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1) Segundo BRUNNER (2009), na quimioterapia, os agentes
antineoplãsicos são usados em uma tentativa de destruir as 
células tumorais, uma vez que interferem nas funções
celulares, inclusive na replicação. Em relação aos cuidados 
no extravasamento de agentes vesicantes intravenosos, é 
correto afirmar que:

(A) compressas mornas no local são aplicadas quando o extra
vasamento é suspeitado, a menos que o vesicante extra
vasado seja um alcaloide da vinca.

(B) o médico pode aspirar qualquer medicamento infiltrado 
nos tecidos e inj etar solução neutralizante dentro da 
região para reduzir a lesão tissular.

(C) as substâncias vesicantes podem ser administradas por 
técnicos de enfermagem, desde que habilitados por trei
namento prévio.

(D) a administração de agentes quimioterãpicos vesicantes 
através de cateteres atriais direitos é evitada devido o 
alto risco de lesão endotelial.

(E) os agentes vesicantes, quando depositados no tecido sub
cutâneo, causam necrose tissular, sem, contudo, compro
meter estruturas, como nervos e tendões.

2) Segundo KAPLAN (1998), os sinais e sintomas iniciais de 
toxicidade por lítio incluem:

(A) tremor, disartria e coma.
(B) mioclonia, convulsão e disartria.
(C) tremor, mioclonia e ataxia.
(D) mioclonia, convulsão e coma.
(E) tremor, disartria e ataxia.

3) Segundo KURCGANT (2006), a avaliação sistemática e formal de 
uma atividade, feita por alguém que não está envolvido na 
sua execução e com o propósito de determinar se esta 
atividade está sendo desenvolvida de acordo com seus 
obj et ivos, é denominada:

(A) tomada de decisão.
(B) administração de pessoal.
(C) processo investigativo.
(D) avaliação da assistência.
(E) auditoria.
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4) Em relação ao leite materno (LM), é correto afirmar que:

(A) o pH do LM é um pouco maior que o do plasma, ou seja, 
mais alcalino.

(B) o LM das mães de recém-nascidos pré-termo tem alto teor 
de gordura e baixo teor de proteínas.

(C) as funções renais e hepáticas das nutrizes influenciam 
as concentrações das drogas no LM.

(D) a variação da composição lipídica do LM não influi na 
quantidade de droga nele contida.

(E) a idade do lactente não influencia na absorção de drogas 
contidas no LM.

5) Segundo BRUNNER (2009) a pancreatite aguda é um distúrbio 
grave que, pode ser considerado uma emergência médica asso
ciada a um alto risco de complicações, envolvendo risco de 
vida. Em relação a este distúrbio é correto afirmar que:

(A) a ingesta oral de sólidos é suspensa, podendo manter-se 
a ingesta de líquidos leves em alguns casos.

(B) evita-se o uso de morfina para o alívio da dor sempre 
que possível.

(C) essa pancreatite geralmente leva à pancreatite crônica.
(D) a icterícia é o principal sintoma que faz com que o 

paciente procure os cuidados médicos.
(E) a aspirição nasogãstrica pode ser utilizada para aliviar 

as náuseas e os vômitos.

6) Na cardioversão elétrica, o desfibrilador é ajustado para 
sincronizar com o ECG em um monitor cardíaco, de modo que o 
impulso elétrico seja disparado durante a

(A) despolarização ventricular.
(B) despolarização atrial.
(C) repolarização ventricular.
(D) repolarização atrial.
(E) repolarização da fibra de Purkinje.

Prova : Amarela
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7) Em relação à amamentação, assinale a opção que apresenta uma 
orientação para ser dada à gestante.

(A) Esfregar o mamilo com buchas e/ou toalha felpuda, para 
engrossar a pele.

(B) Higienizar os mamilos com sabonete neutro antes e após 
as mamadas.

(C) Realizar a expressão do peito, caso haja presença de co
lostro para evitar seu acúmulo.

(D) Tomar banhos de sol nas mamas por volta de 15 minutos, 
até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas.

(E) Usar cremes e/ou pomadas nos mamilos para evitar as 
rachaduras.

8) Segundo KAPLAN (1998), a mirtazapina é um medicamento eficaz 
utilizado para o tratamento da depressão. Assinale a opção 
que representa uma reação adversa:

(A) nexotoxidade.
(B) Sonolência.
(C) Hepatotoxidade.
(D) Mialgia.
(E) Boca seca.

9) Assinale a opção que apresenta um cuidado imediato ao recém- 
nascido com gastrosquise ou onfalocele.

(A) Manter alimentação por sonda nasogãstrica.
(B) Posicionar o recém-nascido em decúbito lateral direito.
(C) Acessar veia profunda.
(D) Cobrir o local com gaze esterilizada e umedecida com 

soro fisiológico morno.
(E) Investigar sinais de comprometimento da circulação peri

férica dos membros superiores.

10) Qual o distúrbio ãcido-básico que pode ocorrer ao se 
administrar oxigênio para um paciente com hipercapnia crô
nica?

(A) Acidose respiratória aguda.
(B) Alcalose metabólica aguda.
(C) Acidose metabólica aguda.
(D) Alcalose respiratória aguda.
(E) Disfunção ãcido-bãsica mista aguda.
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11) Segundo TAYLOR (1992), os transtornos alimentares conhecidos 
como anorexia e bulimia nervosa aparecem com maior 
frequência

(A) na primeira infância.
(B) na infância.
(C) na adolescência.
(D) na idade adulta.
(E) no início da terceira idade.

12) Ao avaliar um paciente atendido na sala de trauma da unidade 
de emergência, o enfermeiro observou a ocorrência de feridas 
nos membros superiores, com aspecto de sangue preso sob a 
superfície da pele, e uma incisão da pele com bordas bem 
definidas, mais longa que profunda, na região frontal. Esses 
fermimentos classificados, respectivamente, como:

(A) avulsões 
frontal.

em membros superiores e laceração em região

(B) hematomas 
frontal.

em membros superiores e corte em região

(C) lacerações em membros superioresregião frontal .
(D) equimoses 

frontal.
em membros superiores e corte em região

(E) abrasões em membros 
frontal.

superiores e avulsão em região

13) Segundo TAYLOR (1992), tumores cerebrais e hipotireoidismo 
são as causas de alguns tipos de

(A) demência.
(B) esquizofrenia.
(C) transtorno do humor.
(D) depressão.
(E) dependência química.

14) Segundo a Resolução do CONAMA n° 358/2005, os resíduos que 
não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares, pertecem ao grupo

(A) C
(B) D
(C) A
(D) E
(E) B
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15} A confirmação do posicionamento das sondas enterais é 
essencial para a segurança do paciente. Um cuidado de 
enfermagem seguro não se limita a realizar esta verificação 
apenas em um momento, mas também cada vez que líquidos e 
alimentos são administrados ou uma vez por turno nas 
alimentações contínuas. Segundo BRUNNER (2009), recomenda-se 
para verificação nestes momentos o uso combinado de três 
métodos, que são:

(A) Ausculta do ar injetado, avaliação visual do aspirado e 
medição do pH do aspirado.

(B) Medição do comprimento da sonda, exame radiogrãfico e 
avaliação visual do aspirado.

(C) Medição do comprimento da sonda, avaliação visual do 
aspirado e medição do pH do aspirado.

(D) Medição do pH do aspirado, exame radiogrãfico e ausculta 
do ar injetado.

(E) Medição do comprimento da sonda, ausculta do ar inj etado 
e medição do pH aspirado.

16) Segundo BRUNNER (2009) , a ventilação não invasiva com pressão 
positiva elimina a necessidade de intubação endotraqueal ou 
traqueostomia, e diminui o risco de infecções nosocomiais, 
como a pneumonia. Apesar desta vantagem, essa ventilação é 
contraindicada quando o paciente apresenta

(A) comprometimento cognitivo.
(B) insuficiência cardíaca crônica.
(C) edema agudo de pulmão.
(D) doença pulmonar obstrutiva crônica.
(E) distúrbio respiratório relacionado ao sono.

17) Segundo MEEKER (1997), a hipertermia maligna é uma complica
ção rara e que coloca a vida do paciente em risco, tendo 
como uma das causas o uso de alguns medicamentos. Assinale 
a opção que apresenta as medicações implicadas na hipertemia 
maligna:

(A) broncodilatadores e corticosteróides.
(B) antiviróticos e imunoglobulinas.
(C) anticoagulantes e hipotensores.
(D) antiespasmõdicos e anti-inflamatórios.
(E) anestésicos inalados e succinilcolina.
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18) Segundo KAPLAN (1998), os métodos padrões de se avaliar as 
concentrações de lítio estão relacionados a presença de 
tais concentrações no soro e no plasma, as quais devem ser 
determinadas no período de

(A) 1 a 3 meses
(B) 1 a 4 meses
{C) 2 a 4 meses
(D) 2 a 5 meses
(E) 2 a 6 meses

19) Segundo a Resolução do CONAMA n° 358/2005, os serviços rela
cionados com o atendimento à saúde humana ou animal devem 
elaborar e implantar o plano de gerenciamento de:

(A) resíduos químicos.
(B) descarte de resíduos de saúde.
(C) resíduos de serviços de saúde.
(D) resíduos biológicos.
(E) descarte de material biológico.

20) Segundo LUECKENOTTE (2002), algumas das causas possíveis da 
perda progressiva de massa óssea total é o uso crônico de 
alguns medicamentos. Assinale a opção que apresenta um des
ses medicamentos.

(A) Antidiarreico.
(B) Anti-hipertensivo.
(C) Antidepressivo.
(D) Inibidor de recaptação de serotonina.
(E) Corticosteroides.
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21) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
em relação às ações que o profissional de saúde deve ter no 
atendimento a uma mulher com Doença Sexualmente
Transmissível (DST).

( ) Vacinar contra hepatite B, se a idade for menor que 30 
anos .

( ) Orientar a pessoa para que ela conclua o tratamento, 
mesmo se os sintomas tiverem desaparecido.

( ) Criticar severamente seu comportamento de risco.
( ) Oferecer preservativos, orientando sobre as técnicas de 

uso.
( ) Notificar o caso no formulário apropriado.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

(A) (F) (V) (F) (V) (F)
(B) (V) (V) (V) (F) (V)
(C) (V) (F) (F) (V) (V)
(D) (F) (V) (V) (V) (V)
(E) (V) (V) (F) (V) (V)

22) Segundo BRUNNER (2009), ao realizar a evolução de enfermagem 
de um paciente sob seus cuidados, o enfermeiro deverá 
registrar, como oligúria, o débito urinário menor 
que quantos ml/dia?

(A) 50
(B) 80
(C) 100
(D) 200
(E) 400

23) No método de índices de Apgar, são avaliados, no recém- 
nascido cinco sinais vitais. Assinale a opção que apresenta 
os exatos minutos em que são feitas estas avaliações no 
recém-nascido, logo após o nascimento.

(A) 01, 05 e 10
(B) 00, 05 e 15
(C) 00, 05 e 10
(D) 01, 10 e 15
(E) 00, 10 e 15

Prova : Amarela Concurso : CP-CSM/12
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24) Segundo BRUNNER (2009) , a tetania é o principal sintoma do 
hipoparatireoidismo. Que sinal é positivo quando uma per- 
cursao aguda sobre o nervo facial, exatamente diante da 
glândula parótida e anterior à orelha, provoca o espasmo ou 
contratura da boca, nariz e olho; indicando tetania latente?

(A) Babinsk
(B) Chvostek
(C) Tik doulourex
(D) Trousseau
(E) Sheehan

25) Em relação à Resolução do COFEN 311/2007, Capítulo II, que 
dispõe sobre o sigilo profissional, assinale a opção que 
apresenta um dever do enfermeiro.

(A) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da 
profissão.

(B) Assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistên
cia de enfermagem livre de danos.

(C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conheci
mento em razão de sua atividade profissional, exceto em 
casos previstos.

(D) Registrar, no prontuário do paciente, as informações 
indispensáveis ao processo de cuidar.

(E) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza.

26) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
Segundo Behrman e Shiono (2002), a menor mortalidade neona-
tal é encontrada no recém-nascido que pesa entre _______ __
______ g, e cuja idade gestacional é maior que _____  sema
nas .

(A) 3.000 e 4.000 / 38
(B) 3.000 e 4.000 / 36
(C) 2.800 e 3.800 / 38
(D) 2.400 e 3.500 / 38
(E) 2.400 e 3.500 / 36

Prova : Amarela
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27) 0 cateterismo cardíaco é largamente usado para avaliação
diagnóstica e intervenção terapêutica no controle de paci
entes com doença cardíaca. Segundo WOODS (2005), qual é a 
complicação mais comum durante este procedimento?

(A) Hipertensão severa.
(B) Arritmia.
(C) Tamponamento cardíaco.
(D) Embolia vascular.
(E) Hemorragia.

28) Segundo a Resolução do COFEN n° 311/2007, Capítulo VI, que 
dispõe sobre a aplicação das penalidades, o enfermeiro, ao 
delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe 
de enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro, está 
sujeito a;

(A) advertência verbal, censura e suspensão.
(B) multa, censura e cassação.
(C) censura, cassação e suspensão.
(D) multa, censura e suspensão.
(E) advertência verbal, multa e suspensão.

29) A Síndrome de Stevens-Johnson é uma patologia cutânea 
grave, que é deflagrada por:

(A) microlesões da pele, que podem evoluir em infecção cu
tânea grave, especialmente em crianças e pacientes imu- 
nodeprimidos.

(B) hipertermia severa, com temperaturas corporais acima de 
39,8°C.

(C) reação a medicamentos, como, por exemplo, agentes an- 
ticonvulsivantes e anti-inflamatórios não esteroidais.

(D) formas extra-pulmonares de tuberculose, especialmente do 
tipo miliar.

(E) formas graves de doença biliar de caráter obstrutivo, 
devido à icterícia e ao acúmulo de bilirrubina nas ca
madas superficiais da derme.

Prova : Amarela
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30) Segundo KURCGANT (2006), o manual de enfermagem é o 
instrumento que reúne, de forma sistematizada, normas, 
rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para 
a execução das ações de enfermagem. Assinale a opção que 
apresenta duas finalidades deste manual.

(A) Informar e subsidiar.
(B) Esclarecer e uniformizar.
(C) Informar e uniformizar.
(D) Esclarecer e subsidiar.
(E) Esclarecer e orientar.

31) Segundo KURCGANT (2006), assinale a opção que apresenta, na 
sequência correta, as etapas do processo decisório.

(A) Avaliação, percepção do problema, definição do problema, 
coleta de dados, análise dos dados, redefinição do pro
blema, procura de soluções, decisão, e implementação.

(B) Percepção do problema, avaliação, definição do problema, 
coleta de dados, análise dos dados, redefinição do pro
blema, procura de soluções, decisão, e implementação.

(C) Percepção do problema, definição do problema, coleta de 
dados, análise dos dados, redefinição do problema, pro
cura de soluções, decisão, implementação, e avaliação.

(D) Definição do problema, coleta de dados, análise dos da
dos, redefinição do problema, procura de soluções, deci
são, implementação, avaliação, e percepção do problema.

(E) Definição do problema, coleta de dados, análise dos da
dos, redefinição do problema, avaliação, procura de so
luções, percepção do problema, decisão, e implementação.

32) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
As frequências cardíaca e respiratória mudam de acordo com 
os períodos de reatividade e comportamento dos lactentes,
mas, em geral, variam, respectivamente, entre_____________
batimentos/min e de _______________ incursões respiratórias.

(A) 160 e 180/70 a 90
(B) 150 0 170/60 a 80
(C) 140 e 160/50 a 70
(D) 120 e 150/40 a 60
(E) 120 0 140/30 a 60
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33) Segundo TAYLOR (1992), durante o processo do envelhecimento, 
algumas alterações estruturais comuns são observadas no 
cérebro. Assinale a opção que apresenta uma dessas 
alterações.

(A) Atrofia das circunvoluções.
(B) Diminuição dos ventrículos.
(C) Aumento do peso do cérebro.
(D) Diminuição da desmielinização dos axônios.
(E) Estreitamento dos sulcos.

34) Grandes progressos foram obtidos na prevenção da doença 
de Rh, graças à disponibilidade da imunoglobulina anti-D 
(Rho-Gam). A administração deste medicamento NÃO é indicada 
quando a

(A) mãe é D(-) , Du(-) .
(B) criança é D(+) {ou aborto de tipo sanguíneo desconhe

cido) .
(C) criança é Coombs negativo para D ou Du.
(D) mãe está sensibilizada (Coombs positivo para D ou Du).
(E) dose individual de Rho-Gam foi submetida à prova cruza

da, for compatível.

35) Alguns recém-nascidos de alto risco podem necessitar de oxi
gênio suplementar para a prevenção ou correção da hipóxia. 
Segundo KENNER (2001), o objetivo da terapia suplementar 
de oxigênio é manter a pressão parcial de oxigênio arteri
al (Pa02) de:

(A) 80 a 100 mmHg
(B) 70 a 90 mmHg
(C) 60 a 80 mmHg
(D) 50 a 70 mmHg
(E) 40 a 60 mmHg

Prova : Amarela Concurso : CP-CSM/12
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36) Em relação à cefaleia pós-punção lombar, é INCORRETO afirmar
que :

(A) é a complicação mais comum da punção lombar, ocorrendo 
em 15 a 30% dos pacientes submetidos ao procedimento.

(B) apresenta-se de forma pulsátil, bifrontal ou occipital, 
com natureza surda e profunda, causada pela produção 
excessiva de líquor, de caráter compensatório.

(C) pode ser evitada se o paciente permanecer em decúbito 
ventral depois do procedimento.

(D) é geralmente tratada com repouso no leito, drogas anal
gésicas e hidratação.

(E) pode-se usar a técnica do adesivo sanguíneo epidural; 
ocasionalmente, em casos mais persistentes após trata
mento .

37) A vacinação será contraindicada quando o pacinte apresentar

(A) desnutrição.
(B) afecções das vias aéreas superiores.
(C) antecedente familiar de convulsão.
(D) doenças agudas febris graves.
(E) vacinação contra raiva em andamento.

38) De acordo com o Ministério da Saúde, a captação precoce de 
gestantes para a primeira consulta de pré-natal deve 
ser realizada em até quantos dias?

(A) 180
(B) 150
(C) 120
(D) 90
(E) 60

39) Segundo WONG (2006), num plano de cuidados de enfermagem 
para uma criança inconsciente, com diagnóstico de enferma
gem de risco de lesão relacionada à imobilidade física, de
pressão sensorial e problema intracraniano, qual a interven
ção de enfermagem correta para manter a pressão intracra
niana (PIC) estável?

(A) Manter a cabeceira abaixada para evitar cefaleia.
(B) Virar o paciente de um lado para o outro para prevenir o 

acúmulo de liquido cefalorraquidiano.
(C) Realizar a manobra de Vaisalva.
(D) Prevenir a constipação intestinal.
(E) Realizar os procedimentos respiratórios de aspiração e 

percurssão.

Prova : Amarela
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40) O aleitamento materno é contraindicado para a mãe

(A) hipertensa em uso de metíldopa.
(B) portadora do HIV/HTLV em uso de anti-retroviral.
(C) diabética em uso de insulina.
(D) em tratamento com tuberculostãticos.
(E) em tratamento com cefalosporinas.

41) Assinale a opção INCORRETA em relação a métodos de precau
ção.

(A) Ao adotar a precaução de disseminação por gotículas, 
quando o quarto privativo não estiver disponível, a dis
tância entre o paciente infectado e os demais deve ser, 
no mínimo, de 1,20 m.

(B) Nas precauções de disseminação por contato, materiais 
como termômetro, aparelho de pressão e estetoscópio de
vem ser individuais. Caso isso não seja possível, devem 
ser desinfetados antes de serem usados com outro pacien
te .

(C) As medidas de precauções específicas devem ser utiliza
das sempre em associação com as precauções básicas.

(D) Nas precauções por disseminação aérea, o paciente, quan
do transportado, deve usar máscara N95.

(E) Nas precauções de disseminação por gotículas, a máscara 
cirúrgica deve ser usada por quem se aproximar do paci
ente, a uma distância de 1 metro.

42) De acordo com a Resolução da ANVISA ~ RDC 306, de dezembro 
de 2004, é considerado resíduo do grupo A:

(A) produtos hormonais.
(B) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
(C) resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração.
(D) reveladores.
(E) resíduos contendo metais pesados.

Prova : Amarela
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43) Correlacione a forma de apresentação dos componentes antigê- 
nicos às respectivas vacinas, e assinale a opção que apre
senta a sequência correta.

APRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES ANTIGÊNICOS VACINAS

I Suspensão de bactérias vivas ( ) Poliomielite
atenuadas ( ) Hepatite B

II - Vírus vivos atenuados ( ) BCG
III- Vírus inativados ( ) Sarampo
IV - Frações de vírus ( ) Raiva 

( ) Febre Amarela

(A) (IV) (II) (III) (I) (III) (I)
(B) (III) (II) (I) (IV) (IV) (II)
(C) (II) (IV) (I) (II) (III) (II)
(D) (I) (III) (IV) (I) (II) (I)
(E) (III) (II) (I) (II) (IV) (III)

44) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.

ê o termo empregado para indicar a relação do eixo 
longitudinal do feto com o eixo longitudinal da mãe. Esse 
termo pode ser ___________  ou _____________.

(A) Apresentação / cefálica / pélvica
(B) Atitude / longitudinal / transversal
(C) Situação / cefálica / pélvica
(D) Atitude / cefálica / pélvica
(E) Situação / longitudinal / transversal

45) Segundo a Resolução do COFEN n° 311/2007, conforme o que 
determina o artigo 18, da Lei n° . 5.905, de 12 de julho de 
1973, o enfermeiro está sujeito à suspensão do exercício 
profissional. Essa suspensão consiste na proibição do 
exercício da profissão da enfermagem por um período não 
superior a quantos dias?

(A) 29
(B) 39
(C) 49
(D) 69
(E) 79
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46) A toxemia gravídica é uma doença da última metade da 
gestação que se caracteriza por:

(A) hipotensão, diabetes e infecção urinária.
(B) hipertensão, edema e proteinúria.
(C) hipertensão, edema e oligúria.
(D) hipotensão, aumento de peso e cetonúria.
(E) hipertensão, cefaleia e disúria.

47) Segundo BRUNNER (2009), em relação à administração de sangue 
e hemoderivados é correto afirmar que:

(A) Na incompatibilidade do sangue do doador com o do re
ceptor a hemólise mais rápida ocorre na incompatibilida
de Rh.

(B) As reações transfusionais hemolíticas agudas são evitá
veis através da atenção meticulosa nos detalhes da ro
tulagem das amostras e identificação exata do receptor.

(C) Na transfusão de plaquetas deve-se infundir cada unidade 
lentamente, observando o paciente quanto a efeitos 
adversos.

(D) Na transfusão de papa de hemácias a coloração anormal 
pode constituir sinal de crescimento bacteriano.

(E) A reação febril não-hemolítica é o tipo mais raro de 
reação transfusional, causada por anticorpos para os 
leucócitos doadores.

48) Segundo KAPLAN (1998), assinale a opção que apresenta três 
efeitos adversos durante o uso da gabapentina.

(A) Sonolência, ataxia e dipsia.
(B) Sonolência, ataxia e nistagmo.
(C) Ataxia, fadiga e polidipsia.
(D) Sonolência, náusea e diplopia.
(E) Ataxia, náusea e nistagmo.

49) Segundo TAYLOR (1992), a cocaína e o crack agem diretamente 
sobre o córtex cerebral e, inicialmente, causam:

(A) aumento da sensação de bem-estar mental e físico.
(B) sensação de depressão e morte.
(C) aumento da sensação de bem-estar e euforia.
(D) aumento da sensação de bem-estar e riso fácil.
(E) sensação de depressão e angústia.
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50) Segundo o Ministério da Saúde(MS), o planejamento familiar 
contribui para a reduação da morbimortalidade materna e 
infantil. Em relação às razões para esta redução é INCORRETO 
afirmar que esse planejamento

(A) diminui o número de gestações não desejadas e de aborta
mentos provocados.

(B) possibilita a realização de cesáreas para fazer a liga
dura tubãria.

(C) diminui o número de ligaduras tubãrias por falta de 
opção e o acesso a outros métodos anticoncepcionais.

(D) aumenta o intervalo interpartal, contribuindo para dimi
nuir a frequência de bebês de baixo peso e para que os 
bebês sejam adequadamente amamentados.

(E) possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em 
mulheres.
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