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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

ENFERMEIRO CENTRO OBSTÉTRICO 
 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

� Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de 
resposta cada; 

� Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
� Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
� Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais 

alternativas ou se não houver marcação; 
� Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
� O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 

folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala, até 30 minutos antes do horário 
previsto para término das provas quando então poderá levar o caderno de 
provas; 

� O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão 
entregue pelo Fiscal de Sala; 

� Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem 
resposta; 

� A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de 
decorridos 60 minutos do início das mesmas; 

� A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na 
eliminação imediata do candidato; 

� O Gabarito Oficial e os Cadernos de Provas serão disponibilizados a partir 
das 20 horas do dia 12/01/2015 no endereço eletrônico 
www.reisauditores.com.br.  

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
 

A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 
 

Duração desta prova: (04) Quatro Horas. - Boa Prova! 
 
 

Inscrição nº: 
 
Nome do candidato: 
 
 
 

Realização: 
Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 
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PROVA Nº 05 - PORTUGUÊS 
 

Leia o texto a seguir: 
 
Primeira vítima de epidemia de 
ebola pode ter sido infectada por 
morcego 
 
Garoto de dois anos da Guiné pode 
ter tido contato com morcego 
infectado. 
 
Árvore oca de vilarejo pode ter 
abrigado vários morcegos com ebola. 
 
Uma equipe de pesquisadores 
acredita ter identificado como 
começou a epidemia de ebola na 
África Ocidental: com um garotinho 
brincando perto de uma árvore oca 
que abrigava vários morcegos 
infectados. 
 
Os cientistas exploraram uma área 
do sudeste da Guiné onde o garoto 
Emile Ouamouno, de dois anos, 
adoeceu e morreu há um ano. 
Autoridades acreditam que ele foi 
o primeiro caso desta epidemia, que 
infectou mais de 20 mil pessoas. 
 
O vírus ebola não foi encontrado nos 
morcegos testados pelos 
pesquisadores, por isso eles não 
conseguiram provar efetivamente 
que eles deram origem à epidemia. 
Mas a equipe acredita que o garoto 
foi infectado por um dos morcegos 
que vivia na árvore oca. 
 
"Como cientista, posso dizer que 
esse é um cenário possível", disse 
um dos autores do estudo, Fabian 
Leendertz, do Instituto Robert Koch, 
em Berlim. 
 

O especialista em doenças infecciosas 
da Universidade de Columbia 
Stephen Morse, que não participou 
do estudo, considerou as conclusões 
instigantes. Par ele, a pesquisa 
ampliou o pensamento sobre o que 
provocou a epidemia. 
 

Muitos especialistas suspeitavam que 
algumas espécies de morcego 
poderiam ser os responsáveis pelo 
início da epidemia. Mas outros se 
perguntavam se outros animais, 
como chimpanzés ou pequenos 
antílopes, não poderiam ter sido 
infectados por morcegos e, em 
seguida, comidos por humanos, 
transmitindo dessa forma a doença. 
 

Os pesquisadores não encontraram 
sinais de que o ebola tenha afetado 
os animais maiores no vilarejo do 
garoto. Mas descobriram que uma 
colônia de pequenos morcegos de 
caudas longas viviam em uma árvore 
oca perto da casa do garoto. 
 
Moradores disseram aos cientistas 
que a árvore pegou fogo em março, 
provocando uma "chuva de 
morcegos". Os animais foram mortos 
ou foram embora antes da chegada 
dos pesquisadores, em abril. 
 

A equipe testou 169 morcegos na 
região. Nenhum testou positivo para 
ebola, mas isso não refuta a hipótese 
porque, segundo os cientistas, 
apenas uma minoria dos morcegos 
deve carregar o vírus. 
 

O estudo foi publicado nesta terça-
feira na revista científica "EMBO 
Molecular Medicine".  
 
FONTE: g1.globo.com - 
em 31/12/2014. 
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01)  Diante a leitura do texto, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) Os indícios de infestação da 
epidemia ebola estão pautados nos 
testes eficazes realizados por 
pesquisadores, no qual encontraram 
vestígios do vírus em todos os 
morcegos pesquisados; 
b) Muitos especialistas estão certos 
de que os chimpanzés são portadores 
do vírus ebola; 
c) A equipe de pesquisadores 
realizaram testes em mais de 169 
morcegos da região, entretanto não 
encontraram nenhum vestígio do 
vírus ebola; 
d) O fato de não haver indícios do 
vírus nos morcegos pesquisados, 
destaca-se a hipótese do animal ser 
o causador da epidemia. 
 

02) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) A maioria dos morcegos de 
diversas espécies são portadores do 
vírus ebola; 
b) Animais como chimpanzés de 
antílopes podem ter sido infectados 
por morcegos e em seguida, comidos 
por ser humanos, contraindo assim a 
doença; 
c) Não foi possível comprovar que os 
morcegos deram origem à epidemia; 
d) O garoto Emile foi à primeira 
vítima da epidemia de ebola. 
 

03) A função do texto jornalístico é 
disseminar informações da forma 
mais simples e rápida possível, sobre 
os acontecimentos regionais e 
mundiais, dependendo da extensão 
da informação. Dessa forma, assinale 
a alternativa que compreende as 
características do texto sobre a 
primeira vítima de ebola: 

a) O texto acima é um editorial 
caracterizado pelas opiniões dos 
editores, não sendo, portanto 
imparcial quanto às informações 
descritas no texto; 
b) O texto referido é uma 
reportagem, pois, caracteriza-se por 
questionamentos e descrição de 
eventos, além de constituir uma série 
de perguntas a serem respondidas 
com a finalidade de estruturar a 
reportagem; 
c) O texto a cima é um diálogo, no 
qual caracteriza-se pela conversa de 
diversas pessoas referente ao 
assunto em evidência; 
d) O texto acima é uma notícia, 
caracterizada pela linguagem formal 
e direta, e tem por finalidade 
informar sobre determinado assunto 
de forma impessoal, ou seja, sem 
opinar sobre quaisquer 
acontecimentos. 
 
 
04) Sobre os textos jornalísticos, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
 
a) A narração é um gênero do texto 
jornalístico; 
b) O primeiro parágrafo do texto 
jornalístico deve conter um resumo 
geral do assunto que será abordado; 
c) A linguagem do texto jornalístico é 
coloquial com intuito de aproximar o 
leitor da informação; 
d) Não se faz uso de adjetivos e 
manifestações de opiniões pessoais 
nos textos jornalísticos. 
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05) São objetivos do texto 
jornalístico acima: 
 

a) Deixar a população em estado de 
alerta contra a epidemia de ebola; 
b) Disseminar o medo na população 
de uma possível ameaça biológica; 
c) Informar a população sobre as 
peculiaridades e novidades da 
doença; 
d) Somente informar sobre a 
primeira vítima de ebola localizada 
em Guiné. 
 

06) O texto a seguir foi reescrito de 
diversas formas. Assinale a 
alternativa em que as modificações 
produziram um sentido ERRADO. 
 

“Se você prefere saídas 
fáceis, acaba por negar os 
conflitos. Só que, na vida, 
temos de aprender a lidar 
com os conflitos. Eles são 
inevitáveis”. 
 

a) Os conflitos são inaceitáveis. 
Porém, se você prefere saídas fáceis, 
acaba optando por negá-los. Mas, na 
vida, temos de aprender a lidar com 
os conflitos; 
b) Na vida, temos de aprender a lidar 
com os conflitos, pois eles são 
inevitáveis. Entretanto, se você 
prefere saídas fáceis, acaba optando 
por negá-los; 
c) Caso você prefira saídas fáceis, 
acaba optando por negar os conflitos. 
Contudo, na vida, temos de aprender 
a lidar com eles, visto que são 
inevitáveis; 
d) Embora você prefira saídas fáceis, 
acaba optando por negar os conflitos. 
Mas na vida, eles são inevitáveis. Por 
isso, temos de aprender a lidar com 
eles. 
 

07) Em todas as alternativas aparece 
oração adjetiva introduzida pelo 
relativo “onde”, EXCETO: 
 
a) Hoje esse homem ainda é 
exceção, principalmente em países 
latinos como o Brasil, onde o 
machismo é mais arraigado. 
b) Surfista nas horas vagas, ele tem 
aproveitado bastante as famosas 
ondas do Havaí, onde está gravando 
a série Lost. 
c) Americano de Illinois, um dos 
estados onde a soja impera na 
paisagem, ele conhece de sobra os 
efeitos da monocultura na natureza. 
d) “Moro onde não mora ninguém, 
onde não passa ninguém, onde não 
vive ninguém,...”. 
 

08) Assinale a alternativa em que 
aparece oração coordenada sindética 
explicativa: 
 
a) Sua roupa estava remendada, 
contudo estava limpa; 
b) Canta, que quem canta os males 
espanta; 
c) Estavam todos trabalhando porque 
o escritório ficasse em ordem; 
d) “A vida é combate, que aos fracos 
abate”. 
 

09) “O tema ______________ 
discorre o autor do texto é de valiosa 
contribuição para um melhor 
conhecimento da história do país.”  
 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna na frase 
descrita: 
 

a) Sobre o qual; 
b) Em que; 
c) Do qual; 
d) O qual. 
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10) Em todas as alternativas o 
conectivo “e” estabelece entre as 
orações a mesma relação semântica, 
que estabeleceu na frase: 
“Detenho-me diante de uma 
lareira e olho o fogo.”, EXCETO: 
 
a) Desfruto o melhor de dois 
mundos: tenho fama e, como o meu 
rosto não é conhecido, não sou 
assediado pelas pessoas; 
b) Seus livros foram traduzidos para 
20 idiomas e estão na lista de best-
sellers em quase todo o mundo; 
c) Primeiro me vem à mente um 
personagem e a partir dele é que as 
ações se desenvolvem; 
d) Terroristas mulçumanos invadem 
monumento de Luxor e matam 58 
turistas a tiros e facadas. 
 

PROVA Nº 30 – ESPECÍFICA 
ENFERMEIRO CENTRO OBSTÉTRICO 
 
11) Vigilância está ligada às práticas 
de atenção aos enfermos e aos 
mecanismos que devem ser adotados 
para impedir uma epidemia. São 
práticas de vigilância, exceto: 
 
 
 
a) O isolamento do local; 
b) Observação contínua da doença 
mediante exames de coleta; 
c) Disseminar imediatamente as 
informações a respeito da doença, 
para que a população fique de 
sobreaviso e tomem as devidas 
precauções; 
d) Colher informações a respeito da 
mortalidade e da morbidade, e outros 
dados relevantes para a devida 
apuração dos casos. 
 

12) São princípios do Sistema Único 
de Saúde, EXCETO: 
 
 
a) Participação política; 
b) Universalidade; 
c) Equidade; 
d) Integração. 
 
 
 
 
 
 
13) “Art. 196. A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” - 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988. 
Dessa forma, assinale a alternativa 
correta: 

 
a) O SUS fragmenta seus 
atendimentos de acordo com os 
padrões sociais, levando-se em 
consideração o princípio da 
Equidade; 
b) Leva-se em consideração que o 
SUS segmenta seus atendimentos de 
acordo com os critérios 
socioeconômicos; 
c) O intuito do SUS é universalizar 
seus atendimentos, 
independentemente dos aspectos 
sociais e econômicos; 
d) A mudança pretendida pelo SUS 
depende unicamente da vontade 
política brasileira. 
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14) São objetivos do SUS, EXCETO: 
 

a) Proteger a saúde e recuperá-la de 
forma integralizada; 
b) Promover a redução dos riscos de 
doenças; 
c) Acesso segmentado aos serviços 
de saúde; 
d) Identificar os fatores de risco, 
condicionantes e determinantes da 
saúde. 
 

15) A Política Nacional de 
Humanização foi criada em 2003, 
com objetivo de efetivar os princípios 
do SUS no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificando a 
saúde pública no Brasil. Sobre esses 
princípios, é correto afirmar: 
 

a) O princípio da transversalidade 
busca reconhecer as diferentes 
práticas de saúde e de 
especialidades, e a interação dessas 
podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável; 
b) O Princípio do protagonismo, 
corresponsabilidade e autonomia dos 
sujeitos e coletivos é aquela em que 
os cuidados não são estritamente de 
responsabilidade dos profissionais de 
saúde. O usuário também é 
responsável por seus cuidados e 
tratamentos no âmbito da saúde; 
c) O princípio da indissociabilidade 
entre atenção e gestão é aquela que 
as mudanças na gestão é construída 
com base na autonomia da vontade 
das pessoas que são responsáveis 
pela valorização dos direitos da 
saúde; 
d) O princípio da transversalidade é a 
interferência na atenção à saúde, no 
qual os cuidados e à assistência a 
saúde são de responsabilidade da 
equipe de saúde. 
 

16) O programa de prevenção e 
controle das doenças 
imunopreviníveis tem como objetivo 
prevenir e manter sobre controle as 
doenças passíveis de imunização. 
São doenças imunopreviníveis, 
EXCETO:  
 

a) Dengue e leishmaniose; 
b) A forma grave de tuberculose, a 
hepatite B e difteria; 
c) Tétano, coqueluche, meningites; 
d) Sarampo, caxumba e rubéola. 
 

17) Com relação às doenças 
transmissíveis, para a transmissão de 
uma doença infecciosa é necessário 
que alguns elementos se interajam, 
dentre esses elementos assinale a 
alternativa incorreta: 
 

a) O agente, microrganismo 
causador; 
b) Receptor, ser vivo sujeito ao 
adoecimento; 
c) O ambiente; 
d) A toxicidade. 
 

18) De acordo com o Ministério da 
Saúde, são funções da vigilância 
epidemiológica, EXCETO:  
 

a) A coleta de dados; 
b) Divulgação exacerbada de 
informações gerais e atualizadas 
sobre a ocorrência de doenças 
infeciosas e parasitárias, para alertar 
a população sobre a real situação da 
epidemia no Brasil e se prevenirem; 
c) Avaliação da eficácia e efetividade 
das medidas adotadas e a promoção 
das ações de prevenção e controle 
indicadas; 
d) Processamento dos dados 
coletados e análise e interpretação 
dos dados processados. 
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19) A notificação é a comunicação da 
incidência de determinadas doenças 
feitas à autoridade sanitária, por 
profissionais de saúde ou pela 
própria população, com intuito de 
tomar medidas de intervenção para 
combater a epidemia. Deve ser 
considerado na notificação: 

 
a) A notificação deve ser pública, 
principalmente divulgada nos meios 
de comunicação, para prevenção 
pública; 
b) Os envios dos instrumentos de 
coleta devem ser feitos somente nos 
casos incidentes, funcionando como 
indicador eficiente do sistema de 
informações; 
c) Deve-se notificar a simples 
suspeita ou evento da doença , pois a 
intervenção sanitária precoce torna-
se mais eficaz; 
d) O envio dos instrumentos de 
coleta devem ser sigilosos, pois pode 
ausência de casos, configurando 
notificação falsa. 
 
20) Doença transmissível é qualquer 
doença causada por agentes 
infecciosos ou por produtos com nível 
significativo de toxicidade, ou outros 
agentes biológicos.  Pode ocorrer de 
forma direta, ou indireta por meio de 
um hospedeiro intermediário de 
natureza animal, vegetal, de um 
vetor, ou do próprio ambiente. Sendo 
assim, são consideradas doenças 
transmissíveis: 
 
a) Pedra nos rins; 
b) Doença de chagas; 
c) Otite; 
d) Hipertensão. 
 
 

21) Sore a Resolução 311/2007 do 
Cofen, assinale a alternativa correta: 

 
 
 
 

a) Apoiar as iniciativas que visem 
somente o aprimoramento 
profissional de enfermagem; 
b) Exercer a enfermagem com 
liberalidade, libertinagem e 
autonomia. 
c) Obter desagravo público por 
ofensa que atinja a profissão, por 
meio do Conselho Regional de 
Enfermagem; 
d) Fundamentar suas relações 
somente de acordo com sua posição 
ideológica. 
 
 
 
 
22) São proibições do profissional de 
enfermagem, EXCETO: 

 
 
 

a) Práticas de crime e contravenções 
penais; 
b) Ser conivente com calúnia e 
difamação de membro da equipe de 
enfermagem; 
c) Promover injúria contra a equipe 
de saúde e áreas afins; 
d) Exercer a profissão com justiça e 
equidade. 
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23) Analise as assertivas a seguir 
sobre as responsabilidades e deveres 
do profissional de enfermagem: 

 
I) Assinar as ações de 

enfermagem que não executou, 
bem como permitir que suas 
ações sejam assinadas por 
outro profissional. 

II) Colaborar, direta ou 
indiretamente com outros 
profissionais de saúde, no 
descumprimento da legislação 
referente aos transplantes de 
órgãos, tecidos, esterilização 
humana, fecundação artificial e 
manipulação genética. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Apenas I está correta; 
b) Apenas II está correta; 
c) Estão corretas I e II; 
d) Todas estão incorretas. 
 
24) Sobre o ensino, pesquisa e 
produção técnico-científico do 
enfermeiro, assinale a alternativa 
correta: 

 
a) O enfermeiro pode realizar e 
participar de atividades de ensino e 
pesquisa, respeitando as normas 
ético-legais; 
b) É defeso interromper a pesquisa, 
mesmo na presença de qualquer 
perigo à vida e à integridade da 
pessoa; 
c) É de caráter sigiloso os resultados 
de pesquisas, não podendo ser 
disponibilizados à comunidade 
científica e sociedade em geral; 
d) É permitido sobrepor o interesse 
da ciência ao interesse e segurança 
da pessoa, família ou coletividade. 
 

25) Sobre a publicidade, assinale a 
alternativa que compreende as 
responsabilidades, direitos e deveres 
do enfermeiro: 
 
a) O enfermeiro pode anunciar a 
prestação de serviços para os quais 
está habilitado; 
b) É dever do enfermeiro resguardar 
os princípios da honestidade, 
veracidade e fidedignidade no 
conteúdo e na forma publicitária; 
c) Deve-se zelar pelos preceitos 
éticos e legais da profissão nas 
diferentes formas de divulgação; 
d) O enfermeiro pode divulgar 
informação inverídica sobre assunto 
de sua área profissional. 
 
26) Analise as assertivas a seguir, 
referentes às infrações e penalidades 
dispostos na Resolução 311/2007: 

 
I) Considera-se infração disciplinar 

a observância das normas dos 
Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem. 

II) A gravidade da infração é 
caracterizada por meio da 
análise dos fatos do dano e de 
suas consequências. 

III) Considera-se infração ética 
somente a ação, que implique 
em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do 
Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Estão corretas I e II; 
b) Estão corretas I e III; 
c) Somente II está correta; 
d) Todas estão corretas. 
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27) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A censura consiste em repreensão 
que será divulgada nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em 
jornais de grande circulação; 
b) A advertência verbal consiste na 
admoestação ao infrator, de forma 
pública, que será registrada no 
prontuário do mesmo, na presença 
de uma testemunha; 
c) A cassação consiste na perda do 
direito ao exercício da enfermagem e 
será divulgada nas publicações dos 
Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem e em jornais de grande 
circulação; 
d) A multa consiste na 
obrigatoriedade de pagamento de 01 
(uma) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade da categoria profissional à 
qual pertence o infrator, em vigor no 
ato do pagamento. 
 
28) São atribuições do enfermeiro 
chefe de unidade, de acordo com as 
normas do COREN/MG: 
 
a) Zelar pela manutenção e limpeza 
da unidade; 
b) Manter os prontuários dos 
pacientes em perfeita ordem; 
c) Encaminhar ao expurgo todo o 
material usado; 
d) Planejar os cuidados de 
enfermagem dos clientes sob sua 
responsabilidade. 
 
 
29) São requisitos necessários para o 
cargo de enfermeiro supervisor, de 
acordo com as normas do COREN/MG 
EXCETO:  

a) Conhecimento específico para 
chefia da unidade (obstetrícia, 
ambulatório, UTI, dentre outros); 
b) Capacidade de liderança; 
c) Registro profissional no COREN, 
com jurisdição na área onde ocorra o 
exercício; 
d) Experiência profissional 
comprovada. 
 

30) De acordo com as normas do 
COREN/MG, para ocupar o cargo de 
enfermeiro chefe é necessário: 
 
a) Aceitação de trabalho em equipe, 
responsabilidade e auto controle; 
b) Comunicabilidade; 
c) Experiência profissional 
comprovada; 
d) Nenhum dos itens acima. 
 

31) O aleitamento materno possui 
várias vantagens tanto para a mãe 
quanto para o recém-nascido, como 
o desenvolvimento da inter-relação 
afetiva e proteção contra infecções 
gastrointestinais. Dessa forma, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O leite materno é composto por 
proteínas, vitaminas, gordura e 
lactose, não sendo suficiente para 
nutrir a criança nos primeiros 04 
(quatro) meses; 
b) O RN deve permanecer com o 
aleitamento materno e outro 
complemento nutricional como leite 
em pó; 
c) O leite humano proveniente do 
banco de leite passa por análise, não 
oferecendo risco de contaminação; 
d) O leite materno pode promover 
alergias, falhas no desenvolvimento 
da mastigação e do alinhamento dos 
dentes da criança. 
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32) O enfermeiro que recebe o bebê 
das mãos do obstetra deve ser hábil 
e identificar imediatamente as 
anormalidades. Todo hospital deve 
ter uma equipe capacitada e 
equipamentos disponíveis para 
prestar atendimento ao RN. Assinale 
a alternativa correta sobre a 
classificação do RN: 
 
a) O RN com peso apropriado para a 
idade gestacional pesa entre 3.000g 
e 4.500g; 
b) O RN pequeno pesa menos de 
2.000g, e apresenta como resultado, 
o crescimento intrauterino retardado; 
c) O RN grande para idade 
gestacional pesa mais de 4.000g e 
está dois desvios padrões acima da 
média; 
d) O RN pequeno para idade 
gestacional pesa menos de 1.500g e 
apresenta resultado de crescimento 
intrauterino retardado. 
 
 
33) Sobre os cuidados e a atenção 
especial da enfermagem na sala de 
parto, assinale a alternativa correta: 
 
a) Deve-se administrar vitamina K 
para prevenir de doença hemorrágica 
o RN, com 04 mg via IM no braço; 
b) Deve-se fazer a ligadura do 
cordão umbilical deixando um coto 
com cerca de 3 cm de comprimento; 
c) Fazer a identificação do RN usando 
pulseira de papel no pulso, constando 
a identificação da mãe e o nome do 
RN; 
d) Para a prevenção de oftalmina 
purulenta, aplica-se credê ocular: 
nitrato de prata 2%. 
 
 

34) São objetivos específicos da 
enfermagem obstetrícia, EXCETO: 
 

a) Proteger a criança contra os riscos 
do meio ambiente; 
b) Oferecer a todos os RN condições 
para adaptação lenta e gradual a 
vida extra uterina; 
c) Efetuar procedimentos e prestar 
cuidados ao RN; 
d) O objetivo do enfermeiro 
obstetrício é apenas auxiliar o 
obstetra com a administração 
analgésica e anestésica. 
 

35) Analise as assertivas abaixo:  
 

I) O perímetro abdominal é 
medido rotineiramente, no qual 
verifica se há crescimento a 
anormal da circunferência 
abdominal do RN. 

II) O perímetro torácico faz parte 
da rotina de mensurações, onde 
verifica-se desde o momento do 
nascimento, a medida da 
circunferência torácica, podendo 
indicar  apenas, as anomalias 
cardíacas ou pulmonares. 

III) O perímetro cefálico mede a 
circunferência do crânio. 
Quando apresenta-se alguma 
alteração, seja acima ou abaixo 
do esperado, pode indicar a 
presença de microcefalia ou 
hidrocefalia. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Estão corretas I e III. 
b) Apenas III está correta. 
c) Estão corretas II e III. 
d) Todas as alternativas estão 
incorretas. 
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36) Desde o primeiro momento em 
que o RN é recebido pela equipe 
médica e pela equipe de 
enfermagem, são realizados 
procedimentos e cuidados durante a 
sua permanência no hospital.  
Sobre a assistência da enfermagem 
na maternidade, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
 
 
a) A avaliação dos sinais vitais 
devem ser realizados quando a 
criança estiver calma e quieta. A 
equipe de enfermagem medirá a 
frequência respiratória, frequência 
cardíaca, pressão arterial, a 
temperatura corporal através da 
axila; 
b) A avaliação geral enfatiza os 
aspectos normais e anormais 
presentes no RN e deve ser feita no 
período de 24 horas após o 
nascimento; 
c) Para verificar a temperatura axilar 
od RN, a temperatura ambiente deve 
ser de no mínio 20°C a 25°C; 
d) São materiais necessários para a 
higiene do RN: banheira, termômetro 
de banho, mesa auxiliar, toalha de 
banho suave, sabonete líquido 
neutro, luva de banho, gaze regal ou 
algodão em bolas, água morna, 
roupa de berço, fraldas, avental para 
proteção do profissional e saco de 
lixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37) Nas primeiras horas de vida, é 
importante que o RN seja 
devidamente hidratado e alimentado. 
Dessa forma assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Para manter uma boa hidratação 
com o RN semi-sentado, deve 
introduzir o bico de mamadeira de 
água ou SG a 2% na boca, fazendo 
movimentos rápidos com o bico 
estimulando a sucção; 
b) A criança não pode em hipótese 
nenhuma ser colocada ao peito na 
sala de parto; 
c) Para aleitamento materno, a mãe 
deve estar deitada com apoio nas 
costas e manter a criança deitada em 
seu colo; 
d) Inicialmente, a mamada deve 
durar 10 minutos em cada mama, 
para facilitar o esvaziamento 
completo do leite em ambos os seios. 
 
 
38) A vacinação do RN é uma etapa 
que influenciará na saúde do mesmo 
até a vida adulta, ou por toda a vida. 
São vacinas que imprescindivelmente 
devem ser administradas nos bebês 
de zero a 12 meses: 
 
 
a) H1N1 (INFLUENZA A); 
b) ANTI HPV, Vacina para Herpes 
Zoster; 
c) Pneumo 23 (PNEUMONIA); 
d) BCG, Hepatite B, Poliomielite, 
Sarampo. 
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39) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) O período transoperatório é o 
início do procedimento anestésico e 
cirúrgico, sendo considerado o 
período mais crítico do processo; 
b) Durante o período Peri operatório, 
que compreende os períodos pré, 
trans e pós operatórios, cabe à 
equipe de enfermagem planejar e 
implementar a assistência do médio 
obstetrício responsável; 
c) A vacinação antitetânica, em todas 
as gestantes não vacinadas ou 
vacinadas há mais de 02 anos, 
devem ser administradas a partir da 
16° semana de gestação; 
d) Quando a gestante apresenta 
fadiga associada a gravidez, a 
enfermagem deve estimular o 
repouso da gestante, sempre que 
necessário e aconselhar ajustes nas 
atividades físicas diárias. 
 
40) Sobre a assistência da 
enfermagem no período inicial pós 
parto, assinale a alternativa correta: 
 
a) Deve-se fazer a oxigenação 
através de máscara, por no mínimo 
30 minutos, em oxigênio úmido; 
b) Transportar o RN para a sala de 
reanimação colocá-lo de bruços, 
aquecido em 25°C; 
c) Garantir um ambiente seguro para 
o RN e a gestante, prevenindo-os de 
acidentes e infecções; 
d) Aspirar VAS com sonda n° 8 
somente, primeiro nas narinas e o 
estômago, por último a boca se 
houver líquido.



 

 

 

 




