POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questão 01
De acordo com a Constituição Federal, art. 200, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
III. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
IV. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
Está/estão CORRETA(S) a(s) alternativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I e IV apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e IV apenas.
I, II, III e IV.

Questão 02
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências. O artigo 7º traz que as Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes
pactuadas:
a)
b)
c)
d)
e)

No Ministério da Saúde.
Nos Conselhos de Saúde.
Nas Comissões Intergestores.
Nas Fundações de Saúde.
Nas Comissões de Integração.

Questão 03
De acordo com Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017), o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (Nasf-AB) é constituído por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por
categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde.
Compete especificamente à equipe que compõe o Nasf-AB:
I.
II.

III.
IV.

Realizar ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de
trabalho das equipes dentre outros, no território.
Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da
ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas
e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários.
Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão
vinculadas.
Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta
de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos
populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade.

Está/estão CORRETA(S) a(s) alternativa(s):
a) I, II, III e IV.
b) I e IV apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
e) I, II e IV apenas.

Questão 04
Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de
Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, julgue os objetivos específicos, marcando a letra
(V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. Em seguida responda a sequência correta.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos
referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde.
Contribuir para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde tendo a
Atenção Básica como coordenadora do processo.
Desestimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, compartilhados entre
instituições de ensino, programas de residência em saúde e serviços de saúde.
Promover a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes
redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de
atividades educacionais e de atenção à saúde integral
Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação
das instituições de ensino.

A sequência correta de cima para baixo é:
a) V – F – F – V – F.
b) V – V – F – V – F.
c) F – V – V – V – F.
d) F – V – V – F – F.
e) V – V – V – V – V.
Questão 05
A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a
letra (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. Em seguida responda a sequência
correta.
(

)

O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir
as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS.

(

)

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações simples e objetivas, no sentido de reforçar o SUS como
política de governo e de defender os princípios da ética e da bioética, inscritos na Constituição
Federal.

(

)

O Pacto pela Saúde representa um exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e
integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do
SUS.

(

)

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.

(

)

O Pacto pela Saúde tem previstas revisões mensais, com ênfase na definição de prioridades
específicas dos gestores em cada esfera, que serão expressas em objetivos e metas no Termo de
Compromisso de Gestão.

A sequência correta de cima para baixo é:
a) V – F – V – F – V.
b) F – V – F – V – V.
c) V – V – V – F – F.
d) V – F – V – V – F.
e) F – V – V – F – F.

Questão 06
Em relação a movimentação dos recursos, o rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos
de saúde e repassados na forma do caput dos arts. 18 e 22 aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
observará as necessidades de saúde da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica,
espacial e de capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde e, ainda, o disposto no art. 35 da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do § 3º do art. 198 da
Constituição Federal. Nesse contexto, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 institui, nos termos
do § 3º do art. 198 da Constituição Federal:
I.
II.
III.

IV.
V.

O valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em
ações e serviços públicos de saúde;
percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde;
critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos Municípios, visando à progressiva
redução das disparidades regionais;
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal;
constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas custeados com recursos distintos
dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou vinculados a fundos
específicos distintos daqueles da saúde.

Está/estão CORRETA(S) a(s) alternativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e IV apenas.
I e II apenas.
I, II e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.

Questão 07
No último dia 19 de setembro, a Lei 8.080/90 completou 30 anos, uma marca importante para o Sistema Único
de Saúde (SUS). Essa lei traz apontamentos importantes para o nosso sistema de saúde. Nesse contexto, julgue
as assertivas abaixo, marcando a letra (V) para as alternativas verdadeiras e para as alternativas falsas (F) em
seguida responda a sequência correta no que se refere a Lei 8.080/90:
(
(
(
(
(

) da política de recursos humanos;
) da organização, da direção e da gestão do SUS;
) das competências e atribuições das três esferas de governo;
) dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento.
) do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde;

A sequência correta de cima para baixo é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F – V.
F – V – F – V – V.
V – V – V – F – F.
F – V – V – F – F.
V – V – V – V – V.

Questão 08
A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e trata
também da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse de forma regular e automático para
os Municípios, Estados e Distrito Federal. Para o recebimento destes recursos, Municípios, Estados e Distrito
Federal devem contar com:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Fundo de Saúde;
Conselho de Saúde;
Plano de Saúde;
Relatório de Gestão;
Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de seis meses
para sua implantação.

Está/estão CORRETA (S) a (s) alternativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, IV e V apenas.
I, II, III e IV apenas.
I, II e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III, IV, V e VI.

Questão 09
As Rede de Atenção à Saúde (RAS) apresentam três elementos constitutivos, neste contexto, julgue marcando a
letra (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. Em seguida responda a sequência
correta.
(

)

(

)

(

)

O primeiro elemento das RAS, e sua razão de ser, é uma população. A população de responsabilidade
das RAS é a população dos censos demográficos.
O segundo elemento constitutivo das RAS é a estrutura operacional, constituída pelos “nós” das redes
e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós.
O terceiro elemento constitutivo das RAS são os modelos de atenção à saúde: modelos de atenção aos
eventos agudos e os modelos de atenção às condições crônicas.

A sequência correta de cima para baixo é:
a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F.
V – F – F.
F – V – V.
V – F – V.
V – V – V.

Questão 10
De acordo com o Caderno HumanizaSUS - Atenção Hospitalar, as Pistas metodológicas para a Humanização
dos hospitais da Rede SUS podem ser apontadas na definição de estratégias para enfrentamento dos desafios da
gestão hospitalar. Nesse contexto, julgue as alternativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ampliar a experiência democrática na gestão dos hospitais.
Ampliar a experimentação de ação clínica mais compartilhada e corresponsabilizada entre os
trabalhadores que se encontram em situação de trabalho.
Desenvolver estratégias de inclusão dos usuários e da sua rede sociofamiliar nos processos de cuidado;
Ampliar e qualificar a presença, inserção e responsabilização do hospital na rede de saúde.
Essas pistas se desdobram em linhas de intervenção e como indicativo metodológico para ação. Não
podem ser tomadas como suficientes e independentes de outras linhas de ação, a exemplo da gestão de
custos, a adoção de programas de racionalização do uso de insumos, entre outros.

Está/estão CORRETA(S) a(s) alternativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, IV e V apenas.
I, II e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.

Questão 11
O documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do paciente aponta que não se pode
organizar os serviços de Saúde sem considerar que os profissionais vão cometer erros. Errar é humano e cabe
ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o paciente. Para isso, algumas mudanças são
requeridas para iniciar a jornada, com vistas a uma cultura da segurança. Faz parte dessas mudanças:
a)
b)
c)
d)
e)

Prestação de contas do topo para a base.
Buscar os erros como falhas individuais.
Mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa.
Adotar modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual.
O fato de que o cuidado deve deixar de ser centrado no paciente para ser centrado na equipe de saúde.

Questão 12
O Manual do Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS): uma construção coletiva – trajetória e
orientações de operacionalização e a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 divulga o pacto pela Saúde e
estabelece pontos prioritários de pactuação para o planejamento, que são:
I.
II.
III.
IV.

V.

A adoção das necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no
âmbito do SUS.
A integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada esfera de gestão, quanto do
SUS como um todo.
A institucionalização e o fortalecimento do PlanejaSUS, com adoção do processo de planejamento,
neste incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento estratégico de gestão do SUS.
A revisão e a adoção de um elenco de instrumentos de planejamento – tais como planos, relatórios e
programações – a serem adotados pelas três esferas de gestão, com adequação dos instrumentos legais
do SUS no tocante a este processo e instrumentos dele resultantes.
A cooperação entre as três esferas de gestão para o fortalecimento e a equidade do processo de
planejamento no SUS.

Está/estão CORRETA (S) a (s) alternativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, IV e V apenas.
I, II e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.
I, II, III e V apenas.

Questão 13
A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores
dos serviços de saúde, marque a assertiva correta:
a) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
b) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador,
deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
c) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve contemplar a relação contendo a
identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco
a que estão expostos.
d) Deve ser assegurado o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança. Os trabalhadores
que utilizarem objetos perfurocortantes não devem ser os responsáveis pelo seu descarte, sendo essa uma
atribuição dos profissionais do setor de limpeza.
e) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve ser reavaliado a cada seis meses.
Questão 14 (QUESTÃO ANULADA)
Apresentamos a você um conjunto de datas que marcaram o longo caminho da constituição do SUS como a
principal política pública de saúde brasileira, destacando as contribuições dadas por estes eventos na construção
de nosso sistema único de saúde. As datas são marcadas por momentos de definição de políticas
governamentais, traduzidas em legislações específicas, que de alguma forma “pavimentaram” o caminho para o
SUS. Nesse contexto, julgue as assertivas abaixo, marcando a letra (V) para as alternativas verdadeiras e (F)
para as alternativas falsas. Em seguida responda a sequência correta:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A Medicina previdenciária no Brasil data de 1923, quando o governo instituiu, pela Lei Eloy Chaves as
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP).
Em 1932 a Criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). Acentua-se o componente de
assistência médica, em parte por meio de serviços próprios, mas, principalmente, por meio da compra de
serviços do setor privado
Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), resultou da unificação dos IAPs, no
contexto do regime autoritário de 1964, vencendo as resistências a tal unificação por parte das categorias
profissionais que tinham institutos mais ricos. O INPS consolida o componente assistencial, com
marcada opção de compra de serviços assistenciais do setor privado, concretizando o modelo
assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no futuro SUS.
Em 1977 foi criado o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS), e, dentro dele, o
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que passa a ser o grande
órgão governamental prestador da assistência médica – basicamente à custa de compra de serviços
médico hospitalares e especializados do setor privado.
Em 1982 foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que dava particular
ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como a “porta de entrada” do sistema.
A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, com intensa participação social, deu-se logo após
o fim da ditadura militar iniciada em 1964, e consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio
da saúde como direito universal e como dever do Estado; princípios estes que seriam plenamente
incorporados na Constituição de 1988.

A sequência correta de cima para baixo é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F, V.
F, V, F, V, V.
V, V, V, F, F.
F, V, V, F, F.
V, V, V, V, V.

Questão 15
O periódico científico The Lancet é um dos mais renomados do mundo. Em 2011 publicou um importante
artigo sobre o processo de implementação e expansão do Sistema Único de Saúde. Segundo os autores o
desenvolvimento da atenção primária à saúde no Brasil recebe um destaque importante no SUS e para que isso
ocorra, diversas estratégias aconteceram. Julgue as alternativas abaixo no que se refere à estas estratégias:
I.
II.
III.
IV.

Repasse de recursos financeiros para a estrutura organizacional do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde e Saúde da Família.
A tendência à criação e ao fortalecimento de estruturas regulatórias nas secretarias municipais de saúde
e nas unidades de saúde da família.
Estabelecimento de orientações específicas para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde na
ampliação de suas ações como avaliação glicêmica, aferição de pressão arterial e pequenos curativos.
Implementação de diretrizes clínicas baseadas em evidências para a gestão de doenças crônicas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
III e IV, apenas.

ENFERMAGEM

Questão 16
Na sala pré-parto o enfermeiro acompanha a evolução da gestante atento para todas as nuances de sua evolução.
Algumas alterações fisiológicas são comuns nas gestações entre elas está o edema. Julgue os itens que se
seguem, acerca de edema gestacional tardio.
I.
II.

É fisiológico e resulta por retenção de sódio induzida por hormônios entre outros fatores.
É recorrente em episódios agudos especialmente no primeiro trimestre e acomete face, trato
respiratório, pescoço, membros inferiores e lábios.
Caso de formação de cacifo este pode ser avaliado em membros inferiores observando o sinal de Godet
o qual pode ser avaliado na região pré-tibial e maleolar dos membros inferiores.
A determinação do sinal de Godet pode ser dada em cruzes (+), na qual avalia-se a profundidade da
depressão em centímetros: + (1cm); ++ (2cm); +++ (3 cm) e ++++ (4 cm).
Dietas pobre em potássio e rico consumo de sódio podem intensificar os edemas.

III.
IV.
V.

Está/estão CORRETA (S) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, IV e V apenas.
II, III e IV apenas.
I, III e V apenas.
III e IV apenas.
I, III, IV e V apenas.

Questão 17
Em relação à Sondagem Vesical, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for
verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Durante a passagem da sonda vesical no sexo feminino, a paciente deve ficar em posição de litotomia,
expondo apenas os genitais.
Na sondagem vesical de alívio, deve ser insuflado o balonete com a quantidade 10 ml de água destilada
durante o procedimento de esvaziamento da bexiga.
Realiza-se irrigação vesical (Foley três vias) para prevenir a obstrução da sonda vesical pela remoção de
coágulos sanguíneos, secreções ou fragmentos.
Não há necessidade de troca rotineira da sonda vesical de demora, devendo ser realizada em situações
de presença de grande quantidade de resíduos no sistema de drenagem, obstrução do cateter ou da bolsa
coletora, violação do sistema e contaminação, entre outras.
Nos diversos tipos de cateterismo vesical os procedimento seguem as mesmas regras específicas como:
desenvolvidos por um profissional capacitado, sistema de drenagem fechada, técnica asséptica e
manutenção do sistema para a prevenção de infecções.

A sequência de respostas correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

F – F – V – V – V.
V – F – V – V – V.
V – F – V – V – F.
F – V – F – F – F.
V – F – F – V – F.

Questão 18
Uma mãe procurou a Unidade Básica de Saúde com seu filho de 9 anos apresentando febre, calafrios, mal-estar,
cefaleia, vômito e rigidez nucal. O enfermeiro desconfiado de uma possível meningite posicionou a criança em
decúbito dorsal, posicionou suas mãos atrás da região cervical forçando uma flexão do pescoço foi observado
dor e resistência (Figura). O sinal clínico é denominado de:

a)
b)
c)
d)
e)

Kernig.
Brudzinski
Romaña
Lewinson.
Romberg.

Questão 19
A ausculta pulmonar é um método básico no exame físico dos pulmões que permite ao avaliador escutar e
interpretar os sons produzidos dentro do tórax mediante à várias patologias. Avalie as informações sobre os
sons respiratórios abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.

Os sibilos podem ocorrer devido redução da luz brônquica, edema de parede do alvéolo e compressão
dinâmica difusa.
Os murmúrios vesiculares são classificados estertores, crepitantes, roncos, sibilos e atrito pleural.
Crepitações são causadas pela abertura de alvéolos colapsados ou cheios de líquidos durante a
inspiração.
Para pectorilóquia afônica é solicitado que o cliente diga “trinta e três” e sobre o tecido normal, as
palavras soam abafadas e sobre as áreas de condensação as palavras soam mais altas.
O estridor é um som produzido pela obstrução da laringe ou da traqueia. Na respiração forçada o
aumento do fluxo de ar provoca significativa intensificação deste som.

Está/estão CORRETA (S) a (s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

III, apenas.
I e II apenas.
IV e V apenas.
III e V apenas.
II e IV apenas.

Questão 20 (QUESTÃO ANULADA)
Analise as informações abaixo referentes à administração de medicamentos.
I.

II.
III.
IV.
V.

Na administração de medicamentos IM na via dorso glútea é importante o cuidado na delimitação dos
quadrantes, visando o melhor posicionamento da agulha para evitar a lesão de grandes vasos da raiz dos
membros inferiores.
Todo processo de administração de medicamentos pode ser generalizado e para facilitar falhas, pode-se
utilizar um “check list” mental denominado 5Cs (5 certos).
Em todas as vias IM o volume máximo que se pode aceitar seria 10 ml.
Na via SC pode-se utilizar calibre de agulha 25 X 0,7 mm.
Na via IM há uma absorção mais rápida do medicamento que a subcutânea, devido à maior
vascularização do tecido.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Questão 21
A escuta ativa durante as consultas de enfermagem é um elemento essencial no processo obtenção de
informações. Seguindo uma sistematização de coleta de dados, o diálogo na anamnese, estreita a distância e
norteia aspectos importantes da relação enfermeiro/paciente. Em relação à comunicação não-verbal, o
Enfermeiro pode utilizar modelos eficazes no relacionamento interpessoal, associados a:
a)
b)
c)
d)
e)

idade e expressão corporal.
postura e contato com os olhos.
tema ou assunto.
expressão corporal e tema.
assunto e idade.

Questão 22
O conhecimento das especificidades do local de administração de um fármaco, avaliando suas vantagens e
desvantagens é condição relevante na prática clínica dos profissionais de saúde. Soluções podem ser absorvidas
pelo organismo por diversas vias de administração medicamentosa. Marque a alternativa correta que se refere
ao local de administração de medicamentos intramusculares mais recomendado, pois oferece maior segurança
na aplicação, minimiza risco de lesões em nervos e vasos sanguíneos de grande calibre e permite um volume
maior de medicamento.
a)
b)
c)
d)
e)

Ventroglúteo.
Dorsoglúteo.
Face anterolateral do vasto da coxa.
Escapula.
Deltoide.

Questão 23
Sra. K. T. R. 48 anos, procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para a realização do preventivo, a cliente
ficou muito satisfeita com a consulta de enfermagem e na semana seguinte procurou novamente o serviço de
saúde para uma nova consulta, porém gostaria muito de ser atendida novamente com a enfermeira da semana
passada. Sra. K.T.R durante muitos anos queixa de seu peso e gostaria de ter uma orientação de saúde. Durante
a avaliação antropometrica o peso= 83,8 kg e estatura = 168 cm. De acordo com esses dados, calcule o Índice
de Massa Corpórea (IMC) e classifique-o conforme orientado pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

24,9 kg/m² / peso saudável.
26,7 kg/m² / obesidade grau I.
29,7 kg/m² / sobrepeso.
31,7 kg/m² / obesidade grau II.
49,8 kg/m² / obesidade grau III.

Questão 24
O mundo parou com a pandemia da Covid-19 e trouxe diversos pontos que auxiliam no aprendizado como a
aproximação das famílias, práticas sociais de proteção de si e do próximo, como uso de máscara,
distanciamento sanitário, rotinas de etiquetas sanitárias, uso de álcool à 70% e lavagens frequentes das mãos.
Nos estabelecimentos de saúde esse processo a higienização das mãos é uma prática importante de ações para
prevenir a transmissão de microrganismos e evita que pacientes e profissionais adquiram infecções cruzadas.
No que se refere a segurança do paciente e profissionais de saúde, avalie as assertivas a seguir:
I.
II.

III.

IV.

A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica
com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica.
A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, contendo
álcool na concentração de 50% a 70%, e sob a forma de gel e espumas, com álcool na concentração
mínima de 70%.
Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico,
deve haver um lavatório exclusivo provido de água corrente aquecida, sabão líquido, toalha descartável
ou de tecido e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de realizar
procedimentos; após situações que envolvam o risco de exposição a fluídos corporais do paciente; após
tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas a ele.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as assertivas II e III.
Somente as assertivas II e IV.
Somente as assertivas III e IV.
Somente as assertivas I e IV.
Somente as assertivas I e III.

Questão 25
Uma paciente foi internada na clínica médica e foi prescrito 2.300.000 UI de Penicilina Cristalina para ser
administrada com 200 ml de solução fisiológica, por via endovenosa, para correr em 3 horas. O hospital possui
frasco-ampola de Penicilina Cristalina de 10.000.000 UI. No processo de preparo de medicamento o técnico de
enfermagem teve dúvida quanto ao volume de Penicilina Cristalina que ele deveria aspirar após diluir o
medicamento e buscou ajuda do enfermeiro. Assinale a alternativa abaixo que corresponde os valores de:
volume do diluente, volume a ser aspirado e número de gotas, respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

10ml; 1,7 ml; 23 gt/min.
5ml; 2,3 ml; 21 gt/min.
8ml; 2 ml; 20 gt/min.
5ml; 1,7 ml; 24 gt/min.
10ml; 2,3 ml; 22 gt/min.

Questão 26
O espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos inclui esquizofrenia, outros transtornos psicóticos e
transtorno (da personalidade) esquizotípica. Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais
dos cinco domínios. Observe as palavras abaixo e marque a que corresponde a um dos domínios citados acima:
a)
b)
c)
d)
e)

discurso desorganizado.
comportamento antissocial.
autoestima inflada.
labilidade do humor.
distratibilidade anormal.

Questão 27
Observe os traçados eletrocardiográficos abaixo e marque aquele que corresponde à isquemia cardíaca (todos
são da derivação DII):

a)

b)

c)

d)

e)

Questão 28
Em relação à definição de transtorno mental, assinale a alternativa correta.
a) Um transtorno mental é uma doença caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição
que reflete uma disfunção nos processos biológicos.
b) Uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, como a morte de um
ente querido, constitui-se transtorno mental.
c) Desvios sociais de comportamento, por exemplo, de natureza política, religiosa ou sexual, e conflitos que
são referentes ao indivíduo e à sociedade são considerados transtornos mentais.
d) Um transtorno mental é uma doença caracterizada por perturbação clinicamente significativa na regulação
emocional de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos.
e) Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativos que
afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes.

Questão 29
As propriedades dos patógenos que mais importam são aquelas que regem sua relação com hospedeiro e as que
contribuem para o aparecimento de doença como produto dessa relação. Marque a sequência correta do termo
conforme sua definição:
I.
II.
III.
IV.
(

Patogenicidade
Infectividade
Virulência
Imunogenicidade.
) Qualidade específica de um agente que lhe permite romper a barreira externa e penetrar no organismo
vivo.
) Capacidade do bioagente de produzir imunidade no hospedeiro.
) Capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais.
) Capacidade de um agente se instalar no organismo (homem ou outro a animal) e provocar sintomas
em maior ou menor proporção entre os hospedeiros infectado.

(
(
(

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

I – IV – III – II.
II – III – IV – I.
II – IV – III – I.
I – III – IV – II.
II – III – I – IV.

Questão 30
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de
assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. No que se refere
as responsabilidades de deveres os profissionais de enfermagem, avalie as assertivas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados
éticos e legais.
Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem,
equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam
prejudicar o exercício profissional.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

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

SAÚDE DA MULHER E ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
Questão 31
Julia Maria, 27 anos, G3P2A0, IG: 11s + 4 dias, retorna à Unidade Básica de Saúde para continuidade do
acompanhamento pré-natal. Relata que vem apresentado náuseas matinais. Nega perdas vaginais. Trouxe
exames de rotina pré-natal, sendo evidenciada sorologia para toxoplasmose IgG e IgM reagentes.
Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as
falsas:
( ) As medidas de prevenção da toxoplasmose incluem higiene dos alimentos, ingestão de carnes bem
passadas e cuidado com as fezes de gatos.
( ) A infecção primária da toxoplasmose, ocorrida antes da gravidez, não afeta o concepto, exceto em mulher
imunodeprimida.
( ) O teste de avidez de IgG evidenciando alta avidez nesse período gestacional indica infecção adquirida
antes da gestação indicando baixo risco de infecção para o feto.
( ) O teste de avidez de IgM evidenciando avidez fraca nesse período gestacional indica possibilidade de
infecção adquirida na gestação, sendo necessário iniciar espiramicina imediatamente.
a)
b)
c)
d)
e)

V – F – F – V.
V – V – V – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.
V – F – V – V.

Questão 32
Gestante de 32 anos, primigesta, 34 semanas de gestação, pré-natal até então cursava sem anormalidades.
Apresentou nos últimos 10 dias valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg, razão pelo qual realizou
uma proteinúria de 24h com resultado de 728mg/24hs.
Sobre esta intercorrência que acomete esta gestante, é correto afirmar:
a) A incompleta dilatação das artérias espiraladas, causada por invasão inadequada do trofoblasto, leva ao
aumento da resistência ao fluxo sanguíneo no território placentário com consequente baixa oxigenação
fetal.
b) O fluxo renal ou a taxa de filtração glomerular não apresenta modificações significativas.
c) A alteração das plaquetas, quando presente, ocorre devido aumento da destruição destas células pelo baço.
d) O edema é o achado mais importante na ocorrência das síndromes hipertensivas na gestação.
e) Os diuréticos são as medicações hipotensoras de primeira escolha em gestantes que desenvolvem o edema
generalizado.
Questão 33
O puerpério é conceituado como o intervalo entre a dequitação e o retorno dos órgãos maternos ao seu estado
pré-gravídico. Esta variação está relacionada especialmente a mudanças anatômicas e fisiológicas no organismo
da mulher, embora questões de ordem psicossocial relacionadas à maternidade, à sexualidade, à autoestima, à
reorganização da vida pessoal e familiar estejam ocorrendo concomitantemente e influenciem a passagem desse
período.
Sobre as alterações que ocorrem no puerpério, considere as assertivas e indique a alternativa correta.
I.
II.
III.

Há um aumento do débito cardíaco (DC), no puerpério imediato em função da dequitação e da
descompressão aortocava.
A diaforese é considerada fisiológica, especialmente à noite, nos primeiros três dias, sendo uma forma
de eliminar o excesso de líquidos acumulados durante a gestação.
A cérvice tende a fechar com a manutenção das contrações após o parto e sua abertura externa jamais
recupera sua aparência pré-gravídica.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

A lochia alba refere-se ao sangramento que acontece dos 2 a 3 dias após o parto sendo composto por
leucócitos, células deciduais, epiteliais, muco e bactérias.
As alternativas II e III estão corretas.
Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I, III e IV estão corretas.
As alternativas I, II e III estão corretas.
As alternativas II e IV estão corretas.

Questão 34
J. A, 23 anos, casada há 3 anos, G1 P0 A0, compareceu ao serviço de pré-natal do UNESC SAÚDE, para
consulta de enfermagem no dia 13.10.2020. Durante anamnese, o enfermeiro é informado que a gestante
possuia ciclos menstruais regulares, com duração em média de 28 dias e que sua última menstruação iniciara
em 26.06.2020. J.A não apresentou nenhuma queixa e relatou que sentia os movimentos fetais, o que a deixa
bastante feliz. Os exames laboratoriais encontram-se sem alterações.
Diante das informações fornecidas pela gestante, a idade gestacional (IG) e da data provável do parto (DPP),
conforme a regra de Naegele no dia da consulta eram, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

16 sem + 2 dias; 03.03.2021.
18 sem; 03.03.2021.
15 sem + 2 dias; 03.04.2021.
16 sem + 4 dias; 02.04.2021.
15 sem + 4 dias; 03.04.2021.

Questão 35
Ao longo do tempo, o Ministério da Saúde (MS) vem criando medidas protetivas para manter a saúde materna e
fetal. “Assegurar a melhoria do acesso, de cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém -nascido, nas perspectiva dos direitos de cidadania” é o
objetivo:
a)
b)
c)
d)
e)

da Política Nacional de Proteção materna e fetal.
do Programa de Atenção Integral à Saúde da Família.
do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN).
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher.

Questão 36
Conforme (POSNER, 2014), as suturas do crânio são os locais onde os ossos cranianos se unem, deixando
espaços livres que são cobertos por membranas. Pela identificação das suturas no exame vaginal, a posição da
cabeça do bebê pode ser diagnosticada. De acordo com os tipos de suturas cranianas, assinale a alternativa
correta:
a) As suturas lambdóideas estendem-se transversalmente a partir da fontanela anterior e situam-se entre os
ossos parietal e frontal.
b) As suturas coronais estendem-se transversalmente a partir da fontanela posterior e separam o occipital dos
dois ossos parietais.
c) A sutura sagital situa-se entre os parietais. Estende-se em direção anteroposterior entre as fontanelas e
divide a cabeça em hemisféricos esquerdo e direito.
d) A sutura frontal situa-se entre os dois ossos frontais e se estendem transversalmente a partir da fontanela
anterior.
e) A sutura sagital situa-se entre os ossos frontais e se continua anteriormente com a sutura sagital. Ele
estende-se da glabela até o bregma.

Questão 37
O nascimento prematuro é um dos maiores problemas ainda não solucionados da Obstetrícia. Apesar de as
estratégias de prevenção durante o pré-natal e da assistência neonatal terem evoluído muito nos últimos anos, a
sua incidência, morbidade e mortalidade neonatal continuam elevadas. Além disso, suas complicações estão
entre as principais causas de morte no primeiro ano de vida da criança. Para inibir o trabalho de parto
prematuro, além do repouso e hidratação, são utilizadas as seguintes medicações:
a)
b)
c)
d)
e)

salbutamol, nifedipina ou terbutalina.
ocitocina, salbutamol ou Atosiban.
terbutalina, ocitocina ou propiltiouracil.
misoprostol, escopolamina ou salbutamol.
Atosiban, misoprostol e terbutalina.

Questão 38
A placenta prévia (PP) afeta 0,3 a 0,5 % das gestações, havendo evidência recente de que a incidência têm
aumentado ao longo das últimas décadas. Entre as possíveis explicações para este fenômeno contam-se a maior
ocorrência de alguns fatores de risco para esta condição, como a idade materna avançada, a cesariana anterior, e
os tratamentos de infertilidade. A respeito dessa condição, julgue os itens abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Ocorre aumento dos movimentos fetais, indicando sofrimento fetal por anóxia, e o útero apresenta-se
hipertônico e lenhoso.
Tem como principal sinal a hemorragia indolor, de sangue vermelho rutilante, desvinculada de qualquer
esforço ou traumatismo.
Na palpação identifica-se alteração na estática fetal em decorrência da interposição da placenta entre a
cabeça e o andar superior da bacia.
Representa a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero, antes do nascimento do
feto, em gestação de 20 ou mais semanas completas.

Estão certos apenas os itens
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
II e IV.
III e IV.
II e III.
I E IV.

Questão 39
Vários fatores tornam a infecção do trato urinário (ITU) uma relevante complicação do período gestacional,
agravando tanto o prognóstico materno quanto o perinatal. Preocupação adicional para os profissionais
responsáveis pela atenção pré-natal destas mulheres é que, além da incidência aumentada de infecções
sintomáticas entre grávidas, justamente neste período, o arsenal terapêutico antimicrobiano e as possibilidades
profiláticas são restritas, considerando-se a toxicidade de alguns fármacos para o produto conceptual. Por estes
motivos, o conjunto do diagnóstico precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata, é imprescindível
durante a assistência pré-natal. Assim, quando uma gestante de 25 semanas comparece à Unidade Básica de
Saúde trazendo resultado de exame de urocultura positiva, deve-se iniciar tratamento medicamentoso para
evitar:
a)
b)
c)
d)
e)

síndrome Hipertensiva gestacional.
trabalho de parto prematuro.
diabetes gestacional.
descolamento prematuro de placenta.
macrossomia fetal.

Questão 40
Existem vários métodos para avaliar o Líquido Amniótico (L.A), mas a amnioscopia é um método de baixo
risco para o binômio mãe – filho, não invasivo e de custo muito inferior aos demais métodos utilizados. È
considerado como um método endoscópico de observação da câmara amniótica, permitindo observá-la pelo
canal cervical e através das membranas do pólo inferior. Através do exame é possível realizar a verificação das
características do líquido amniótico e tem como uma das vantagens:
a)
b)
c)
d)
e)

mostrar a localização do feto.
determinar localização da placenta.
identificar insuficiência uterina.
indicar a localização do colo uterino.
indicar maturidade fetal.

Questão 41
A síndrome HELLP ocorre em aproximadamente em uma a duas mulheres a cada 1.000 gestações, em 4 a 12%
das gestantes com pré-eclâmpsia grave e em até 11% das gestantes com eclâmpsia. A maioria dos casos
acomete mulheres com gestação entre a 28ª a 36ª semanas, sendo a identificação correta dos sinais, sintomas e
avaliação laboratorial de grande importância da determinação correta dos casos. A Síndrome HELLP é
caracterizada por:
a)
b)
c)
d)
e)

hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
disúria, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
coagulação intravascular disseminada, hemólise e alteração de enzimas hepáticas.
hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e plaquetopenia
hemólise, hipertensão arterial severa e aumento das plaquetas.

Questão 42
Ana Maria de 38 anos, GIII, PI, A1, com uma cesárea anterior há 7 anos, encontra-se com queixa de contrações
fortes há mais ou menos 8 horas. Encontra-se com bolsa amniótica íntegra, 5 cm de dilatação, dinâmica uterina
de 2 contrações em 10 minutos, duração média de 35 segundos. Encontra-se agitada, nervosa, gritos a cada
contração. Baseada nestas informações, marque a opção correta quanto ao período de trabalho de parto que Ana
Maria se encontra:
a)
b)
c)
d)
e)

em fase de pródomos, pois considera-se trabalho de parto acima de 6 cm.
na fase latente do 1º período do trabalho de parto.
no 2º período do trabalho de parto.
na fase ativa do 1º periodo do trabalho de parto.
no período expulsivo.

Questão 43
Mulher de 24 anos, chega ao HMSJ desacompanhada e referindo intensa dor no baixo ventre e com saída de
material uterino pelo canal vaginal, sendo atendida imediatamente. Nos casos de aborto em curso, ocorre a
saída de restos ovulares pelo colo uterino, que frequentemente está pérvio, podendo ou não haver odor fétido e
secreção purulenta. Em alguns casos, será observada alguma lesão decorrente da manipulação de genitais por
instrumental. Em situações mais graves, o toque vaginal pode demonstrar amolecimento e dor uterina ou
anexial, além de sensação de crepitação. Se houver formação de abscesso pélvico, ele pode estar bloqueado por
alças levando o peritonismo localizado, ou haverá dor difusa abdominal que pode indicar:
a)
b)
c)
d)
e)

Corioamnionite .
Apendicite.
Peritonite.
Colite.
Infecção urinária.

Questão 44
As contrações uterinas ocorrem espontaneamente com um padrão característico para cada individuo e para os
vários estágios da gestação. A frequência, a duração e a força das contrações miometrais podem ser estimadas
pela percepção tátil ou com técnicas eletrônicas (POSNER,2014).
Em relação à contratilidade uterina assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

As contrações normais são regulares e intermitentes. Ocorre a contração (sístole) e o relaxamento
(diástole). O útero mais eficiente é o que mostra tônus moderamente mais baixo e contrações fortes.
Normalmente, há dois marca-passos, situados em apenas uma das extremidades da tuba uterina, sendo
responsável pelo início da contração, e a sua atividade deve ser coordenada.
As contrações iniciam a partir do marca -passo e se propagam de modo descendente para o útero.
A coordenação das contrações uterinas iniciam precocemente em algumas áreas do útero e atingem a
sua tensão máxima ao mesmo tempo, enquanto as contrações que iniciam tardiamente atingem seu pico
máximo rapidamente.
As alternativas I, III e IV estão corretas.
As alternativas I e IV estão corretas.
As alternativas II, III e IV estão corretas.
As alternativas I, II e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

Questão 45
M.S.L mãe de 3 filhos, informa nunca ter realizado o Exame de Papanicolaou. Diz ter vida sexual ativa, com
parceiro fixo. Considerando-se que o câncer de colo uterino é uma doença de ação gradativa, que se inicia com
alterações neoplásicas intraepitelias cervicais (NIC), tendo como período médio para evoluir em um processo
invasivo de 10 a 20 anos, a orientação quanto à periodicidade da realização do exame deve ser, de acordo com
orientações do Ministério da Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

3 anos, após 2 exames semestrais com resultados negativos.
3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos.
sempre que surgir sintomatologia ginecológica.
1 ano, após 2 exames semestrais com resultados negativos.
2 anos, após 2 exames anuais com resultados negativos.

Questão 46
Sabe-se que muito do que a matriz toma ou usa durante a amamentação pode chegar ao bebê através do leite.
Uma situação na qual se recomenda a interrupção temporária do aleitamento materno é após o consumo de
drogas de abuso. No caso de mães usuárias de cocaína ou crack o profissional de saúde deve orientar que,
diante do consumo dessas drogas, o aleitamento deve ser suspenso por:
a)
b)
c)
d)
e)

48 horas.
24 horas.
1 mês.
uma semana.
2 h.

Questão 47
A gestação normal está associada a ajustes fisiológicos e anatômicos que acarretam acentuadas mudanças no
organismo materno, incluindo a composição dos elementos figurados e humorais do sangue circulante. A
anemia falciforme e a talassemia são doenças que necessitam de rastreamento ou diagnóstico durante a
realização dos exames do pré-natal. Para diagnóstico dessas doenças, solicita-se exame:
a)
b)
c)
d)
e)

Hemograma completo.
Eletroforese de hemoglobina.
Teste antitreponêmico.
Anticorpos de soro.
Anticorpo antifosfolípide.

Questão 48
As molas hidatiformes apresentam graus variados de proliferação trofoblástica e produzem quantidades
excessivas de gonadotropina coriônica humana. Em 3% a 5% desses casos, as molas evoluem para lesões
trofoblásticas malignas denominadas coriocarcinomas. Estes tumores invariavelmente se disseminam
(metástase) pela corrente sanguínea para vários locais, como pulmões, vagina, fígado, ossos, intestino e cérebro.
As molas podem se apresentar como mola hidatiforme completa e mola hidatiforme parcial.
Diante dessa afirmativa, marque a alternativa correta:
I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Nos casos de mola hidatiforme completa não é visualizado a presença do embrião, apenas a formação
molar;
Na mola parcial encontram-se presente cromossomas triplóides (69,xxy ou 69,xxx)
Os níveis de hormônios B-hCG aumentam consideravelmente nos casos de doença trofoblástica
gestacional, podendo chegar a valores de 200.000 UI/ mL.
Faz-se necessário o esvaziamento uterino com posterior envio do material para avaliação
histopatológica.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I, II e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
As alternativas II, III e IV estão corretas.
As alternativas III e IV estão corretas.

Questão 49
O câncer do colo do útero no Brasil é um dos principais problemas de saúde pública enfrentado pelas mulheres,
representando a segunda causa de morte nessa população, ficando atrás apenas do câncer de mama e de pele do
tipo não melanoma (INCA, 2016). Existem evidências de que muitas mulheres sofrem significativos transtornos
psicológicos ao receberem um exame citopatológico alterado. O enfermeiro que coletou o exame, tem a
atribuição de explicar o resultado do exame anormal e as condutas recomendadas.
Assinale a alternativa que representa um citopatológico anormal, com grau de suspeição maior, que necessita de
encaminhamento para colposcopia.
a)
b)
c)
d)
e)

Achados microbiológicos como presença de lactobacillus sp.
Metaplasia escamosa imatura.
Alterações celulares benignas.
Lesão intraepitelial de alto risco.
Resultado indicando reparação.

Questão 50
Primigesta de 39,1 semanas, procura o serviço de obstetrícia do HMSJ, queixando-se de dor em baixo ventre há
2(duas) horas. Nega perda de líquido amniótico e sangramento ativo por via vaginal. Ao exame fisico: pressão
arterial de 120x80 mmHg; altura fundo uterino (AFU) de 35cm; toque vaginal com colo dilatado para 1,5cm,
esvaecido 30%, centralizado; dinâmica uterina (DU): uma contração com intensidade de 25 segundos em dez
minutos. BCF de 125bpm.
Nesse caso, a conduta mais adequada é:
a) Planejar o retorno ao serviço de obstetricia para nova avaliação, pois a gestante está na fase latente do
período de dilatação.
b) Internar a paciente, por se tratar de fase ativa do período de dilatação.
c) Conduzir com ocitocina endovenosa, devido à distocia functional.
d) Induzir com misoprostol endovaginal a cada 2 horas.
e) Realizar amniotomia para facilitar o trabalho de parto e posteriormente administrar misoprostol
endovenoso.

