
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
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03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– A atenção pré-natal possui como objetivo principal aco-

lher a mulher desde o início da gestação, assegurando 
proteção durante a gravidez e o nascimento de uma cri-

ança saudável. Para isso, a assistência pré-natal deve 
incluir ações de promoção da saúde, prevenção de 
agravos, além de diagnóstico e tratamento adequado 

dos problemas que possam ocorrer nesse período. Nes-
se contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Para uma assistência integral à gestante, o cuidado 

pré-natal, além de reconhecer gestações de risco, 
acompanhar o desenvolvimento do feto e as mu-

danças físicas maternas, deve oferecer apoio psico-
lógico, social e educativo. 

 

02) A prática de atenção pré-natal ganhou reconheci-

mento de sua importância dentro da saúde mater-
no-infantil, principalmente, após a criação do Pro-

grama de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN) do Ministério da Saúde (MS) no Brasil, em 
junho de 2000. 

 

04) O PHPN apresenta uma estruturação com três 
componentes: o primeiro trata da assistência pré-
natal; o segundo apresenta as questões relativas à 

organização, regulação e investimentos na assis-
tência obstétrica e neonatal na área hospitalar; e o 

terceiro institui nova sistemática de pagamento da 
assistência ao parto. 

 

08) A participação da enfermeira nas ações de saúde 

da mulher tornou-se mais constante a partir da dé-
cada de 1970, com a sua inserção nos programas 

preconizados pelo Ministério da Saúde através das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
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22– O método do nascimento é um acontecimento natural, 

de maneira pessoal, sendo um experimento dividido en-
tre as mulheres e seus familiares. As primitivas acres-

centaram múltiplos sentidos culturais a este evento, 
que, desde tempos antigos e em diferentes termos, fo-

ram sendo analisados e repassados, sobretudo, devido 
às transformações significativas no campo da medicina. 
Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) É importante que o enfermeiro inicie o preparo da 

mulher para o parto ainda durante o pré-natal, 
mediante o fornecimento de informações acerca 

dos cuidados com o corpo, dor do parto e técnicas 
de relaxamento a serem utilizadas. A chamada dor 

do parto, geralmente, muito temida por todas, 
ocorre de forma intermitente e sua intensidade va-

ria de acordo com diferentes fatores para uma 
mesma mulher em diferentes gestações e, tam-
bém, varia de mulher para mulher. 

 

02) Resolução COFEN no 0516/2016, Art. 3o, diz que 
aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes compete: 
emissão de laudos de Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH) para o procedimento de parto 
normal sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) 

Obstetra, da tabela do SIH/SUS; identificação das 
distócias obstétricas e tomada de providências ne-

cessárias até a chegada do médico, devendo inter-
vir, em conformidade com sua capacitação técnico-

científica, adotando os procedimentos que entender 
imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe 

e do recém-nascido; realização de episiotomia e 
episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e se-
gundo grau) e aplicação de anestesia local, quando 

necessária; acompanhamento obstétrico da mulher 
e do recém-nascido, sob seus cuidados, da interna-

ção até a alta. 
 

04) O profissional enfermeiro não poderá realizar con-
sultas de enfermagem de pré-natal, prescrição de 

medicamentos e solicitações de exames comple-
mentares sem a presença médica. 

 

08) O enfermeiro é incorporado oficialmente ao arca-

bouço legal do SUS como um profissional de saúde 
que busca incentivar o parto normal, promover a 

expressão da sensibilidade, subjetividade e inter-
subjetividade no ambiente do cuidado, integrando 

o companheiro e a família, estimulando a fisiologia 
do parir, propiciando o protagonismo feminino e 
respeitando suas crenças, seus direitos humanos e 

reprodutivos. 
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23– A violência durante a gravidez pode resultar em signifi-

cativas repercussões para o bebê, gerando agravos à 
sua saúde. Entre esses fatores, início tardio da atenção 

pré-natal, riscos obstétricos que incluem os sangramen-
tos, abortamentos, partos prematuros e os fatores emo-

cionais que dificultam a possibilidade da mulher em cui-
dar de si própria e do bebê, expressado, principalmente, 
nas alterações de humor como os estados depressivos, 

a ansiedade e a baixa autoestima. Sobre o assunto, as-
sinale o que for correto. 

 
01) As consequências do abuso durante a gravidez 

atingem a saúde física, sexual e emocional das mu-
lheres e o impacto de diferentes tipos de violência 

e de múltiplos eventos dessa natureza por longo 
tempo parece tornar-se cumulativo, em alguns ca-

sos podendo levá-las ao suicídio. 
 

02) Durante a consulta pré-natal, o profissional de   
saúde que atende essa mulher, talvez o único con-

tato dela com o sistema de saúde, tem a oportuni-
dade de identificar casos de violência. Entretanto, 
antes de fazer perguntas sobre violência, deve ga-

rantir um ambiente seguro e de confidencialidade, 
buscando estabelecer relações de confiança e co-

nhecer toda a rede de atenção à mulher, vítima de 
violência, para os encaminhamentos necessários. 

 

04) O cuidado humanizado à mulher no período perina-

tal surge como fator de importância na detecção e 
prevenção aos agravos gerados pelas situações de 

violência. Entendemos que esta maneira de cuidar 
vai além de ações terapêuticas, a subjetividade e a 

singularidade do eu e do outro é sentida e percebi-
da, e há um momento de aproximação e de cres-
cimento mútuo, pois os sujeitos trocam o que têm 

de mais íntimo, possibilitando assim o acontecer do 
verdadeiro cuidado. 

 

08) Torna-se de fundamental importância ao cuidado 

somente à mulher, não incluindo a família, avalian-
do seu contexto sociocultural, envolvendo a abor-

dagem das relações entre os seus integrantes e o 
entendimento de que a existência de condições 

particulares individuais, familiares e coletivas au-
menta o risco de ocorrência da violência no âmbito 

doméstico. 
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24– No puerpério, a mulher passa por intensas modificações 

de adaptação psico-orgânicas, fase na qual ocorre o 
processo de involução dos órgãos reprodutivos à situa-

ção pré-gravídica, o estabelecimento da lactação e a 
ocorrência de intensas alterações emocionais. Nesse 

contexto, assinale o que for correto. 
 

01) O pós-parto pode ser caracterizado por sentimen-

tos ambivalentes, tais como euforia e alívio; expe-
riência do parto e nascimento do filho saudável 

aumentando a autoconfiança; desconforto físico 
inerente ao tipo de parto; medo de não conseguir 

amamentar, ansiedade quando o leite demora a 
aparecer e ingurgitamento das mamas; sentimen-

tos de decepção com o filho pelo sexo ou aparência 
física; medo de não ser capaz de cuidar e respon-

der às necessidades do bebê e não ser uma boa 
mãe. 

 

02) As fases do puerpério são: imediato, dura aproxi-

madamente entre  2 e 10 horas após o parto, com 
a saída da placenta; mediato, até 15 dias; tardio 
(até cerca das 8 semanas pós-parto). Nesta fase, a 

mulher passa pela loquiação, ou seja, secreções li-
bertadas pelo útero, eliminando resíduos e mem-

branas da placenta. É nesta etapa que o útero vol-
ta ao seu tamanho normal, após a dilatação para a 

gravidez. Nesta etapa, a mulher deve continuar 
sendo observada por cuidados médicos periódicos. 

 

04) O puerpério é um período considerado de riscos 

para alterações fisiológicas e psicológicas, tornam-
se essenciais os cuidados de enfermagem qualifi-

cados que tenha como base, prevenção de compli-
cações, conforto físico, emocional, educação em 
saúde, empatia, acolhimento e valorização das es-

pecificidades das mulheres que sabidamente são 
influenciadas por expectativas sociais relativas à 

maternidade. 
 

08) A classificação dos lóquios compreende: vermelho 
ou sanguinolento (lochia rubra ou cruenta) – 2 a 4 

dias com evolução decrescente, constituindo-se de 
sangue, restos de decídua e células epiteliais; se-

rosanguinolento (lochia fusca) – presentes no 3o e 
4o dia até o 10o dia – sua coloração passa para ró-

sea acastanhada resultante de alterações de he-
moglobina, redução do número de hemácias e au-

mento dos leucócitos; serosos (lochia flava) – ob-
servados após o 10o; purulento/seroso/branco –   
5a/6a semanas – confunde-se com secreção cervi-

covaginal normal. Odor característicos dos lóquios 
é semelhante ao da menstruação (odor fétido, su-

gestivo de infecção). Os lóquios sanguinolentos por 
muito tempo ou fluxo vaginal vermelho vivo signifi-

ca que possivelmente existam restos placentários 

retidos. 
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25– Triagem significa seleção, separação de um grupo ou 

mesmo escolha entre inúmeros elementos e define, em 
saúde pública, a ação primária dos programas de tria-

gem, ou seja, a detecção, por meio de testes aplicados 
em uma população, de um grupo de indivíduos com 

probabilidade elevada de apresentarem determinadas 
patologias. Quando essa metodologia de triagem é rea-
lizada especificamente na população com idade entre 0 

e 30 dias de vida, aplica-se a definição triagem neona-
tal. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN), o teste do pezinho está disponível em to-
dos os estados em diversos postos de coleta, e o 

exame permite detectar somente hemoglobinopati-
as. 

 

02) O Ministério da Saúde implantou em 2001 o Pro-

grama Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Porta-

ria GM/MS no 822, de 6 de junho de 2001. 
 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, todos os es-
tados brasileiros devem contar com pelo menos um 

Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) 
e diversos postos de coleta distribuídos pelos mu-
nicípios do Estado. As amostras sanguíneas devem 

ser obtidas corretamente e em tempo adequado 
com encaminhamento rápido ao laboratório, que 

deverá realizar os exames com rigoroso controle de 
qualidade. 

 

08) O Programa tem como objetivo geral promover a 

detecção de doenças congênitas em fase pré-
sintomática em todos os nascidos vivos, permitindo 

o tratamento precoce e, consequentemente, dimi-
nuindo a morbidade, suas consequências e a mor-

talidade gerada pelas doenças triadas. 
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26– Publicada em 1983, a Resolução no 18/INAMPS dirigida 

aos hospitais públicos e conveniados estabeleceu nor-
mas e tornou obrigatória a permanência do filho ao lado 

da mãe, 24h por dia, através do sistema de alojamento 
conjunto. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Segundo o Ministério da Saúde, Alojamento Con-

junto é o sistema hospitalar em que o recém-

nascido sadio, logo após o nascimento, permanece 
com a mãe, 24h por dia, num mesmo ambiente, 

até a alta hospitalar. Este sistema possibilita a 
prestação de todos os cuidados assistenciais, bem 

como a orientação à mãe sobre a saúde de binômio 
mãe e filho. 

 

02) Deve-se orientar as mães que amamentam, que 

poderão amamentar outros recém-nascidos que es-
tejam no mesmo alojamento conjunto quando a 

mãe do mesmo não conseguir amamentar. 
 

04) Os objetivos do alojamento conjunto consistem em 
aumentar os índices de aleitamento materno; esta-

belecer vínculo afetivo entre mãe e filho; permitir 
aprendizado materno sobre como cuidar do recém-

nascido; reduzir o índice de infecção hospitalar cru-
zada; estimular a participação do pai no cuidado 
com recém-nascido; possibilitar o acompanhamen-

to da amamentação sem rigidez de horário visando 
esclarecer às dúvidas da mãe e incentivá-la nos 

momentos de insegurança; orientar e incentivar a 
mãe (ou pais) na observação de seu filho, visando 

esclarecer dúvidas; reduzir a ansiedade da mãe (ou 
pais) frente a experiência vivenciadas; favorecer 

troca de experiências entre mães; melhorar a utili-
zação das unidades e cuidados especiais para re-
cém-nascido; aumentar o número de crianças 

acompanhadas por serviço de saúde. 
 

08) Considera-se com boa vitalidade os recém-nascidos 
com mais de 1,5 kg, menos de 32 semanas de ges-

tação e índice de APGAR maior que 6 no 5o minuto. 
Em caso de cesariana, o filho será levado para per-

to da puérpera entre 4 a 8 horas após o parto, res-
peitando as condições maternas. 
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27– O aleitamento materno depende de fatores que podem 

influir positiva ou negativamente no seu sucesso. Entre 
eles, alguns relacionam-se à mãe, como as característi-

cas de sua personalidade e sua atitude frente à situação 
de amamentar, outros referem-se à criança e ao ambi-

ente, como, por exemplo, as suas condições de nasci-
mento e o período pós-parto havendo, também, fatores 
circunstanciais, como o trabalho materno e as condições 

habituais de vida. Nesse contexto, assinale o que for 
correto. 

 
01) São poucas as situações em que pode haver indi-

cação médica para a substituição parcial ou total 
do leite materno, onde o aleitamento materno não 

deve ser recomendado, dentre elas destacam-se as 
mães infectadas pelo HIV; mães infectadas pelo 

HTLV1 e HTLV2; mães com Hepatites B e C; mães 
com DPOC e mães com Diabetes tipo I e II. 

 

02) Há evidências de que o aleitamento materno asso-

ciado com outros tipos de vitaminas prescritas pelo 
pediatra nos primeiros 6 meses, contribui para um 
melhor desenvolvimento cognitivo. 

 

04) No Brasil, as mulheres de baixa renda foram as 
que menos procuraram os serviços de pré-natal e 
que tiveram um menor número de consultas, além 

de iniciá-lo mais tardiamente, resultando num me-
nor índice de aleitamento materno entre elas. A 

partir do sexto mês, a prevalência do aleitamento 
materno se inverte, sendo maior entre as mais po-

bres, fato talvez explicado por razões de dificulda-
des econômicas, que impedem a complementação 

com outros alimentos ou, até mesmo, com outros 
tipos de leite. 

 

08) Alguns fatores que vêm interferindo no aleitamento 

materno, dentre eles a idade materna mais jovem 
e a menor duração do aleitamento, talvez motivada 
por algumas dificuldades, como, por exemplo, um 

nível educacional mais baixo, poder aquisitivo me-
nor e, muitas vezes, o fato de serem solteiras. As 

adolescentes, por sua vez, aliam muitas vezes sua 
própria insegurança e falta de confiança em si 

mesmas para prover a alimentação para o seu be-
bê, à falta de apoio das próprias mães ou familia-

res mais próximos, ao egocentrismo próprio dessa 
idade e aos problemas com a auto-imagem, alcan-

çando, frequentemente, um menor índice de alei-
tamento. 
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28– O avanço científico e uma assistência primária efetiva 

vêm ao longo dos anos, diminuindo a mortalidade dos 
recém-nascidos nas maternidades. Dados do Fundo das 

Nações Unidas para a infância indicam que mais de um 
milhão de recém-nascidos morrem por ano nas primei-

ras 24 horas de vida, por falta de assistência qualificada 
(UNICEF). Dessa forma, há uma necessidade de uma 
assistência eficaz, exigindo do enfermeiro e sua equipe 

um conhecimento e habilidades para a realização destas 
práticas. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), toda criança até o 28o dia de vida é consi-
derada recém-nascido; muitos autores consideram 

as quatro semanas subsequentes ao nascimento 
como período neonatal. 

 

02) Conceito e classificação do recém-nascido quanto à 

Idade Gestacional: recém-nascido a termo ou nor-
mal é toda criança nascida de uma gestação entre 

34 a 38 semanas de gestação (280 dias/dando 
margem de 15 dias antes ou após o parto); recém-
nascido prematuro: é toda criança nascida de uma 

gestação entre 20 a 33 semanas de gestação; re-
cém-nascido posmaturo: é toda criança nascida de 

uma gestação com mais de 39 semanas de gesta-
ção. 

 

04) A respiração é um dos sinais vitais, exigindo que a 

monitoração seja rigorosa, a frequência respirató-
ria tendo como valor de referência para recém-

nascidos entre 45 a 65 rpm, já que os mesmos têm 
necessidade da criança de grande quantidade de 

O2. Os movimentos respiratórios do recém-nascido 
são curtos e irregulares, devem ser monitorados 
quanto à presença de apneia acima de quinze se-

gundos. 
 

08) A escala de Apgar é um instrumento de rastrea-
mento inicial, que deve ser aplicado para uma ava-

liação do lactente imediatamente após o parto. Re-
flete a condição do bebê depois da tensão do tra-

balho de parto e do parto, e permite uma avaliação 
daquelas funções essenciais à vida e que precisam 

começar imediatamente para que se processe a 
adaptação à vida extrauterina. A contagem de 

Apgar é realizada no primeiro e quinto minuto, en-
contrando valores menores que seis. Este método 

deve ser repetido entre cinco e dez minutos, até 
que se estabilize o organismo do recém-nascido. 
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29– A assistência neonatal vem passando por muitas trans-

formações e o advento de novas tecnologias trouxe um 
universo mais amplo ao cuidado aos recém-nascidos 

(RN). Durante décadas, os avanços nos cuidados inten-
sivos têm possibilitado maior sobrevida aos recém-

nascidos prematuros extremos. Nos últimos anos, gran-
des mudanças vêm ocorrendo no ambiente das unida-
des neonatais no Brasil, de certa forma acompanhando 

a tendência mundial. Nesse contexto, assinale o que for 
correto. 

 
01) Manter a temperatura axilar do recém-nascido 

prematuro é um cuidado essencial que deve ser 
atribuído à equipe de sala de parto, e esta tempe-

ratura deve ficar entre 34-35,5 ºC, desde o nasci-
mento até a admissão na unidade neonatal. A pre-

sença de temperatura corporal menor que 35,0 ºC 
na admissão é fator independente de risco para 
mortalidade e morbidade por agravar ou favorecer 

distúrbios metabólicos, desconforto respiratório, 
enterocolite necrosante e hemorragia intracraniana 

em recém-nascido prematuro menor que 34 sema-
nas. 

 

02) Para que a assistência de enfermagem ao neonato 

prematuro seja de qualidade, é  fundamental aten-
der às necessidades de repouso, calor, nutrição, 

higiene, observação e atendimento contínuo. Po-
rém, considera-se que as intervenções de enfer-

magem devam ser direcionadas para ajudar na 
transição da vida intrauterina para a extrauterina, 

mostrando assim, que esta deve atender não só às 
necessidades biológicas do neonato prematuro, 
como também às emocionais. 

 

04) Consiste um cuidado da enfermagem promover a 

higiene e a proteção da pele, a profilaxia das infec-
ções, ativar a circulação, proporcionar conforto e 

bem-estar ao RN. Devemos também considerar o 
estado clínico do bebê antes de um manuseio de 

higiene, que pode ser excessivo. Deve-se evitar a 
retirada do vernix do bebê logo no primeiro dia. 

Estudos recentes demonstram que, embora o ba-
nho com esponja não modifique os sinais vitais de 

prematuros estáveis, exceto pelo aumento da fre-
quência cardíaca, também não protege a pele do 
prematuro contra infecções. Portanto, banhos fre-

quentes não trazem benefícios bem estabelecidos 
para os prematuros. 

 

08) Após o nascimento do recém-nascido, durante a 

primeira avaliação, ao se observar a presença de 
Cianose generalizada, esta pode indicar problemas 

com hipotermia. Já a cianose de extremidades 
(acrocianose) pode indicar problemas cardiorrespi-

ratório. 
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30– Na reanimação do recém-nascido prematuro em sala de 

parto, as pesquisas ainda não responderam à questão 
relativa à concentração de oxigênio ideal durante a ven-

tilação. A hipóxia se associa a lesões disfuncionais em 
todos os sistemas biológicos, que acabam por resultar 

em falência de múltiplos órgãos e morte. A hiperóxia, 
por sua vez, gera radicais livres, que desencadeiam oxi-
dação enzimática, inibição de síntese proteica, inibição 

da síntese de DNA e peroxidação lipídica, com lesão te-
cidual difusa mais acentuada nos recém-nascidos pre-

maturos, pois seus mecanismos de proteção antioxidan-
tes são imaturos. Assim, por um lado, o uso de ar am-

biente pode não ser suficiente para que tais pacientes 
atinjam uma oxigenação adequada. Nesse contexto, as-

sinale o que for correto. 
 

01) Com base no conhecimento existente até o mo-
mento, recomenda-se iniciar a reanimação com 
concentrações elevadas de oxigênio. O uso de con-

centrações de oxigênio menor que 65% em recém-
nascido prematuro, comparado a concentrações 

entre 21-30%, leva à melhora na sobrevida, dis-
plasia broncopulmonar, hemorragia peri-intraven-

tricular e retinopatia da prematuridade, havendo 
um aumento de marcadores de estresse oxidativo. 

 

02) Quando o recém-nascido prematuro que está rece-

bendo ventilação por pressão positiva, com con-
centração de oxigênio de 30%, não melhora e/ou 

não atinge os valores desejáveis de SatO2, reco-
menda-se sempre verificar e corrigir a técnica da 

ventilação antes de aumentar a oferta de oxigênio 
suplementar. Ao elevar a oferta de oxigênio, é ne-
cessário um período de cerca de 30 segundos para 

haver equilíbrio da mistura gasosa oferecida pela 
ventilação por toda a área pulmonar do recém-

nascido. 
 

04) A ventilação e a massagem cardíaca são realizadas 
de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 

1:3, ou seja, 1 movimento de massagem cardíaca 
para 3 movimentos de ventilação, com uma fre-

quência de 120 eventos por minuto (90 movimen-
tos de massagem e 30 ventilações). A coordenação 

da massagem e da ventilação é importante na rea-
nimação neonatal, pois assegura a expansão pul-
monar plena, que desempenha um papel central 

para a transição cardiocirculatória ao nascimento. 
 

08) A confirmação de que a cânula está localizada na 
traqueia é obrigatória, sendo prioritária nos pacien-

tes bradicárdicos que não estão respondendo às 
medidas de reanimação. O melhor indicador de que 

a cânula está na traqueia é o aumento da FC. Na 
prática, costuma-se confirmar a posição da cânula 

por meio da inspeção do tórax, ausculta das       

regiões axilares e gástrica e observação da FC. 
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31– Percebendo a necessidade de qualificar e ordenar a 

atenção materno-infantil nas redes de APS (Atenção 
Primária a Saúde), o governo lançou o programa Mãe 

Paranaense baseado no programa federal Rede Cego-
nha. Este conta com cadernos específicos e um linha 

guia que permite manter uma linearidade das condutas 
nos atendimentos em diversos setores, bem como in-
forma as competências das equipes e dos profissionais. 

Baseado nestas informações, assinale o que for correto 
no que compete o papel do enfermeiro no pré-natal de 

baixo risco. 
 

01) Realizar a Inscrição da gestante no pré-natal, ca-
dastro no SISPRENATAL e realizar a estratificação 

do risco gestacional. 
 

02) Realizar consultas de pré-natal e solicitar exames 
de rotina. 

 

04) Realizar visita domiciliar às gestantes, periodica-

mente, além das consultas agendadas. 
 

08) Identificar e cadastrar as famílias das gestantes de 
sua área. 

 
                

 
 

 

32– Atualmente, o modelo assistencial obstétrico no Brasil é 

altamente intervencionista, o que contribui com o au-
mento da morbimortalidade materno-infantil. Com o in-

tuito de mudar este cenário, os profissionais enfermei-
ros buscam devolver à mulher seu papel de protagonis-

ta no processo de parturição. Frente à atuação do pro-
fissional enfermeiro no parto natural, assinale o que for 
correto.  

 
01) Assistir a parturiente apenas na fase ativa do par-

to, uma vez que o enfermeiro não deve interferir 
no processo fisiológico do nascimento. 

 

02) Cabe ao enfermeiro avaliar a parturiente e decidir 

juntamente com a equipe de profissionais os pro-
cedimentos que julgar necessário, sem mesmo 

consultar a parturiente, quando em situações de 
risco. 

 

04) Oferecer à parturiente privacidade, conforto, segu-

rança e orientações pertinentes. 
 

08) Oferecer a parturiente medidas não farmacológicas 
no alívio da dor e do desconforto. 

 
                
 

 

 

33– Sobre o que é considerado Violência Obstétrica, assinale 

o que for correto.  
 

01) Monitoramento fetal através de ausculta intermi-
tente. 

 

02) Exames vaginais periódicos para avaliação da evo-
lução do trabalho de parto. 

 

04) Prática da episiotomia como forma de proteção pe-
rineal. 

 

08) Técnicas não farmacológicas de alívio da dor. 
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34– Faz parte das atribuições do enfermeiro como integrante 

da equipe de saúde a avaliação clínica do recém-
nascido, já imediatamente ao nascimento observando 

sua vitalidade. Assinale o que for correto quanto a de-
nominação da avaliação clínica citada acima. 

 
01) Apgar. 
 

02) Capurro. 
 

04) Avaliação por nota. 
 

08) Parkim. 

 
                

 
 

 

35– O programa nacional de triagem neonatal é uma política 

de saúde pública do Governo Federal, que foi criada 
com a finalidade de diagnosticar, orientar e tratar pre-

cocemente algumas doenças que acarretam deficiências 
de ordem física e intelectual. Identifique essas deficiên-

cias e assinale o que for correto. 
 

01) Hipotireoidismo Congênito, Deficiência de Biotini-

dase, Hiperbilirrubinemia, Fenilcetonúria, Anemia, 
Cardiopatias. 

 

02) Fenilcetonúria, Deficiência de Biotinidase e Doença 

Falciforme. 
 

04) Cardiopatias, Fenilcetonúria, Hiperplasia Adrenal, 
Doença Falciforme, Anemia, Deficiência de Biotini-

dase. 
 

08) Hipotireoidismo congênito, Hiperplasia Adrenal e 
Fibrose Cística. 

 
                

 
 

 

36– Rede Mãe Paranaense é um conjunto de ações adotadas 

pelo governo de estado, com o intuito de organizar, 
qualificar e padronizar a assistência prestada à mulher 

no ciclo gravídico-puerperal, bem como ao concepto. 
Sendo a enfermagem a categoria profissional de maior 

contingência na equipe, cabe a esta prestar assistência 
qualificada nos diversos níveis de atenção à saúde, seja 

na atenção primária, secundária ou terciária. Neste con-
texto assinale o que for correto. 

 

01) Primar pela atenção de qualidade unisetorial. 
 

02) Identificar fatores de risco a partir da estratificação 
de risco nas consultas na atenção primária e se-

cundária. 
 

04) Oferecer educação em saúde no ciclo gravídico-
puerperal utilizando uma linguagem clara e objeti-

va, visando o aprendizado das gestantes. 
 

08) É da competência da enfermagem, em especial do 
enfermeiro, realizar o acolhimento da gestante e 

seu parceiro(a) nas consultas de pré-natal ou na 
realização do parto sem distócia. 
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37– Em relação à assistência de enfermagem no Ciclo Graví-

dico-Puerperal, assinale o que for correto. 
 

01) O acolhimento da mulher nos diversos setores de 
atendimento faz parte do modelo de assistência de 

enfermagem. 
 

02) É da competência da equipe de enfermagem assis-
tir a puérpera no Greenberg ou pós-parto imediato, 

avaliando as perdas sanguíneas identificando qua-
dros hemorrágicos por atonia uterina. 

 

04) Orientar a mulher e seu parceiro quanto aos riscos 

das IST's, durante o pré-natal e puerpério, evitan-
do abordar neste momento os métodos de contra-
cepção e a sexualidade. 

 

08) No período puerperal, por se tratar de uma fase de 

intensas alterações fisiológicas, psicológicas e hor-
monais, deve-se oferecer à mãe, ainda em interna-

ção pós-parto, informações claras sobre o puerpé-
rio, dieta alimentar, amamentação e cuidados com 

o recém-nascido. 
 

                
 

 

 

38– Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Hemorragia Pós-Parto (HPP) é comumente definida co-

mo uma perda de 500 ml de sangue ou mais no período 
de 24 horas após o parto. A HPP acontece na fase do 

pós-parto imediato e cuidados de enfermagem precisam 
ser realizados na primeira e segunda hora após o parto. 

Desta forma, para facilitar a assistência da equipe de 
saúde quanto a HPP, tem-se a teoria dos 4T, que é utili-
zada pelo ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics) 

para facilitar as condutas. Sobre o assunto, assinale o 
que for correto. 

 
01) Tônus, Trauma, Tecidos e Trombina correspondem 

os 4T segundo a ALSO. 
 

02) Restos placentários podem provocar sangramento 
transvaginal pós-parto. 

 

04) A contração uterina se avalia a partir do Tônus, 

importante mecanismo de involução uterina com a 
formação do Globo de Segurança de Pinard. 

 

08) Trombina, Tônus, Trauma e Tecidos correspondem 

os 4T segundo a ALSO. 
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39– Nos primórdios da história da cultura humana, os partos 

eram realizados em casa e os recém-nascidos eram 
mantidos junto às suas mães imediatamente após o 

nascimento. Com a criação dos hospitais-maternidades, 
esta rotina parou de acontecer. No início do século XX, 

os hospitais-maternidades passaram a ter enfermarias 
próprias para RN, chamadas de berçários. Em 1977, o 
Ministério da Saúde passou a recomendar que os RN 

saudáveis permanecessem com as suas mães, e, em 
1983, o extinto INAMPS publicou Portaria no 18 tornan-

do o alojamento conjunto obrigatório em todos os hos-
pitais públicos e conveniados. Essa portaria foi revista e 

atualizada em 1993 e contém as normas básicas que 
norteiam o funcionamento dos alojamentos conjuntos 

do país. Quanto ao alojamento conjunto, assinale o que 
for correto. 

 
01) Recém-nascido a termo, idade gestacional adequa-

da e sem patologia, com boa vitalidade, boa suc-

ção, adequado controle térmico, peso de nascimen-
to superior a 2.500g menos de 4.000g. 

 

02) Boletim de Apgar igual ou superior a 6 no primeiro 

minuto de vida. 
 

04) Em caso de cesariana, o RN será levado para a 
mãe entre 2 a 6 horas após o parto, respeitando-se 

as condições maternas. 
 

08) Boletim de Apgar igual ou superior a 7 no primeiro 
minuto de vida. 

 
                

 
 

 

40– Segundo dados do Unicef, o Brasil ocupa o segundo 

lugar no ranking de países em desenvolvimento capazes 
de atingir a meta de redução da mortalidade infantil em 

dois terços, de acordo com os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio, da Organização Mundial da Saúde. Os 

profissionais da saúde envolvidos precisam estar prepa-
rados, pois, por mais competentes que sejam, nos as-

pectos técnicos relacionados à lactação, o trabalho de 
promoção e apoio ao aleitamento materno precisa ter 
um olhar atento, abrangente, levando em consideração 

os aspectos emocionais e a cultura familiar. De acordo 
com o Ministério da Saúde, sobre o aleitamento mater-

no, segundo o Caderno de Atenção Básica 23, assinale o 
que for correto. 

 
01) Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo 

por seis meses e complementado até os dois anos 
ou mais. 

 

02) O exercício que a criança faz para retirar o leite da 

mama é muito importante para o desenvolvimento 

adequado de sua cavidade oral, propiciando uma 

melhor conformação do palato duro, o que é fun-
damental para o alinhamento correto dos dentes e 
uma boa oclusão dentária. 

 

04) A amamentação é um excelente método anticon-
cepcional nos primeiros seis meses após o parto 
(98% de eficácia), desde que a mãe esteja ama-

mentando exclusivamente ou em aleitamento com-
plementado. 

 

08) Grande parte do leite de uma mamada é produzida 

enquanto a criança mama, sob o estímulo da pro-
lactina. A ocitocina é liberada principalmente pelo 

estímulo provocado pela sucção da criança, tam-
bém em resposta a estímulos condicionados, tais 

como visão, cheiro e choro da criança, e a fatores 
de ordem emocional, como motivação, autoconfi-

ança e tranquilidade. 
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