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Língua Portuguesa 

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

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 
− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 
jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 
enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 
grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 
de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 
químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 
que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 
Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 
além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 
repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 
não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em dúvida a alunissagem. 

b) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das manifestações do 
presidente norte-americano. 

c) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

d) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das provas 
de que a alunissagem foi uma fraude. 
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2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 
futebol indica que 

a) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 
que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 
gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 
tremor da bandeira americana. 

b) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como 
a alunissagem. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 
torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 
supostos rastros químicos deixados por aviões. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 
seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 
acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 
conspiração. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 

ser classificada como: 

a) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 
nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

b) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 
sentido oposto do seu significado. 

c) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 
Portuguesa 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 
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4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 
com a norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald 
Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 
trem parou... 

b) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 
disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

c) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se 
um intervalo... 

d) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 
pararam um pouco de conversar... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 
acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 
___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) b) no que diz respeito a inclinação 

b) à respeito da tendência 

c) sobre à preferência 

d) quanto à predileção  

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 
abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) contudo 

b) por conseguinte 

c) portanto 

d) mas também 
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e) e não obstante 

 

7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 
compositor Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link 

Que eu vou confessar, my love 

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um nouveau riche 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 

Veloz como Damon Hill 



ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

UNIFESP – FAP 2018 5 

Tenaz como Fittipaldi  

Não dispenso um happy end 

Quero jogar no dream team 

De dia um macho man 

E de noite uma drag queen 

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

b) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras em 
sua canção.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua música 
no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 
estrangeirismos.  

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no processo de 
globalização.  

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 
pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 
análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 
ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 
2050 por idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 
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Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

b) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 
continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

c) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três continentes 
e elevação mais pronunciada na escolaridade superior feminina. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 
suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 
escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

a) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente americano 
e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a pandemia lhes 
afetará profundamente. 

b) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. Adriana 
Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de prevenção da doença, 
dando-lhes novas esperanças. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à falta 
de educação das populações locais, conferindo-as responsabilidade pelos risco 
à saúde pública. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de urgência 
e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município assegurou-a 
tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à epidemia 
de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe de descaso. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 
informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 
pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da cidade 
atende pelo SUS e está superlotado. 
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b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, mas 
apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 
doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas que 
está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 
aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 
culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 
das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 
quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 
sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 
olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 
formação de vínculo e acolhimento.  
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 
especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 
v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 
a) Política Nacional de Imunização 
b) Política Nacional da Atenção Básica 
c) Política Nacional de Humanização 
d) Política Nacional de Redução de Danos 
e) Sistema Único de Saúde 
 
12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 
a) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 
b) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-
se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada região, 
levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e econômicos. 
c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 
saúde indígenas. 
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d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 
nacionais para o melhor direcionamento das ações. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 
_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 
a) Necessidades; maior; território 
b) Necessidades; menor, ambulatório 
c) Reinvindicações; maior; programa 
d) Reinvindicações, maior e território 
e) Necessidades, igual, programa 
 
Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 
básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 
que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 
atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 
todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 
e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 
também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 
adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
 
14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 
da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 
a) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 
do usuário ao sistema de saúde. 
b) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 
econômica. 
c) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 
d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 
demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de óbito no 
Brasil. 
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15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, para isso é fundamental: 
a) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 
decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu 
estado de saúde. 
b) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da história 
clínica e motivo do encaminhamento. 
c) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem condições 
adequadas de atendimento. 
d) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 
prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 
atualização constante. 
 
e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos profissionais 
de saúde decidir o melhor tratamento. 
 
16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 
seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 
a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 
acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 
b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 
capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua saúde. 
c) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 
ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 
d) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 
intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na 
identificação de problemas e solução de necessidades. 
e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 
científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, sendo 
questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao processo de 
adoecimento.  
 
17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 
saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 
entendido como princípio e diretriz do SUS: 
a) Política de saúde redistributiva. 
b) Controle social. 
c) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 
cidadania regulada. 
d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 
de complexidade do sistema de saúde. 
e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de redes 
assistenciais. 
 
18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 
momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 
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sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 
modo cíclico. 
a) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 
Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 
b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 
(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 
c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 
Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 
d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 
decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 
e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 
problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e (5) 
Implementação. 
 
19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 
de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 
como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  
a) Residual 
b) Seguro sócio-empresarial 
c) Meritocrático 
d) Corporativista 
e) Seguridade social 
 
 
20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 
que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 
mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 
assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da 
cidadania. 

a) Justiça, direitos e deveres 
b) Individualismo e liberdade. 
c) Solidariedade e assistencialismo. 
d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 
e) Propriedade privada e competitividade 

 

ENFERMAGEM GERAL 

 

21. Atualmente o foco assistencial se encontra na segurança do paciente frente 
à assistência de enfermagem. A Organização Mundial de Saúde (OMS), 
também visando à problemática de muitos eventos adversos, lançou a 
campanha “Cirurgia Seguras Salvam Vidas”, da qual a equipe de enfermagem 
apresenta participação intensa no processo. Analise as afirmações e, em 
seguida, assinale a alternativa correta. 

I. Sistematização da Assistência de Enfermagem Pré – Operatória, com a 
finalidade de levantar os problemas que podem interferir diretamente no 
procedimento cirúrgico ou no período pós-operatório. 
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II. Check list de Cirurgia Segura que deve ser aplicado em três momentos: 
antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair 
da sala operatória. 

III. Realização de antibiótico profilático nos últimos 60 minutos. 

IV. A equipe médica deverá realizar a demarcação do sítio cirúrgico a ser 
operado no momento da admissão do paciente na instituição ou na entrada do 
Centro Cirúrgico, antes do posicionamento em sala operatória com caneta 
marcador permanente. 

V. O paciente e/ou familiar deve ser orientado sobre o procedimento que será 
submetido e assinar o termo de consentimento informado para o ato cirúrgico. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I, II e IV estão incorretas. 
d) I, II, IV e V estão corretas 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

22. A embolia pulmonar (EP) refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou um 
de seus ramos mais comumente por um trombo (ou trombos) que se originam 
de algum lugar no sistema venoso ou do lado direito do coração, podendo 
ocorrer repercussões hemodinâmicas. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
as consequências hemodinâmicas implicadas na fisiopatologia da EP: 

a) Diminuição da resistência vascular pulmonar proveniente da 
vasoconstrição regional e redução do tamanho do leito vascular pulmonar, com 
consequente aumento da pressão arterial pulmonar. 
b) Aumento da resistência vascular pulmonar proveniente da 
vasoconstrição regional e redução do tamanho do leito vascular pulmonar, com 
consequente diminuição da pressão arterial pulmonar. 
c) Aumento da resistência vascular pulmonar proveniente da 
vasoconstrição regional e redução do tamanho do leito vascular pulmonar, com 
consequente aumento da pressão arterial pulmonar. 
d) Diminuição da resistência vascular pulmonar proveniente da 
vasodilatação regional e incremento do tamanho do leito vascular pulmonar, 
com consequente aumento da pressão arterial pulmonar. 
e) Diminuição da resistência vascular pulmonar proveniente da 
vasodilatação regional e incremento do tamanho do leito vascular pulmonar, 
com consequente diminuição da pressão arterial pulmonar. 
 

23. O período neonatal trata-se de um momento de grande vulnerabilidade na 
vida do recém-nascido, em que concentram-se riscos biológicos, ambientais, 
socioeconômicos e culturais, havendo necessidade de cuidados especiais, com 
atuação oportuna, integral e qualificada de proteção social e de saúde, direitos 
reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo 
com a com a portaria nº 930/2012, este período é compreendido por: 

a) Criança com idade entre 0 (zero) a 26 (vinte e seis) dias de vida. 
b) Criança com idade entre 0 (zero) a 7 (sete) dias de vida. 
c) Criança com idade entre 0 (zero) a 28 (vinte e oito) dias de vida. 
d) Criança com idade entre 0 (zero) a 30 (trinta) dias de vida. 
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e) Criança com idade entre 0 (zero) a 45 (quarenta e cinco) dias de vida. 
 

24. As afecções perinatais representam a causa mais frequente de morte no 
primeiro ano de vida e de morte de crianças menores de cinco anos. A maior 
parte das mortes infantis que ocorrem nos primeiros dias de vida da criança, e 
por causas consideradas evitáveis são: 

a) Infecção, asfixia ao nascer e complicações da prematuridade. 
b) Pneumonia, microcefalia, desidratação e asfixia ao nascer. 
c) Infecção, microcefalia, asfixia ao nascer e complicações da 
prematuridade. 
d) Pneumonia, diarreia, desidratação e asfixia ao nascer. 
e) Infecção, desidratação, asfixia ao nascer e complicações da 
prematuridade. 
 

25. ALM, 22 anos, casada, tem três filhos. Os dois primeiros filhos foram 
amamentados até os seis meses e o terceiro filho, que tem 2 anos e 10 meses, 
ela ainda amamenta. Ao comparecer na Unidade Básica de Saúde para 
realizar o acompanhamento de rotina da criança, ALM foi orientada a realizar o 
desmame, pois segundo o profissional de saúde que a atendeu, nessa idade o 
leite materno não teria mais nenhum efeito nutricional para a criança e poderia 
até prejudicar sua saúde. ALM trabalha o dia todo e amamenta à noite e 
sempre que está em casa com a criança. Outros familiares, também, 
incentivam o desmame e dizem que a criança está muito pequena e magra. 
ALM está confusa e preocupada com o crescimento da criança, mas não se 
sente pronta para o desmame. A criança não apresenta nenhuma dificuldade 
na aceitação de outros alimentos. Na avaliação do crescimento, a curva se 
mantêm entre ≥1 e <0 escore Z. Como o enfermeiro deveria aconselhar ALM 
nessa situação? 

a) Orientar o desmame, pois o aleitamento materno deve ser mantido por 
até no máximo 2 anos. 

b) Aconselhar o desmame, pois embora o aleitamento materno possa ser 
estendido para além dos dois anos, a criança não está apresentando 
crescimento satisfatório. 

c) Orientar a mãe sobre a alimentação complementar e o crescimento da 
criança, oferecer apoio e esclarecer dúvidas buscando fortalecê-la para a 
tomada de decisão. 

d) Orientar a mãe a seguir a recomendação do profissional de saúde que a 
atendeu, pois realmente nessa idade o aleitamento não é mais tão importante. 

e) A mãe deve oferecer o leite materno mais vezes ao dia complementando 
com duas papas salgadas. 

 

26. Nas últimas décadas, o desenvolvimento infantil tem sido tema de 
interesse, como resultado do aumento constante da sobrevivência infantil e do 
reconhecimento de que a prevenção de problemas ou de patologias exerce 
efeitos duradouros na constituição do ser humano. No acompanhamento do 
desenvolvimento infantil, cabe ao enfermeiro deter o conhecimento necessário 
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para avaliação da criança, tomada de decisões e orientação da família. Assim, 
quanto às características do desenvolvimento infantil: 

a) Como crianças menores de 1 ano estão desenvolvendo o senso de 
confiança básica, recomenda-se, por exemplo, que a adaptação na creche 
atenda sua necessidade de relacionamentos sustentadores e seja feita 
gradualmente com a presença do pai ou da mãe, os quais são referência na 
oferta de afeto, cuidado e proteção. 

b) Crianças menores de 1 ano apresentam dependência absoluta de seus 
cuidadores, e não expressam suas necessidades essenciais como afeto, 
nutrição adequada e sono. 

c) Crianças com idade entre 1 e 2 anos estão desenvolvendo o senso de 
iniciativa, e suas necessidades essenciais incluem brincadeiras adequadas ao 
seu desenvolvimento como as brincadeiras de faz-de-conta. 

d) A criança menor de 3 anos está desenvolvendo o raciocínio abstrato, e 
por isso apresenta como necessidade essencial brincadeiras adequadas como 
imaginar e contar histórias com super-heróis. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

27. Com relação às intervenções do enfermeiro para uma situação de crise 
vivenciada por um indivíduo considera-se: 

I. Fornecimento de novas informações, conhecimento ou significado, incentivo 
ao aumento da autoconscientização. 

II. Encorajamento de identificação e discussão de sentimentos, oferecimento de 
apoio firme e afirmação da autovalorização. 

III. Utilização somente de intervenções diretivas já que o indivíduo se encontra 
em crise e incapaz de perceber-se. 

IV. Oferecer as soluções cabíveis ao indivíduo pois a crise significa uma 
situação em que o indivíduo se entende incapaz. 

V. Fornecimento de feedback sobre o comportamento e direcionamento do 
comportamento por meio da oferta de sugestões ou cursos de ação. 

Em relação às intervenções em crise, estão corretas as alternativas: 

a) I, II e III 

b) III, IV, V 

c) I, II e IV 

d) I, II e V 

e) II, III e IV 

 

28. O gerenciamento na área da saúde e a organização do trabalho do 
enfermeiro tiveram influência das teorias da administração de Taylor, Fayol e 
Weber e são caracterizados por: 

a) Melhoria contínua, departamentalização e burocracia. 
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b) Departamentalização, produção em serie e gestão de processos. 

c) Divisão do trabalho em tarefas, hierarquia rígida e burocracia. 

d) Divisão em tarefas, melhoria da qualidade e segurança do paciente. 

e) Gestão de processos, hierarquia e burocracia. 

 

29. Tem-se presenciado na prática diária dificuldades no desenvolvimento da 
comunicação efetiva entre os membros da equipe de assistência à saúde. 
Diante disso, alguns fatores são determinantes para o sucesso da 
comunicação efetiva, entre eles: 

a) Rigidez da hierarquia, envolvimento de todos os membros da equipe e 
consciência situacional. 

b) Canal de comunicação inefetivo, compreensão do ambiente atual e 
envolvimento da equipe. 

c) Contato dos olhos, escuta ativa e confirmação da compreensão da 
mensagem. 

d) Ambiente turbulento, discussões saudáveis de informações pertinentes e 
contato dos olhos. 

e) Liderança clara, construção de confiança entre os membros da equipe e 
rigidez da hierarquia. 

 

30. Considerando as afirmativas abaixo, assinale verdadeiro ou falso: 

(  ) Após selecionar o instrumento de classificação de pacientes que melhor se 
adapte à realidade da instituição e treinar a equipe para utilizá-lo, é preciso 
aplicá-lo por pelo menos trinta dias para avaliar se está apropriado para a 
realidade, se os enfermeiros têm dúvidas nas avaliações, se o preenchimento 
está correto e se o instrumento escolhido, realmente, capta as demandas de 
cuidado dos pacientes atendidos. 
(  ) Dentre os instrumentos propostos na literatura para classificação de 
pacientes, apenas o de PERROCA foi primariamente construído e validado 
para utilização em unidades de terapia intensiva. 

(  ) A resolução COFEN 293/2004 é a mais atual sobre dimensionamento de 
pessoal. 

a) I, II e III 

b) III, IV, V 

c) I, II e IV 

d) I, II e V 

e) II, III e IV 
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ENFERMAGEM ESPECÍFICA 

 

31. Em relação às manobras de palpação abdominal (Manobras de Leopold), 
ordene as afirmativas abaixo de acordo com a sequência de realização do 
exame e a seguir, assinale a alternativa correta.  

I. O examinador pinça com o polegar e os dedos de uma mão a parte 
inferior do abdome materno, exatamente acima da sínfise púbica, imprimindo 
movimentos de lateralidade. 

II. O examinador coloca as palmas das mãos em cada um dos lados do 
abdome materno, apoiando um dos lados com uma das mãos e, exercendo 
pressão suave, porém profunda do lado oposto. A seguir, repete o 
procedimento do outro lado.  

III. O examinador coloca-se de frente para os pés da gestante, com as 
extremidades de seus três primeiros dedos de cada mão e exerce pressão 
profunda na direção do eixo da entrada da pelve. 

IV. O examinador delimita o fundo do útero com a borda cubital de ambas 
as mãos e reconhece qual o polo fetal que o ocupa. 

a) IV, II, III, I 

b) II, IV, I, III 

c) IV, III, I, II 

d) IV, II, I, III 

e) II, I, III, IV 

 

32. Gestante com 18 semanas, comparece à consulta pré-natal com exame de 
hemoglobina de 10g/dl. Refere tontura e fadiga e apresenta exame físico 
normal. Frente a tal achado, o enfermeiro deve ter como conduta: 

a) Prescrever 40mg/dia de ferro elementar. 

b) Encaminhar a gestante para consulta médica. 

c) Prescrever 80mg/dia de ferro elementar. 

d) Encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco. 

e) Prescrever de 120 a 240mg/dia de ferro elementar. 

 

33. São fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de 
atenção básica: 

a) Macrossomia fetal e dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

b) Altura materna menor do que 1,45m e distúrbios hipertensivos da 
gestação. 

c) Altura materna menor do que 1,45m e macrossomia fetal 

d) Anemia e dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 
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e) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas e idade materna maior do que 
35 anos. 

 

34. P.N, 19 anos, primigesta, compareceu a Unidade Básica de Saúde em 
18.11.2017 para consulta pré-natal de retorno. No prontuário consta o registro 
da data da última menstruação (DUM) em 26.02.2017 e de uma 
ultrassonografia (USG) obstétrica realizada em 19.04.2017 com o seguinte 
laudo: feto único vivo, idade gestacional de 8 semanas e 6 dias. Qual a data 
provável do parto (DPP) e a idade gestacional (IG) calculada pela DUM e pela 
USG, respectivamente? 

a) DPP: 05.12.2018, IG: 37 semanas e 06 dias (DUM) e 39 semanas e 2 
dias (USG).  

b) DPP: 03.12.2018, IG: 38 semanas e 01 dia (DUM) e 42 semanas e 02 
dias (USG) 

c) DPP: 05.12.2018, IG: 38 semanas e 01 dia (DUM) e 39 semanas e 02 
dias (USG). 

d) DPP: 05.12.2018, IG: 37 semanas e 06 dias (DUM) e 42 semanas e 02 
dias (USG). 

e) DPP: 05.12.2018, IG: 38 semanas e 01 dia (DUM) e 39 semanas e 02 
dias (USG). 

 

35. As síndromes hemorrágicas estão entre as intercorrências clínicas e 
obstétricas mais frequentes durante a gestação. Constitui-se uma das 
síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação: 

a) Gravidez ectópica. 

b) Mola hidatiforme. 

c) Abortamento. 

d) Nenhuma das anteriores. 

e) Descolamento prematuro de placenta. 

 

36. Em relação ao abortamento, assinale a alternativa correta. 

a) Processo de eliminação do produto da concepção, com peso menor ou 
igual a 500 gramas no período anterior a 30a semana gestacional. 

b) Processo de eliminação do produto da concepção, com peso menor ou 
igual a 700 gramas no período anterior a 22a semana gestacional. 

c) Processo de eliminação do produto da concepção, com peso menor ou 
igual a 500 gramas no período anterior a 22a semana gestacional. 

d) Processo de eliminação do produto da concepção, com peso menor ou 
igual a 500 gramas no período anterior a 32a semana gestacional. 

e) Processo de eliminação do produto da concepção, com peso menor ou 
igual a 600 gramas no período anterior a 19a semana gestacional. 
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37. Assinale a alternativa que apresenta os principais fatores de risco para 
infecção pós-parto. 

a) Idade materna avançada, nuliparidade, macrossomia fetal e pré-
eclampsia. 

b) Baixa condição socioeconômica, pouca idade materna, nuliparidade e 
obesidade. 

c) Indução prolongada de trabalho de parto, anestesia geral, nuliparidade e 
macrossomia fetal. 

d) Obesidade, anemia, macrossomia fetal e pré-eclampsia. 

e) Baixa condição socioeconômica, idade materna avançada, anestesia 
geral e pré-eclampsia. 

 

38. A respeito da sífilis, assinale a alternativa correta: 

a) A sífilis pode ficar um período sem manifestações clínicas, dando uma 
impressão errônea de cura. 

b) A sífilis é transmitida exclusivamente pela via sexual. 

c) A sífilis é uma doença que atinge apenas a pele e a região genital. 

d) A sífilis, diferentemente de outras ISTs, não pode ser transmitida para o 
bebê durante a gestação. 

e) A sífilis é uma doença viral. 

 

39. Considerando o tipo de Sofrimento Mental Puerperal, prevalência e 
manifestação, assinale a alternativa correta: 

a) Tristeza puerperal, prevalência de 50-80%, início abrupto na 2ª a 3ª 
semana do puerpério. 

b) Depressão puerperal, prevalência de 50-80%, início insidioso na 2ª a 3ª 
semana do puerpério. Depressão puerperal, prevalência de 50-80%, início 
insidioso na 2ª a 3ª semana do puerpério. 

c) Depressão puerperal, prevalência de 10-15%, início insidioso na 2ª a 3ª 
semana do puerpério. 

d) Psicose puerperal, prevalência de 01 -0,2%, início entre 3º e 4º dia do 
puerpério. 

e) Psicose puerperal, prevalência de 01 -0,2%, início insidioso na 2ª a 3ª 
semana do puerpério. 

 

40. A secreção vaginal, decorrente do desprendimento dos tecidos da decídua, 
nos primeiros dias após o parto é denominada Lóquios. Assinale a alternativa 
que corresponde a característica da loquiação esperada no 10º dia pós-parto. 

a) Lóquios serosos. 
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b) Lóquios rubros. 

c) Lóquios brancos. 

d) Lóquios acastanhados. 

e) Lóquios pálidos. 

 

41. Gestante 22 anos, idade gestacional de 20 semanas comparece a consulta 
de pré-natal com exame VDRL 1:64 e FTABs positivo, sendo diagnosticado 
sífilis. Para a prevenção da transmissão vertical da doença a enfermeira deve: 

a) Realizar o tratamento da gestante com penicilina benzatina e orientá-la 
sobre os cuidados preventivos para sífilis congênita. 

b) Realizar o tratamento da gestante e do parceiro com penicilina cristalina 
e orientá-los sobre os cuidados preventivos para sífilis congênita. 

c) Realizar o tratamento da gestante e do parceiro com ampicilina, fazer o 
acompanhamento de cura e orientá-los sobre os cuidados preventivos para 
sífilis congênita. 

d) Realizar o tratamento da gestante e do parceiro com penicilina 
benzatina, fazer o acompanhamento de cura e orientá-los sobre os cuidados 
preventivos para sífilis congênita. 

e) Realizar o tratamento apenas da gestante com penicilina benzatina, pois 
a infecção pelo treponema confere imunidade permanente.   

 

42. SCB, 25 anos, G4P3A1, apresenta sangramento aumentado no pós-parto 
imediato. Ao exame físico apresenta útero amolecido com fundo acima da 
cicatriz umbilical, períneo íntegro sem sinais de hematomas, loquiação rubra 
em grande quantidade, com presença de coágulos. A enfermeira deve-se 
suspeitar, primeiramente de: 

a) Atonia uterina, pois no puerpério imediato é esperado que o útero 
estivesse firmemente contraído com fundo na altura da cicatriz umbilical. 

b) Distúrbio de coagulação, sendo as principais causas as hemofilias e a 
doença de von Willebrand. 

c) Trauma do canal de parto devido à formação do globo de segurança de 
Pinard. 

d) Infecção urinária, sendo a bacteriúria assintomática a principal causa de 
hemorragia pós-parto. 

e) Rotura prematura de membrana ovulares no canal de parto, provocando 
hipotonia uterina. 

 

43. Segundo o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA) na sua Estimativa de 2016, são fatores de risco e que influenciam o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero: 

a) tabagismo, imunossupressão e obesidade. 
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b) HPV , coitarca tardia e obesidade. 

c) HPV, tabagismo e imunossupressão. 

d) Coitarca tardia, tabagismo e obesidade. 

e) HPV, coitarca tardia e imunossupressão. 

 

44. No Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres do Ministério da 
Saúde, em parceria com o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa de 
2016, no fluxograma para resultado de exames citopatológicos com alterações 
pré-malignas ou malignas para qual alteração o (a) enfermeiro (a) deve orientar 
a mulher a repetir o exame em 6 (seis) meses: 

a) atipias de significado indeterminado em lesão epitelial de alto grau. 

b) lesão intra-epitelial de baixo grau. 

c) atipias de significado indeterminado em células glandulares. 

d) lesão intra-epitelial de alto grau. 

e) atipias de significado indeterminado em células de origem indefinida. 

 

45. A Gravidez Ectópica é a implantação e desenvolvimento do ovo 
embrionário fora da cavidade uterina. Ela pode ser classificada principalmente 
em: 

a) Gástrica, tubária e ovárica. 

b) Ovárica, gástrica e abdominal. 

c) Tubária, ovárica e abdominal. 

d) Tubária, abdominal e gástrica. 

e) Abdominal, gástrica e uterina. 

 

46. A Placenta Prévia é uma síndrome hemorrágica que ocorre durante o 
período gestacional. Sobre ela é correto afirmar que: 

a) É a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento 
superior do útero a partir da 22a semana e pode ser classificada em total, 
parcial ou marginal. 

b) É a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento inferior 
do útero até a 22a semana e pode ser classificada em total, parcial ou marginal. 

c) É a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento 
superior do útero a partir da 22a semana e pode ser classificada em plana, 
parcial ou marginal. 

d) É a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento inferior 
do útero a partir da 22a semana e pode ser classificada em total, parcial ou 
marginal. 
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e) É a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento inferior 
do útero até a 22a semana e pode ser classificada em plana, parcial ou 
marginal. 

 

47. Uma mulher procura o serviço de saúde com queixa de secreção vaginal 
acinzentada com odor de peixe. A enfermeira da unidade faz o teste de aminas 
com resultado positivo, qual o provável diagnóstico? 

a) Candidíase. 

b) Trichomoníase. 

c) Gonorréia. 

d) Vaginite inflamatória. 

e) Vaginose bacteriana. 

 

48. A candidíase ou candidose é causada por: 

a) Fungos. 

b) Vírus e bactérias. 

c) Streptococcus. 

d) Staphylococcus. 

e) Parasitas. 

 

49. Em relação às infecções do trato urinário na gestação, assinale a 
alternativa correta: 

a) Quando assintomáticas não trazem repercussões para a gestação. 

b) As modificações do organismo decorrentes da gestação não as 
predispõe. 

c) Os organismos que as causam são os da flora perineal normal. 

d) Constituem o segundo tipo mais comum de infecções bacterianas 
durante a gravidez. 

e) Os fatores de risco que as predispõe estão ausentes no período 
puerperal. 

 

50. A enfermeira realizou a consulta de enfermagem de FS 18 anos, primigesta 
de 28 semanas, que não havia iniciado o pré-natal porque veio do interior da 
Bahia. Ao realizar o exame físico constatou pressão arterial (PA) de 146x98 
mmHg com a gestante sentada, presença de edema +++/++++ em membros 
inferiores e a gestante referiu que a urina de manhã está com muita espuma e 
tinha tido dor de cabeça há dois dias. Os sinais e sintomas sugerem: 

a) Diabetes Gestacional. 

b) Pré-eclâmpsia. 
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c) Moléstia Trofoblastica Gestacional. 

d) Síndrome Hellp. 

e) Gravidez Tubária. 

 

51. A conduta clínica na presença de eclâmpsia tem como objetivo o 
tratamento das convulsões, da hipertensão e dos distúrbios metabólicos, além 
de cuidados e controles gerais. Nessa perspectiva, é correto assegurar que: 

a) Os cuidados gerais em situações de eclampsia incluem manter um 
decúbito elevado a 30o e face lateralizada; manter uma punção venosa em veia 
central ou periférica calibrosa e instalar um cateter vesical contínuo. 

b) O sulfato de magnésio pode ser utilizado durante o trabalho de parto, 
parto e puerpério como terapia anticonvulsivante, devendo ser mantido por 4 
horas após o parto se iniciado antes do mesmo. 

c) O cloreto de sódio a 20% atua como antídoto do sulfato de magnésio, 
sendo indispensável manter sempre à mão uma ampola para aplicação 
imediata no caso de eventual parada respiratória. 

d) Nos casos de eclampsia a cesariana é preferível ao parto vaginal, desse 
modo evitando todo o estresse adicional de um trabalho de parto em uma 
situação de alterações fisiológicas múltiplas. 

e) Na ausência de proteinúria, a suspeita se fortalece quando o aumento 
da pressão aparece acompanhado por distúrbios visuais e dor abdominal. 

 

52. Na rotina de atenção integral à saúde da mulher os métodos preconizados 
para o rastreamento do câncer de mama, segundo o Documento de Consenso 
do INCA de 2004, são a mamografia e o exame clínico das mamas  (ECM). O 
que esse consenso recomenda com relação à população-alvo e a 
periodicidade: 

a) 35 anos devem realizar ECM anual e mamografia a cada dois anos. 

b) 40 a 49 anos devem realizar ECM e mamografia anual. 

c) 50 a 69 anos devem realizar ECM e mamografia anual. 

d) 50 a 69 anos devem realizar ECM anual e mamografia a cada dois anos. 

e) A partir de 40 anos realizar ECM e mamografia anualmente. 

 

53. Os principais fatores de risco para câncer de mama são: 

a) história familiar, tabagismo, nuliparidade e hipertensão arterial. 

b) idade, menopausa tardia, multiparidade e não ter amamentado. 

c) idade, história familiar, menarca precoce e obesidade. 

 

d) primeira gravidez após os 35 anos, exposição a radiação, diabetes e 
história familiar. 



ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

UNIFESP – FAP 2018 23 

e) diabetes, tabagismo, multiparidade e menopausa tardia. 

 

54. O exame de Ultrassonografia (USG) de mama tem como principais 
indicações: 

a) diagnóstico diferencial das lesões sólidas e císticas e na jovem com 
lesão palpável. 

b) exame complementar a mamografia na mulher acima de 40 anos e 
diagnóstico de coleções. 

c) nas doenças inflamatórias e abcessos e para diagnosticar displasia 
mamária. 

d) nas alterações do exame clínico no ciclo gravídico puerperal e mulheres 
com história de câncer. 

e) mulheres com história de câncer e nos abcessos. 

 

55. A enfermeira de uma unidade de saúde da família localizada no Município 
de São Paulo realiza a consulta de enfermagem ginecológica de uma usuária 
hipertensa, com 45 anos de idade, solteira. Constata em seu prontuário que o 
último exame de Colpocitologia Oncótica foi realizado há quatro meses e o 
resultado apresentava alterações com metaplasia escamosa. Verificou-se 
ainda que os outros dois exames realizados anteriormente, em intervalos de 
aproximadamente um ano, apresentavam resultados normais.  Nesse caso, 
cumprindo o preconizado pela Coordenação Secretaria de Saúde, deve-se: 

a) Realizar nova coleta de amostras de material e encaminhar para a 
consulta médica para solicitação de exames complementares. 

b) Orientar a usuária que só deverá realizar novo exame daqui a doze 
meses, pois apresenta três exames consecutivos com resultados normais. 

c) Orientar a usuária a repetir o exame daqui a oito meses, e após o 
resultado normal, orientar para realizar a cada 3 anos. 

d) Agendar consulta para coleta de material para a realização do exame 
preventivo, após orientar a usuária a evitar relações sexuais durante 48 horas 
antes do exame e realizar higiene íntima com auxílio de ducha, uma hora antes 
do exame. 

e) Orientar a usuária que pode interromper a realização dos exames pela 
idade e ausência de atividade sexual. 

 

56. Assinale a alternativa correta em relação as boas práticas no parto e 
nascimento demonstradamente úteis, e que devem ser estimuladas como a 
valorização da singularidade de cada parturiente e família. 

a) Oferecer um ambiente acolhedor e de apoio, oferecer analgesia se for 
desejo da mulher, realizar o monitoramento fetal por meio da ausculta 
intermitente e administrar de maneira profilática a ocitocina no terceiro estágio 
do parto em mulheres com risco de hemorragia no pós-parto. 
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b) Apoio contínuo e individualizado durante o trabalho de parto e parto, de 
preferência por pessoal que não seja membro da equipe hospitalar, ambiente 
acolhedor e de apoio ao processo natural e infusão venosa de rotina no 
trabalho de parto. 

c) Estimular a liberdade de posição e movimentação durante o trabalho de 
parto, solicitar a presença de acompanhante no pós-parto imediato e oferecer 
analgesia peridural no alivio da dor no trabalho de parto. 

d) Oferecer líquidos por via oral, de preferência soluções isotônicas ao 
invés de somente água, realizar a episiotomia de rotina e administrar a 
ocitocina endovenosa após analgesia regional. 

e) Ler e discutir o plano de parto, realizar a tricotomia pubiana e perineal 
durante o trabalho de parto e informar sobre os riscos e benefícios das diversas 
práticas e intervenções durante o trabalho de parto. 

 

57. Leia as assertivas descritas abaixo sobre as modificações gravídicas e 
indique as afirmativas corretas. 

I. Os sinais de probabilidade de gravidez são os que se referem às 
alterações relacionadas ao organismo materno por isso ocorrem mais 
precocemente e os sinais de certeza de gravidez são os dependentes do 
organismo fetal assim sendo, ocorrem mais tardiamente. 

II. O aparecimento de manchas castanhas e irregulares na face ocorre em 
torno de 50% a 70% das gestantes e a maioria delas também apresenta um 
grau de hiperpigmentação cutânea, especialmente na segunda metade da 
gravidez. 

III. A epistaxe e congestão nasal são provocadas pelos hormônios 
esteroides que causam vasodilatação, aumento da vascularização e edema do 
tecido conjuntivo. É importante atentar para outras patologias que possam 
cursar com os mesmos sintomas, em especial os distúrbios de coagulação, no 
caso de epistaxe. 

IV. O aumento do fluxo vaginal é comum na gestação, sendo importante 
realizar avaliação adequada, pelo fato de as vulvovaginites infecciosas estarem 
associadas principalmente ao parto prematuro. 

V. A adaptação da postura materna sobrecarrega as articulações da coluna 
vertebral, sobretudo a lombossacral e deve-se recomendar a acupuntura, 
indicar atividades de alongamento e orientação postural. 

a) I e III estão corretas 

b) II e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas 

d) I, II, III e IV estão corretas 

e) Todas as alternativas estão corretas 
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58. A contracepção de emergência deve ser indicada na seguinte situação: 

a) Relação sexual planejada. 

b) Violência sexual/estupro. 

c) Falha contraceptiva presumida. 

d) Eventual relação sexual protegida. 

e) Impedir ou atrasar a fecundação. 

 

59. Em relação a conduta ativa da assistência no terceiro período do parto, 
segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao parto normal (2017), é 
correto afirmar que: 

a) Administrar 10 UI de ocitocina intramuscular após o desprendimento do 
recém-nascido e antes do clampeamento e corte do cordão umbilical. 

b) Administrar 15 UI de ocitocina intramuscular após o desprendimento do 
recém-nascido e após o clampeamento e corte do cordão umbilical. 

c) Administrar 5 UI de ocitocina endovenosa, seu uso está associado com 
menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea. 

d) Realizar a tração controlada do cordão após administração de ocitocina 
e ausência de sinais de separação da placenta. 

e) Não administrar ocitocina e considerar o período prolongado após 
decorridos 60 minutos. 

 

60. Segundo os Critérios de Elegibilidade Clínica para Uso Métodos 
Anticoncepcionais da Organização Mundial de Saúde, observamos 4 
categorias (1, 2, 3, 4). Assinale a alternativa que corresponde ao critério de 
elegibilidade 2 na anticoncepção. 

a) Os riscos superam os benefícios de uso do método. 

b) O método não deve ser usado, pois apresenta risco inaceitável. 

c) O método pode ser usado com restrições. As vantagens superam os 
riscos. 

d) O método pode ser usado sem restrição. 

e) Nenhuma das anteriores. 
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