Os pintores Michelangelo e Rafael diziam que a obra de 
arte acontece no cérebro de quem a observa. Muito de-
pois dos pintores renascentistas, o movimento cubista, 
ao qual Picasso pertenceu, trabalhou com um conceito 
que, décadas mais tarde, seria defendido pela neurociên-
cia: o que entendemos como realidade é um produto de 
uma complexa interação de muitos fatores vividos pelas 
pessoas, entre eles, a perspectiva do observador.

(Pablo Picasso, Mulher Sentada Apoiada  
sobre os Cotovelos)

A partir do texto, é correto afirmar que o quadro de  
Picasso

(A) apresenta formas geométricas que instigam a per-
cepção do observador.

(B) revela a mente conturbada do pintor, preso a seu 
mundo interior.

(C) suscita estresse e ansiedade no observador, por não 
ter formas definidas.

(D) perturba o olhar do espectador, que desiste de enten-
der a inspiração do pintor.

(E) leva o observador a questionar as técnicas de criação 
da obra.

09. Nas frases – Em pouco tempo tivemos grande produ-
ção de carro a álcool. / É uma casa aberta ao lazer. / 
Empresas aéreas atribuem preços ao alto consumo. –, 
se as palavras “álcool”, “lazer” e “consumo” forem subs-
tituídas, respectivamente, por “gasolina”, “diversão” e 
“demanda”, os trechos destacados assumem versão 
correta em:

(A) a gasolina / à diversão / à alta demanda.

(B) à gasolina / a diversão / a alta demanda.

(C) a gasolina / à diversão / a alta demanda.

(D) à gasolina / a diversão / à alta demanda.

(E) à gasolina / à diversão / a alta demanda.

05. Assinale a alternativa correta quanto à substituição da 
expressão em destaque por um pronome pessoal, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Nosso cérebro tem a mesma capacidade fisiológi-
ca para enfrentar esse ataque de dados. → Nosso 
cérebro tem a mesma capacidade fisiológica para 
enfrentar-lhe.

(B) Daniel Levitin oferece ao leitor recursos para im-
pedir que ele seja soterrado pela avalanche diária 
de informação. → Daniel Levitin oferece-lo recursos 
para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação.

(C) O cérebro está experimentando rápidas mudanças 
de foco. → O cérebro está experimentando-nas.

(D) Olhem para a Capela Sistina, considerem as gran-
des conquistas. → Olhem para a Capela Sistina, 
considerem-nas.

(E) O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. → O cére-
bro é eficaz em provocar a ela.

06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas das 
frases a seguir.

Vivemos uma era de aceleração de fontes de informa-
ção       o cérebro se mostra incapacitado para 
recebê-las.
Estudos mostram que é mais criativo o traba- 
lho       mantêm um só foco.
O cérebro está experimentando rápidas mudan- 
ças       não percebemos.

(A) que … os que … de que

(B) na qual … de que … as quais

(C) em que … dos que … as quais

(D) que … dos quais … que

(E) na qual … dos que … de que

07. A palavra “mal” em – O cérebro está experimentando 
rápidas mudanças de foco que percebemos mal. – está 
empregada com o mesmo sentido na frase:

(A) Mal fez dois anos, e o pai já lhe deu um tablet.

(B) Michelangelo, mal chegou a Roma, e já trabalhava 
na pintura da Capela Sistina.

(C) Que mal fizeram os cubistas em criar obras tão  
estranhas?

(D) O cérebro aceita mal a avalanche diária de infor-
mações.

(E) Mal acabou de compor a Quinta Sinfonia, Beethoven 
ficou surdo.
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12. No Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da 
carga global de doenças no país medidas em anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade (AVAIs); as 
causas externas representam 10,2%; as condições ma-
ternas e perinatais, 8,8%; e as doenças infecciosas, 
para sitárias e desnutrição, 14,7%.

(SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo da  
carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Adaptado)

Considerando as informações dadas, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A preocupação outrora existente com doenças rela-
cionadas a gravidez, condições maternas e perina-
tais não deve fazer mais parte das prioridades das 
políticas de saúde no Brasil.

(B) A política de saúde brasileira deve dar especial aten-
ção à alimentação adequada e a fatores de risco, 
como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso 
excessivo de álcool e outras drogas.

(C) A carga por doenças infecciosas, parasitárias e 
desnutrição é preocupante e determinada por con-
dições agudas de adoecimento.

(D) Temos uma situação epidemiológica típica de um 
país economicamente desenvolvido, que não cor-
responde às condições reais de vida da população.

(E) As ações de média e alta complexidade ambulato-
rial e hospitalar devem ser prioridades de gestores 
do SUS.

13. Assinale a alternativa correta sobre a atenção básica  
do SUS.

(A) O consultório de rua faz parte da rede de atenção 
básica e tem como público-alvo a população de rua, 
em sua maioria constituída por refugiados de países 
em conflitos de diversas naturezas.

(B) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e no coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento,  
ficando a reabilitação para a atenção secundária.

(C) A estratégia de saúde da família prevê o cuidado 
primário centrado em uma equipe multiprofissional, 
trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de 
um conjunto ampliado de encontros clínicos, que en-
volvem consultas individuais e atividades em grupo.

(D) Um dos problemas mais importantes da estratégia 
de saúde da família é a ausência de um médico psi-
quiatra na equipe, o que diminui a resolutividade da 
atenção primária à saúde.

(E) Uma das características do processo de trabalho na 
atenção básica consiste no acolhimento com escu-
ta qualificada, classificação de risco, avaliação de 
necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, 
ações exclusivas do médico.

10. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho a seguir.

Para salvar vidas, médicos brasileiros fazem de tudo 
com quase nada. Mas eles não         ser 
heróis. São profissionais que exigem condições dig-
nas de trabalho para cuidar da saúde e lutar pela vida 
das pessoas.        , eles cumprem a missão 
de        .

18 de outubro, Dia do Médico

Conselho Federal de Medicina
(O Estado de S.Paulo, 18.10.2015)

(A) almejam em … No entanto … todo o médico

(B) almejam … Assim … todo médico

(C) almejam por … Porém … todo médico

(D) almejam … Entretanto … todo médico

(E) almejam a … Dessa forma … todo o médico

PoLítica de saúde

11. A necessidade de aumento de recursos para o SUS tem 
mobilizado vários segmentos sociais. Segundo a Consti-
tuição Federal de 1988, o SUS deve ser financiado com 
recursos

(A) do orçamento da União, dos Estados e dos Municí-
pios e do imposto sobre movimentação financeira.

(B) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, além de parte do imposto 
por circulação de mercadorias.

(C) federais e estaduais, sendo que os municípios  
podem contribuir facultativamente, de acordo com  
as suas dimensões.

(D) do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes.

(E) do orçamento da seguridade social e de, pelo  
menos, cinco décimos por cento da receita tributária 
líquida dos Estados e do Distrito Federal.
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17. A vacina inativada poliomielite (VIP) faz parte do calen-
dário de vacinação no Brasil, com previsão de duas do-
ses, seguidas de duas doses de vacina oral poliomielite 
(VOP). As doses da VIP visam

(A) suprir a ineficiência da VOP.

(B) propiciar a vacina a crianças alérgicas à estrepto-
micina.

(C) minimizar o risco, raríssimo, de paralisia associada 
à vacina.

(D) garantir o sucesso da imunização à criança que é 
amamentada com leite materno.

(E) imunizar as crianças menores de 2 meses.

18. A vacina contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 
(recombinante), adotada pelo Ministério da Saúde,

(A) é destinada à utilização preventiva e tem efeito  
demonstrado sobre infecções preexistentes.

(B) tem maior evidência de proteção e indicação para 
pessoas que nunca tiveram contato com o vírus.

(C) tem efeito terapêutico, ainda que reduzido, sobre o 
câncer do colo do útero e sobre as lesões displásicas 
cervicais.

(D) deve ser ministrada a todas as meninas a partir dos 
16 anos de idade.

(E) após as 3 doses previstas, deve ter reforço a cada 
dez anos.

19. A maior mortalidade da população masculina em relação 
à feminina pode ser observada desde o instante do nas-
cimento. A probabilidade de um recém-nascido do sexo 
masculino não completar o primeiro ano de vida é de 
16,3 para cada mil nascidos vivos. Para o sexo feminino, 
este valor é de 13,7 por mil, uma diferença de 2,6 óbitos. 
Assim, a mortalidade infantil para os meninos é 1,2 vez 
maior do que para as meninas.
Entre 1 e 2 anos de idade, este valor passa para 1,3 
vez, mantendo-se neste nível até os 9 anos. A partir  
desta idade, cresce até atingir o valor máximo entre os 
22 e 23 anos: um homem de 22 anos tem 4,6 vezes mais 
chances de não atingir os 23 anos de idade do que uma 
mulher, e, a seguir, decresce conforme a idade aumenta.

(Portal Brasil. www.brasil.gov.br/economia-e-emprego 
/2014/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe 

-para-74-9-anos-de-acordo-com-ibge. Adaptado)

Tais dados têm amparado a forte correlação estabelecida 
entre a mortalidade de pessoas do sexo masculino e do 
feminino que se deve a

(A) determinantes biológicos.

(B) condições familiares.

(C) doenças infecciosas.

(D) mudanças genéticas.

(E) determinantes sociais.

14. Em um município, observa-se o aumento da prevalên-
cia de uma determinada doença, mas sua incidência tem 
uma tendência à queda. Assinale a alternativa que apre-
senta a hipótese adequada para essa situação.

(A) A prevenção da doença não tem tido resultados  
positivos.

(B) Há um aprimoramento no sistema de notificação da 
doença.

(C) Essa doença apresenta cura.

(D) Essa doença tem alta taxa de letalidade.

(E) Essa doença tem tendência à cronificação.

15. Assinale a alternativa que contém agravo de notificação 
compulsória imediata.

(A) Acidente de trabalho grave, fatal ou ocorrido em  
menor de idade.

(B) Hepatite por vírus.

(C) Tuberculose.

(D) Leishmaniose visceral.

(E) Hanseníase.

16. Os transtornos mentais representam demanda mundial, 
e não é diferente no Brasil. A Rede de Atenção Psicos-
social tem como finalidade a criação, a ampliação e a 
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessida-
des decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
no âmbito do SUS. Dentre suas diretrizes, estão

(A) a oferta de serviços hospitalares especializados,  
o combate a estigmas e preconceitos e a atenção 
humanizada, que propiciem ao paciente possibilida-
des de reinserção social adequada.

(B) a diversificação das estratégias de cuidado e o de-
senvolvimento de atividades no território que favo-
reçam a inclusão social com vistas à promoção de 
autonomia e ao exercício da cidadania.

(C) a estratégia de redução de danos, a promoção de 
estratégias de educação permanente e a ênfase em 
serviços centralizados em grandes capitais, locais 
onde a demanda é maior.

(D) o desenvolvimento da lógica do cuidado para pes-
soas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
tendo como eixo os projetos terapêuticos padroniza-
dos internacionalmente.

(E) a atenção humanizada e centrada nas necessidades 
das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a 
oferta de cuidado integral e assistência multiprofis-
sional com ênfase na ação do médico psiquiatra.
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conhecimentos esPecíficos

21. Constitui medida de prevenção primária para a preven-
ção de defeitos do tubo neural a

(A) ingestão de ácido fólico no período pré-gestacional.

(B) inclusão na dieta de seis porções de cereais, de pre-
ferência integrais, diariamente.

(C) realização de exame de ultrassom morfológico por 
volta da 8a semana de gestação.

(D) prescrição de sulfato ferroso, por via oral, a partir da 
8a semana de gestação.

(E) realização de exame de cariótipo fetal a partir da 11a 
semana de gestação.

Para responder às questões números 22 a 24, leia atenta-
mente o relato a seguir.

Em 06.12.2015, M.T., 34 anos, primigesta, compareceu à 
consulta de enfermagem de pré-natal. Ao analisar os dados 
contidos no prontuário, a enfermeira constatou que a usuária 
apresentava ciclos regulares e o primeiro dia da última mens-
truação havia sido 25.05.2015.

22. Utilizando a Regra de Näegele, a enfermeira calculou cor-
retamente que a idade gestacional (Ig) no dia da consulta 
e a data provável do parto (DPP) eram, respectivamente,

(A) Ig = 233/7 semanas; DPP = 25.02.2016.

(B) Ig = 273/7 semanas; DPP = 01.03.2016.

(C) Ig = 276/7 semanas; DPP = 01.03.2016.

(D) Ig = 263/7 semanas; DPP = 01.02.2016.

(E) Ig = 276/7 semanas; DPP = 01.02.2016.

20. Leia o texto a seguir.

As redes de atenção à saúde são organizações 
poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vincu-
lados entre si por uma missão única, por objetivos co-
muns e por uma ação cooperativa e interdependente, 
que permitem ofertar uma atenção contínua e integral 
a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar 
certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de 
forma humanizada –, e com responsabilidades sanitá-
rias e econômicas por esta população.
(Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva.)

A respeito das redes de atenção à saúde (RAS), pode-se 
afirmar que

(A) se trata de um conjunto de respostas à falta de in-
tegração das estruturas dos serviços e das ações 
de saúde nos diferentes níveis de atenção e, em 
particular, das unidades de urgência e emergência, 
que, tradicionalmente, são isoladas do restante do 
sistema.

(B) um de seus elementos é o sistema de apoio, que 
são os lugares institucionais onde se prestam ser-
viços comuns a todos os pontos de atenção à saú-
de, nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, 
delegando-se a assistência farmacêutica ao setor 
privado.

(C) a população sob sua responsabilidade vive em ter-
ritórios singulares, organiza-se socialmente em fa-
mília, é cadastrada e registrada em subpopulações 
por riscos sociossanitários.

(D) um de seus princípios é a existência de relações 
de principalidade e subordinação entre os níveis de 
atenção à saúde, já que, sem uma estrutura hie-
rárquica, dificilmente se atinge um objetivo comum.

(E) são uma resposta às necessidades da população 
para o manejo das condições agudas e eventos de-
correntes de condições crônicas agudizadas, par-
ticularmente para agravos do sistema musculoes-
quelético e transtornos psíquicos.
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25. Segundo publicação do Ministério da Saúde (2013), a 
gona dotrofina coriônica (βHCG) utilizada para o diagnós-
tico da gravidez pode ser detectada no sangue periférico 
da mulher grávida a partir de

(A) 30 dias de atraso menstrual.

(B) 30 a 45 dias de atraso menstrual.

(C) 48 horas após a concepção.

(D) 8 a 11 dias após a concepção.

(E) 30 a 45 após a concepção.

26. O Ministério da Saúde preconiza que, no pré-natal  
de baixo risco, as consultas de enfermagem devem ser 
realizadas

(A) de forma alternada com as consultas médicas, ao 
longo de toda a gestação.

(B) até a 28a semana de gestação, e a partir dessa idade 
gestacional por médico generalista.

(C) nas três primeiras vezes que a gestante comparece 
à unidade para o pré-natal.

(D) em grupo, até a 32a semana de gestação, e a partir 
daí apenas pelo médico obstetra.

(E) apenas por enfermeiro com especialização em 
obstetrícia, alternadas com consultas com médico 
obstetra.

27. Ao realizar grupo educativo com gestantes, algumas par-
ticipantes se queixaram de obstipação intestinal. Frente a 
essa situação, a enfermeira deve recomendar

(A) a ingestão de dieta rica em resíduos como verduras, 
frutas cítricas e cereais integrais.

(B) o consumo de dieta fracionada e evitar a ingestão de 
chá preto, café e doces.

(C) o aumento do consumo de alimentos ricos em gordu-
ras e carboidratos.

(D) a utilização de medicamentos laxativos uma vez ao 
dia, ao se deitar.

(E) a diminuição no consumo de açúcar e doces em geral.

23. Ao realizar a palpação obstétrica utilizando a técnica de 
palpação da escola alemã, a enfermeira executou, entre 
outras manobras, a apresentada na figura a seguir.

(Barros e cols, 2002)

Esse movimento tem como propósito a

(A) verificação da mobilidade fetal.

(B) exploração dos flancos para sentir o dorso fetal e 
membros.

(C) identificação da região fetal que ocupa o fundo do 
útero.

(D) verificação da vitalidade fetal.

(E) exploração da escava para verificar a existência de 
apresentação fetal no estreito superior da bacia.

24. Ao auscultar os batimentos cardiofetais (BCF), a enfer-
meira constatou BCF = 128 batimentos por minuto, rítmico. 
É correto afirmar que esse resultado evidencia que

(A) o feto apresenta bradicardia e pode estar em sofri-
mento fetal, e a gestante deve ser encaminhada ime-
diatamente para avaliação médica.

(B) o feto apresenta frequência cardíaca normal, não 
sendo necessários cuidados especiais.

(C) o feto apresenta taquicardia e a gestante deve ser 
encaminhada ao pronto-socorro imediatamente.

(D) a frequência cardíaca é incompatível com a idade 
gestacional (Ig), e a gestante deve ser encaminhada 
ao pré-natal de alto risco para avaliação fetal.

(E) a frequência cardíaca fetal está elevada, podendo ter 
ocorrido erro na contagem dos batimentos cardíacos 
fetais, e a avaliação deve ser realizada novamente.
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30. No grupo de pré-natal, ao discutir o preparo das mamas 
para o aleitamento, a enfermeira deve orientar as gestan-
tes a, entre outros cuidados,

(A) lavar os mamilos com água e sabão, três vezes ao 
dia, a partir da 32a semana de gestação.

(B) realizar a ordenha das mamas durante o banho para 
a retirada de colostro.

(C) lubrificar os mamilos diariamente com pomada cica-
trizante, após a 36a semana de gestação.

(D) usar bomba manual de retirada de leite para extra-
ção do colostro a partir da 28a semana de gestação.

(E) usar sutiã com boa sustentação durante toda a ges-
tação.

31. Após avaliação criteriosa da parturiente, decidiu-se admi-
nistrar solução contendo ocitocina por via endovenosa. O 
uso desse medicamento tem por objetivo

(A) diminuir e controlar a dor por ocasião das contrações.

(B) relaxar o colo uterino.

(C) acelerar a maturidade pulmonar do feto.

(D) diminuir a intensidade das contrações uterinas.

(E) induzir e estimular as contrações uterinas.

32. A enfermeira deve acompanhar cuidadosamente pacien-
tes que estão no período de Greenberg, tendo em vista 
que a principal complicação desse período é

(A) a laceração do períneo.

(B) a retenção placentária.

(C) a hemorragia intensa.

(D) o descolamento prematuro da placenta.

(E) a rotura uterina.

28. Ao comparecer à sala de vacinas em 06.12.2015, uma 
gestante com 30 semanas de idade gestacional apre-
sentou a carteira de vacinação contendo os seguintes 
registros:

Nome: M.T. Data de nascimento: 10.02.1981

12.04.81
DPT + Pólio

12.04.81
BCG-ID

10.06.96
Hepatite B

13.10. 2009
Dupla adulto

16.06.81
DPT + Pólio

14.02.82
Tríplice viral

16.08.96
Hepatite B

13.10.2009
Febre amarela

16.08.81
DPT + Pólio

10.05.96
Dupla adulto

10.12.96
Hepatite B

De acordo com o calendário de vacinação adotado para o 
estado de São Paulo (CVE, 2014), frente a essa situação, 
a enfermeira deve

(A) informar a gestante que suas vacinas estão em dia e 
que ela deve retornar em 2019 para tomar reforço da 
vacina dupla adulto.

(B) aplicar na gestante uma dose da vacina contra febre 
amarela e orientá-la a retornar em 2019 para tomar 
reforço da vacina dupla adulto.

(C) aplicar na gestante uma dose da vacina adsorvida  
difteria, tétano e pertussis tipo adulto (dTpa) e orientá-
-la sobre a importância de manter as vacinas em dia.

(D) aplicar na gestante uma dose da vacina de reforço 
da vacina dupla adulto e a primeira dose da vacina 
contra o HPV, agendando o retorno dela para a  
segunda dose após 60 dias.

(E) aplicar na gestante uma dose da vacina adsorvida 
difteria, tétano e pertussis tipo adulto (dTpa), uma 
dose de reforço das vacinas contra hepatite B e febre 
amarela e a primeira dose da vacina contra o HPV, 
com agendamento de retorno dela em 30 dias para 
a segunda dose.

29. Ao conferir o resultado de exame de sorologia para  
toxoplasmose de uma gestante com 10 semanas de  
idade gestacional, sem queixas, a enfermeira observou 
que a IgG estava positiva e a IgM estava negativa. Frente 
a essa situação, é correto afirmar que a gestante

(A) apresenta risco de contrair a doença durante a  
gestação.

(B) pode ter sido infectada pelo Toxoplasma gondii  
durante a gestação.

(C) apresenta a forma aguda da doença, embora assin-
tomática.

(D) deve ser considerada imune.

(E) pode ter sido infectada pelo agente muito recente-
mente ou o resultado da IgM é falso positivo.
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33. No cordão umbilical, deve ser considerada normal a 
presença de

(A) duas artérias e duas veias.

(B) uma artéria e duas veias.

(C) duas artérias e uma veia.

(D) uma artéria e uma veia.

(E) duas artérias.

34. Para atender ao preconizado pelo Ministério da Saúde, 
logo após o nascimento, a enfermeira deve aplicar no 
recém-nascido 1 mg de vitamina K por via intramuscular. 
O objetivo (O) desse procedimento e a região (R) onde a 
medicação deve ser aplicada são, respectivamente,

(A) O = estimular a maturidade pulmonar em prematuros; 
R = vasto lateral da coxa.

(B) O = profilaxia da doença hemorrágica do recém-nas-
cido; R = deltoide.

(C) O = estimular e manter a permeabilidade das vias 
respiratórias; R = glútea.

(D) O = profilaxia da apneia do recém-nascido; R = del-
toide.

(E) O = profilaxia da doença hemorrágica do recém-nas-
cido; R = vasto lateral da coxa.

35. Ao realizar a visita domiciliar à puérpera, após parto nor-
mal sem episiotomia, e ao recém-nascido com três dias 
de idade, a enfermeira constatou que a mãe apresentava 
mamas ingurgitadas, palidez e sensação de mal-estar. 
Ao verificar os sinais vitais, obteve: pulso = 92 batimen-
tos por minuto, respiração = 20 movimentos por minuto, 
temperatura axilar = 38,5 ºC, PA = 128 x 70 mmHg. À pal-
pação, o útero se apresentava à altura da cicatriz abdo-
minal, doloroso, amolecido e os lóquios tinham mal odor.

Frente a essa situação, a enfermeira deve encaminhar a 
puérpera para atendimento médico devido à suspeita de

(A) abcesso mamário.

(B) infecção puerperal.

(C) mastite aguda.

(D) tromboflebite.

(E) pielonefrite.

36. Considerando que o enfermeiro deve estar apto a reco-
nhecer as alterações emocionais do puerpério para que 
possa orientar adequadamente a puérpera e seus fami-
liares, bem como adotar a conduta mais apropriada para 
cada caso, analise o quadro a seguir e relacione o tipo de 
alteração às suas principais características.

Tipo de alTeração principais caracTerísTicas

a. Depressão 
pós-parto 

I. Ocorre entre 1,1 e 4 para cada 1000 
nascimentos. O início é abrupto, os 
sintomas surgem até duas ou três se-
manas pós-parto. Os sintomas incluem 
quadro alucinatório delirante, grave 
e agudo; delírios que envolvem seus 
filhos; estado confusional; comporta-
mento desorganizado. Há risco para a 
própria mulher e para o bebê.

b. Blues 
puerperal

II. Manifesta-se em 10 a 15% das puérpe-
ras. Os sintomas associados incluem 
perturbação do apetite, do sono, de-
créscimo de energia, sentimento de 
desvalia ou culpa excessiva, pensa-
mentos recorrentes de morte e ideação 
suicida, sentimento de inadequação e 
rejeição ao bebê.

c. Psicose  
puerperal

III. Acomete de 50 a 70% das puérperas. 
É definido como estado depressivo 
mais brando, transitório, que aparece 
em geral no 3o dia do pós-parto e tem 
duração aproximada de duas sema-
nas. Caracteriza-se por fragilidade, hi-
peremotividade, alterações do humor, 
falta de confiança em si própria e senti-
mentos de incapacidade.

Assinale a alternativa que apresenta a associação cor-
reta.

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

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

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

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

(E) a-III; b-I; c-II.
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40. Durante consulta de enfermagem de pré-natal, D.S., 34 
anos, primigesta com 32 semanas de idade gestacional,  
revelou que vinha apresentando cefaleia e cansaço com 
piora nos últimos dias. Queixou-se de tonturas e visão 
turva desde o momento em que se levantou naquele 
dia. A enfermeira observou que a gestante apresentava 
PA = 142 x 102 mmHg, revelando elevação dos níveis  
pressóricos quando comparada às medidas obtidas  
anteriormente. Ao exame físico, apresentava edema de 
membros inferiores ++/4+. Ao realizar o teste rápido de 
proteinúria, a enfermeira obteve resultado positivo.

Frente a essa situação, a enfermeira deve suspeitar de 
um quadro de

(A) eclâmpsia e encaminhar a gestante à emergência 
obstétrica.

(B) hipertensão gestacional e encaminhar a gestante ao 
pré-natal de alto risco.

(C) pré-eclâmpsia e encaminhar a gestante ao pré-natal 
de alto risco após prescrever diurético à base de  
hidroclorotiazida.

(D) pré-eclâmpsia e encaminhar a gestante à emergên-
cia obstétrica.

(E) hipertensão gestacional e solicitar os exames de  
hemograma e creatinina para avaliação e acompa-
nhamento do quadro.

Para responder às questões de números 41 a 43, considere 
o relato a seguir.

I.C., 50 anos, viúva, compareceu à unidade de saúde para 
consulta de enfermagem em saúde da mulher. Ao realizar a 
anamnese, a enfermeira foi informada de que a usuária não 
mantinha relações sexuais desde que seu marido adoecera, 
há cinco anos, e não menstruava há seis meses, depois de 
um período de ciclos irregulares. Queixou-se de dificuldades 
para dormir, episódios de sensação de calor intenso acom-
panhados de sudorese e perda de pequena quantidade de 
urina, eventualmente, ao realizar tarefas que exigem esforço 
físico. A análise do prontuário mostrou que I.C. havia realizado 
o exame de Papanicolaou pela primeira vez há 15 meses 
e o resultado era normal. Uma vez respondidas todas as 
perguntas, a enfermeira prosseguiu a consulta realizando o 
exame físico.

37. C.F., 26 anos, último parto há 45 dias, compareceu à  
consulta de enfermagem de puerpério. Mostrou-se muito 
preocupada com os aspectos relacionados à anticon-
cepção, pois mantinha o bebê em aleitamento materno 
exclusivo e desejava retomar a atividade sexual. Bus-
cando auxiliar a usuária na decisão sobre qual método 
anticoncepcional adotar, a enfermeira deve explicar que

(A) o dispositivo intrauterino (DIU) é seguro, pode ser  
inserido de 6 a 8 semanas após o parto e não inter-
fere na lactação.

(B) o preservativo masculino está contraindicado até o 
terceiro mês após o parto, pois a borracha pode oca-
sionar inflamação do tecido de cicatrização da epi-
siorrafia, quando realizada.

(C) o método da tabelinha pode ser utilizado de forma 
segura assim que a loquiação tenha cessado e não 
interfere com a lactação.

(D) o anticoncepcional injetável mensal é seguro, além 
de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do 
leite materno.

(E) o uso do preservativo feminino não é eficaz nos pri-
meiros seis meses após o parto devido às alterações 
anatômicas da vagina e do colo uterino observadas 
após o parto normal.

38. Em grupos educativos com gestantes, a enfermeira deve 
enfatizar que, entre outros fatores, o crescimento intrau-
terino restrito tem como causa

(A) o ganho excessivo de peso na gestação.

(B) o trabalho em pé.

(C) a ingestão de dieta pobre verduras e legumes.

(D) a automedicação.

(E) o consumo de álcool, fumo e drogas.

39. P.C., 26 anos, primigesta, deu à luz, de parto normal,  
uma criança do sexo feminino com tipo sanguíneo A Rh 
negativo. Ao analisar os dados do cartão da gestante, a 
enfermeira constatou que o tipo sanguíneo da mãe era 
A Rh negativo e do pai era A Rh positivo. Frente a essa 
situação, é correto afirmar que

(A) a puérpera necessita receber a imunoglobulina anti-D 
nas primeiras 72 horas após o parto.

(B) é necessário coletar uma amostra de sangue materno 
para confirmação do seu tipo sanguíneo.

(C) é necessário coletar uma amostra de sangue da 
criança para o exame de coombs indireto, utilizado 
para o diagnóstico de isoimunização fetal.

(D) é necessário coletar uma amostra de sangue da 
mãe para o exame de Coombs direto, utilizado para 
inves tigar se ocorreu isoimunização materna.

(E) não existe possibilidade de ter ocorrido isoimuniza-
ção materna em decorrência dessa gestação.
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41. Para o exame da genitália externa, a enfermeira utilizou 
o espéculo de Collins, executando as seguintes etapas 
para sua colocação:

I. Expor o intróito vaginal, afastando as formações  
labiais.

II. Introduzir o espéculo, de forma oblíqua, evitando o 
contato do aparelho com o meato urinário e a fúrcula.

III. Calçar luvas de procedimento.

IV. Abrir as valvas do espéculo.

V. Rotacionar o espéculo no sentido horário.

A sequência correta que deve ser adotada para a coloca-
ção de espéculo vaginal é:

(A) III, I, II, IV, V.

(B) I, III, II, IV, V.

(C) III, I, II, V, IV.

(D) III, II, I, IV, V.

(E) I, III, II, V, IV.

42. Em relação à realização do exame preventivo do câncer 
de colo uterino, a enfermeira deve

(A) explicar para a usuária que mulheres que não têm 
vida sexual ativa estão dispensadas da realização do 
exame devido ao baixo risco de apresentar o câncer 
de colo uterino.

(B) aproveitar a oportunidade e, se não houver restrições 
quanto ao preparo para o exame, coletar o material 
necessário para sua realização.

(C) orientar a usuária que só deverá realizar nova coleta 
após três anos do último exame porque este apre-
sentou resultado normal.

(D) informar a usuária que após a menopausa as mulhe-
res com idade igual ou maior que 50 anos só devem 
realizar o exame a cada três anos, quando o resultado 
do exame anterior é normal.

(E) encaminhar a usuária para consulta com ginecolo-
gista quando completar dois anos do último exame, 
pois a usuária está na menopausa.

43. Em relação à queixa de incontinência urinária, a enfer-
meira orientou I.C. a realizar os exercícios de Kegel, que 
compreendem, entre outras manobras:

(A) contrair com força os músculos utilizados para inter-
romper o fluxo urinário por três segundos, alternando 
com períodos de relaxamento por três segundos, 
devendo aumentar gradativamente os períodos de 
contração até chegar a dez segundos, várias vezes 
ao longo do dia.

(B) em pé, afastando os joelhos e mantendo os pés apoia-
dos no chão, realizar exercícios de agachamento,  
fazendo três séries de dez movimentos pelo  
menos duas vezes ao dia.

(C) na posição deitada, com a região sacar bem apoiada, 
contrair os músculos abdominais e elevar e abaixar 
as pernas, retas, lentamente, aumentando gradativa-
mente até chegar a 30 elevações consecutivas, três 
vezes ao dia.

(D) contrair com força o músculo glúteo enquanto projeta 
o membro inferior (MI) para trás, em extensão, alter-
nando o MI a cada dez movimentos, por três vezes 
consecutivas, pelo menos duas vezes ao dia.

(E) na posição deitada, mantendo as pernas juntas, fle-
xionar os joelhos e a seguir elevar o tronco, assim 
permanecendo por três segundos, devendo aumen-
tar gradativamente os períodos de contração até 
chegar a dez segundos, duas vezes ao dia.

44. Após analisar os resultados de citologia oncótica, a  
enfermeira convocou uma usuária para consulta, pois o 
exame dessa usuária estava positivo para papilomavírus 
humano subtipo 16. A infecção por esse agente é reco-
nhecida como fator de risco para

(A) endometriose.

(B) herpes genital.

(C) câncer de colo uterino.

(D) mola hidatiforme.

(E) câncer de mama.

45. Participantes de grupo educativo com mulheres jovens 
mostraram grande interesse no uso da camisinha femi-
nina. Ao discutir o uso desse dispositivo como método 
anticoncepcional, a enfermeira deve esclarecer que

(A) sua eficiência aumenta quando utilizado em conjunto 
com o preservativo masculino.

(B) deve ser lubrificado com gel espermicida na face que 
entra em contato com a vagina e colo do útero.

(C) pode ser utilizado várias vezes, se bem conservado.

(D) pode ser colocado em qualquer momento, desde 
que seja antes da penetração.

(E) o anel externo deve ficar, aproximadamente, 1 cm 
para fora da vagina.
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49. A.A., 55 anos, casada, procurou a unidade de saúde 
com queixa de lesões escamosas nas palmas das mãos 
e queda de cabelos e das pontas das sobrancelhas. In-
formou ter percebido uma “feridinha” na vulva há cerca 
de quatro meses, mas não procurou o médico porque a 
ferida não doía e desapareceu sozinha. A análise dos re-
sultados dos exames solicitados mostrou que o VDRL es-
tava reagente (titulagem = 1/16) e o FTA-Abs era positivo.

Frente a essa situação, no que diz respeito à usuária, é 
correto afirmar que

(A) é portadora de sífilis secundária, deve receber o tra-
tamento preconizado pelo Ministério da Saúde e seu 
caso deve ser notificado no SINAN.

(B) apresenta resultado falso positivo para sífilis e deve 
ser encaminhada ao médico para diagnóstico e tra-
tamento de agravo causador dos sinais e sintomas 
que apresenta.

(C) deve ser tratada para sífilis primária e seu caso deve 
ser notificado no SINASC.

(D) deve receber tratamento para sífilis terciária e o caso 
deve ser notificado no SIM.

(E) deve repetir o exame de VDRL em 30 dias e caso se 
observe titulagem menor ou igual a 1/4 deverá rece-
ber tratamento para sífilis tardia e o caso deverá ser 
notificado no SINAN.

50. Em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama, 
o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento por 
meio de

(A) exame clínico da mama e mamografia anual, a partir 
dos 18 anos, para todas as mulheres com história de 
mãe com diagnóstico de câncer de mama.

(B) mamografia para todas as mulheres a partir de 40 
anos de idade, anualmente.

(C) exame de ultrassom da mama para mulheres com 
idades entre 30 e 69 anos de idade, a cada dois 
anos.

(D) mamografia para as mulheres com idades entre 70 e 
80 anos, a cada seis meses.

(E) exame clínico anual da mama, para todas as mulhe-
res de 40 a 49 anos de idade e, se alterado, mamo-
grafia.

46. Ao observar uma mulher amamentando seu filho, a enfer-
meira deve considerar que a técnica de amamentação 
está adequada ao verificar que, entre outros itens,

(A) é possível ouvir sons produzidos pela língua do bebê.

(B) a cabeça e o corpo do bebe estão alinhados.

(C) o bebê apresenta bochechas encovadas.

(D) a mama da mãe está esticada.

(E) as sucções são rápidas e superficiais.

47. Considerando a aplicação do processo de enfermagem 
em obstetrícia, é correto afirmar que, ao realizar a pres-
crição dos cuidados de enfermagem para as puérperas 
sob sua responsabilidade, a enfermeira está executando 
a etapa de

(A) coleta de dados.

(B) planejamento de enfermagem.

(C) diagnóstico de enfermagem.

(D) avaliação de enfermagem.

(E) implementação.

48. Analise o quadro a seguir e relacione as doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs) aos sinais e sintomas que 
as caracterizam.

DST sinais e sinTomas

a) Tricomoníase I. Lesões verrucosas isoladas ou agru-
padas, úmidas ou secas e queratini-
zadas, localizadas, de modo geral, 
na vulva, no períneo e na região pe-
rianal.

b) Condiloma II. Lesão única, indolor, com fundo liso e 
brilhante e secreção serosa escassa.

c) Sífilis primária III. Corrimento abundante, esbranquiça-
do, amarelo ou amarelo esverdeado, 
bolhoso; prurido vulvar; disúria e/ou 
polaciúria.

d) Donovanose IV. Úlcera de borda plana ou hipertrófica, 
bem delimitada com fundo granuloso, 
de aspecto vermelho vivo e sangra-
mento fácil.

Assinale a alternativa que apresenta a associação cor-
reta.

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

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

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

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

(E) a-IV; b-III; c-II; d-I.
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53. Para o dimensionamento da equipe de enfermagem em 
unidades de internação, o sistema de classificação de  
pacientes – SCP (Fugulin et al) é utilizado como forma de 
classificar o grau de dependência do paciente em relação 
à assistência de enfermagem. Nesse sistema, pacientes 
recuperáveis, sem risco iminente de morte, sujeitos à  
instabilidade de funções vitais que requeiram assistência 
de enfermagem e médica permanente e especializada 
devem ser classificados na categoria de cuidados

(A) intensivos.

(B) semi-intensivos.

(C) de alta dependência.

(D) intermediários.

(E) permanentes.

54. Entre outros exames, a enfermeira solicitou a sorologia 
anti-HIV para uma usuária que, acompanhada de sua 
mãe, compareceu à consulta de enfermagem para acon-
selhamento pré-concepcional. Ao entregar os pedidos, 
a enfermeira explicou detalhadamente quais exames 
haviam sido solicitados, o objetivo desses exames, bem 
como o processo para a coleta do material necessário. 
Após ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e 
expressar seus sentimentos, a usuária concordou em  
realizar todos os exames solicitados, sendo então enca-
minhada para o agendamento da coleta.

Ao agir dessa forma, a enfermeira está atendendo aos 
princípios de bioética de

(A) justiça e direito à informação.

(B) benemerência e privacidade.

(C) autonomia e direito à informação.

(D) confidencialidade e privacidade.

(E) consentimento livre e esclarecido e sigilo profissional.

55. Ao realizar o exame físico de uma paciente acamada, a 
enfermeira observou a presença de área com eritema, 
mas ainda com pele íntegra, na região sacra. Prescreveu 
o início de tratamento para úlcera por pressão que, nesse 
estágio, compreende, entre outras medidas, a aplicação 
na área afetada de

(A) curativo de alginato de cálcio.

(B) pasta de açúcar.

(C) curativo de hidrogel amorfo.

(D) filme semipermeável.

(E) violeta de genciana.

51. Ao realizar o controle de sinais vitais de um paciente 
adulto, internado para cirurgia eletiva de safenectomia 
bilateral, a enfermeira obteve, concomitantemente, pulso 
radial = 78 batimentos por minuto e pulso apical = 82  
batimentos por minuto. Frente a essa situação, é correto 
afirmar que

(A) a verificação do pulso apical está contraindicada 
para pacientes que apresentam insuficiência vascu-
lar periférica.

(B) o paciente apresenta deficit de pulso, explicado por 
insuficiência vascular devido à dilatação das veias 
safenas.

(C) o débito cardíaco está diminuído devido ao retorno 
venoso prejudicado pela insuficiência vascular.

(D) os valores da frequência cardíaca apical obtidos por 
meio da leitura de monitor cardíaco não devem ser 
comparados aos obtidos na mensuração do pulso 
radial.

(E) o paciente apresenta deficit de pulsão, o que pode 
ser explicado pela ocorrência de uma contração  
cardíaca ineficiente.

52. Considere a seguinte prescrição médica:

Medicamento X – 35 mg
SF 0,9% – 50 mL

Correr EV em 30 minutos

Na unidade em que foi feita a prescrição, estão disponí-
veis ampolas de 10 mL com 240 mg do Medicamento X e 
equipos de microgotas.

Para o preparo e administração da solução, o volume 
aproximado a ser retirado da ampola de Medicamento  
X (VMX) e o gotejamento (G) da solução serão, respec-
tivamente, de

(A) VMX = 0,7 mL; G = 103 microgotas por minuto.

(B) VMX = 0,7 mL; G = 17 microgotas por minuto.

(C) VMX = 1,5 mL; G = 103 microgotas por minuto.

(D) VMX = 0,7 mL; G = 34 microgotas por minuto.

(E) VMX = 1,5 mL; G = 34 microgotas por minuto.
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58. De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, 
considerando os valores obtidos na mensuração da pres-
são arterial, o enfermeiro deve

(A) informar a usuária que ela é portadora de hipertensão 
arterial, encaminhá-la ao médico para iniciar trata-
mento medicamentoso para hipertensão e orientá-la 
sobre a importância da prática de atividade física e 
redução do sal na dieta.

(B) solicitar os exames de glicemia de jejum, colesterol 
e triglicérides, prescrever diurético leve e orientar a 
usuária a mensurar a pressão em dias alternados 
para acompanhamento e controle do tratamento.

(C) informar a usuária que ela é portadora de hiperten-
são arterial limítrofe, solicitar exames de acordo com 
o protocolo, encaminhá-la ao cardiologista para ava-
liação de risco e ao oftalmologista para prevenção 
de retinopatia.

(D) orientar a usuária sobre a necessidade de mudanças 
no estilo de vida, como a prática de atividade física, a 
adoção de dieta rica em frutas e vegetais e pobre em 
gorduras, e a importância da manutenção do peso 
no nível ideal.

(E) solicitar os exames de glicemia, colesterol, triglicéri-
des, creatinina, potássio sérico, urina I e proteinúria 
e agendar consulta médica para avaliação dos resul-
tados e início do tratamento com anti-hipertensivos.

59. Na passagem de plantão, a enfermeira foi informada de 
que M.P., 62 anos, estava recebendo papa de hemácias 
por cateter venoso periférico instalado na veia basílica.  
A punção dessa veia deve ser realizada

(A) no membro inferior.

(B) no membro superior.

(C) na face anterior do pescoço.

(D) no dorso do pé.

(E) na virilha.

60. Na sala de espera de um pronto-socorro, enquanto aguar-
dava ser chamado para consulta, um paciente do sexo 
masculino, 48 anos, apresentou parada cardiorrespirató-
ria e foi levado imediatamente para a sala de emergên-
cia. Enquanto era providenciado o desfibrilador e outros 
cuidados, a enfermeira deu início à massagem cardíaca 
cuja frequência mínima de compressão, de acordo com 
a publicação “Destaques das Diretrizes da American  
Heart Association 2010 para RCP e ACE”, deve ser de, 
no mínimo,

(A) 100 compressões por minuto.

(B) 90 compressões por minuto.

(C) 80 compressões por minuto.

(D) 70 compressões por minuto.

(E) 60 compressões por minuto.

56. Têm seu uso vedado como embalagem para a esterili-
zação de material utilizado nos serviços de saúde:

(A) lâminas de alumínio e caixas metálicas com furos.

(B) papel manilha e tecido de algodão.

(C) campo duplo de tecido de algodão e caixas metáli-
cas sem furos.

(D) papel Kraft e papel toalha.

(E) papel manilha e tecido de algodão cru.

Para responder às questões de números 57 e 58, considere 
o relato a seguir.

Em consulta de enfermagem, ao realizar a coleta de dados, 
o enfermeiro constatou que M.T., 47 anos, sexo feminino, auxi-
liar de escritório, apresentava peso = 78 kg; altura = 165 cm; 
circunferência abdominal = 90 cm; pulso = 82 batimentos por 
minuto, rítmico; respiração = 17 movimentos por minuto e 
pressão arterial = 134 x 88 mmHg. A usuária informou ser se-
dentária e que devido à longa jornada de trabalho costumava 
se alimentar em restaurantes do tipo fast-food, ou consumir 
alimentos industrializados. Entre outras ações, no processo 
de análise das informações, o enfermeiro realizou o cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC) da usuária.

57. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o 
Índice de Massa Corporal (IMC) de M.T. e o seu signifi-
cado (S).

(A) IMC = 22,3 kg/m2; S = peso normal.

(B) IMC = 28,7 kg/m2; S = sobrepeso.

(C) IMC = 28,7 kg/m2; S = obesidade grau I.

(D) IMC = 47,2 kg/m2; S = obesidade grau II.

(E) IMC = 47,2 kg/m2; S = obesidade mórbida.




