
CESPE | CEBRASPE – EBSERH_ASSISTENCIAL – Aplicação: 2018

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da

gestação, julgue os próximos itens.

41 Um feto normal de vinte semanas (com intervalo de confiança

de mais ou menos duas semanas) deve apresentar, entre outros,

coração com as quatro câmaras definidas, estômago, rins,

bexiga e face com lábios.

42 Decorridas vinte semanas de gestação, o líquido amniótico

consiste, em grande parte, em urina fetal.

43 Microcefalia fetal pode ser resultado de diabetes gestacional

não controlada.

44 A coléstase obstétrica é uma doença benigna, que não

apresenta riscos para o feto.

45 Os problemas congênitos associados à hepatite B na gestação

incluem a hipoplasia de membro.

Tendo como referência as normas regulamentadoras de segurança

e saúde no trabalho em serviços de saúde, julgue os itens

subsecutivos.

46 Recipientes para resíduos em salas de parto dispensam tampa

de vedação.

47 O empregador está obrigado a afastar a trabalhadora nutriz das

atividades com radiações ionizantes: ela deverá ser realocada

em atividade compatível com a sua condição, formação e

experiência.

Julgue os itens subsequentes, concernentes à Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).

48 Mulheres podem sofrer, adoecer ou morrer em decorrência de

comportamentos associados aos padrões sociais prevalentes de

masculinidade e feminilidade.

49 O governo federal, a partir de 1998, passou a considerar

prioritária a saúde da mulher dando ênfase, até 2002, à saúde

reprodutiva e à busca por reduzir a mortalidade materna.

50 A PNAISM foi elaborada tendo como referência a conclusão

de que a mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal e

ao aborto consistia em uma das três maiores causas de óbito de

mulheres em idade fértil.

51 Definida pela Organização Mundial da Saúde e adotada pela

PNAISM, maternidade precoce é aquela que ocorre na

adolescência, isto é, até os dezessete anos de idade.

52 Para a PNAISM, não há relação entre baixa escolaridade e

classe social da mulher com a possibilidade de a mulher

negociar com o parceiro o uso de preservativo nas relações

sexuais.

53 A PNAISM prevê atenção diferenciada do Sistema Único de

Saúde (SUS) às mulheres em razão de faixas etárias; porém,

essa política não prevê atenção especial para a mulher em

razão de raça ou etnia.

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e
obstetrícia no âmbito do SUS, julgue os itens a seguir.

54 Inclui-se na estratégia Rede Cegonha do SUS a atenção a
crianças de até vinte e quatro meses de idade.

55 A classificação de risco realizada no acolhimento em
maternidades deve priorizar o atendimento burocrático, justo
e eficaz, por ordem de chegada.

56 Uma recomendação para o acolhimento da usuária e de seus
familiares na porta de entrada de um hospital geral dotado de
maternidade é que se construa um fluxo de entrada dirigido
especificamente para a maternidade.

57 Entre as atribuições dos profissionais envolvidos no
acolhimento e na classificação de risco em obstetrícia, é
considerado atribuição específica do enfermeiro o
preenchimento da ficha de notificação de violência, nos casos
em que houver suspeita ou confirmação, de acordo com o
protocolo específico.

A respeito de epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue os
itens que se seguem.

58 A principal causa de anemia na gravidez é a derivada da
deficiência de ferro.

59 Os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres
no período pós-parto.

60 O citomegalovírus, um vírus da família dos herpes-vírus,
possui soroprevalência superior a 30%.

Julgue os itens seguintes, tendo como referência os protocolos de
avaliação clínica em enfermagem obstétrica.

61 A primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar
a ventilação e a respiração.

62 A classificação de risco das pacientes imunodeprimidas
somente será elevada se elas estiverem em trabalho de parto.

63 Vítima de violência física e sexual, com dor abdominal ou
perda de líquido ou de sangue via vaginal, se não apresentar
condições que a classifiquem como vermelho, será classificada
como laranja.

64 O protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente
a parada ou redução de movimentos fetais não inclui condições
que elevem a classificação da paciente ao nível vermelho.

Julgue os próximos itens, com relação a diagnóstico laboratorial e
de imagem no contexto da enfermagem obstétrica.

65 Os exames de imagem que podem contribuir para o
diagnóstico da coléstase obstétrica incluem a ultrassonografia
do fígado e da árvore biliar.

66 Entre os métodos mais confiáveis para se confirmar tendência
de parto prematuro está o teste de fibronectina fetal.

67 Os teores de ureia e de creatinina na urina da gestante
costumam apresentar-se elevados durante a gravidez normal.
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Julgue os itens subsequentes, no que tange a dor e analgesia no
parto.

68 Uma das vantagens da analgesia epidural é a possibilidade de
contribuir para a redução da secreção de catecolaminas
maternas, algo que pode ser positivo para o feto.

69 Consideradas técnicas anestésicas para cirurgias cesarianas, a
raquidiana ou espinhal é tecnicamente mais complexa ou difícil
de realizar que a epidural ou peridural.

70 Informar a gestante de forma adequada sobre o que esperar do
parto pode contribuir para reduzir a estressante sensação de
perda de controle.

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido,
julgue os itens subsequentes.

71 O teste de triagem neonatal biológica, conhecido popularmente
como teste do pezinho, apresenta em seu escopo várias
doenças, que incluem deficiência da biotinidase, hiperplasia
adrenal congênita e hipotireoidismo congênito.

72 De acordo com o parâmetro atual preconizado pelo Ministério
da Saúde, a coleta do material para o teste do pezinho deve ser
feita até o sétimo dia de vida do recém-nascido.

73 A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina
nos cuidados com o recém-nascido, sendo a utilização de
nitrato de prata a 1% a recomendação ideal segundo as atuais
diretrizes nacionais de assistência ao parto normal.

74 Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a
profilaxia da doença metabólica.

75 Durante a recepção do recém-nascido em sala de parto, a
frequência respiratória (FR) é o principal parâmetro de
indicação de manobras de reanimação, sendo necessária a
intubação traqueal quando a FR for inferior a 60 irpm.

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à
saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o
atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca
desse tema, julgue os itens seguintes.

76 Apesar de o indicador de mortalidade materna por causas
evitáveis continuar elevado, o Brasil atingiu o quinto objetivo
de desenvolvimento do milênio, especialmente a meta de
reduzir em três quartos a razão da mortalidade materna entre
1990 e 2015.

77 A retenção de tecido placentário é a causa mais comum de
hemorragia pós-parto, sendo recomendados para essa situação
uterotônicos, como a ocitocina, por exemplo.

78 Em urgência ou emergência hipertensiva que requeira
hospitalização, além do monitoramento intensivo, faz-se
necessária a administração parenteral de anti-hipertensivos —
preferencialmente, a metildopa.

79 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a massagem uterina
contínua é recomendada como intervenção para prevenir a
hemorragia pós-parto em mulheres que tenham recebido
ocitocina profilática.

80 A conduta ativa no terceiro período do parto — como, por
exemplo, a tração controlada do cordão umbilical, na presença
de qualificados profissionais de assistência ao parto — está
associada ao menor risco de hemorragia e transfusão
sanguínea.

O projeto Apice On — aprimoramento e inovação no cuidado e
ensino em obstetrícia e neonatologia — foi desenvolvido pelo
Ministério da Saúde em 2017, servindo como nova ferramenta para
melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres e de
seus bebês. Com referência a esse projeto, julgue os itens a seguir.

81 Segundo esse projeto, os hospitais de ensino são considerados
os mais favoráveis para a promoção de mudanças no ensino, na
gestão e nos modelos de atenção. 

82 O projeto Apice On e a Rede Cegonha apresentam estratégias
semelhantes no contexto da mudança de práticas relacionadas
ao parto e nascimento; entretanto, possuem necessidades
divergentes relativamente à formação de novos profissionais,
a partir da prática. 

83 O objetivo geral do projeto Apice On é qualificar os processos
de atenção, gestão e formação relativos ao parto, nascimento
e abortamento nos hospitais de ensino, incorporando um
modelo com práticas fundamentadas em evidências científicas,
humanização, segurança e garantia de direitos.

A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve
levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o
direito de todos poderem tomar decisões sobre a reprodução sem
discriminação, coerção ou violência. Considerando esse assunto,
julgue os próximos itens, relativos ao planejamento reprodutivo.

84 O termo planejamento reprodutivo pode ser substituído pela
expressão controle de natalidade, uma vez que ambos preveem
o respeito e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.

85 O DIU de cobre pode ser inserido até 48 h após o parto ou
após a quarta semana pós-parto. Segundo o disposto nas
resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro,
após treinamento específico, estará apto a realizar a consulta
clínica, prescrever e inserir o DIU.

86 O uso de anticoncepcional injetável trimestral pode ser
iniciado a qualquer momento no pós-parto, desde que a mulher
não esteja grávida e esteja amamentando de forma exclusiva ou
parcialmente e que a menstruação não tenha retornado. No
caso da opção por essa forma de contracepção, é recomendado
o uso de algum método contraceptivo de apoio por sete dias. 

87 O anticoncepcional oral combinado não deve ser indicado para
mulheres infectadas com o HIV que tenham AIDS ou estejam
em terapia antirretroviral.

Segundo as recomendações de rotina no pré-natal, julgue os itens
a seguir.

88 A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações,
independentemente de já ter sido realizada em gestações
anteriores.

89 Em caso de HBsAg (–) e Anti-HBs < 10, são recomendadas as
três doses da vacina contra hepatite B, devendo a primeira
delas ser realizada após a 14.a semana de gestação.

90 A vacina contra influenza deve ser administrada em qualquer
período gestacional. Caso a gestante não tenha tomado no
período gestacional, recomenda-se tomar no puerpério.

91 O teste de tolerância a glicose (75 g de glicose anidro) deve ser
realizado preferencialmente entre a 27.a e a 30.a semana de
gestação.

92 Caso apresente IgG e IgM reagentes para toxoplasmose, a
gestante deve ser submetida ao teste de avidez. Se este forte for
e a gestação, inferior a 16 semanas, não haverá necessidade de
repetir o exame.

93 Recomenda-se à gestante com quadro de anemia leve a
moderada (entre 8 g/dL e 11 g/dL) a ingestão de 200 mg/dia de
sulfato ferroso.



CESPE | CEBRASPE – EBSERH_ASSISTENCIAL – Aplicação: 2018

Uma mulher de vinte e dois anos de idade compareceu a

unidade básica de saúde com queixa de corrimento com mau cheiro

e coceira intensa havia três dias. No exame especular, a enfermeira

obstétrica observou secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa

e fétida.

Considerando esse caso clínico, julgue os seguintes itens. 

94 Nessa situação clínica, deve-se indicar metronidazol, 2 g, via

oral, em dose única, ou clindamicina creme a 2%, com

aplicador, uma vez ao dia, por cinco dias.

95 Deve-se orientar a mulher a não fazer uso de bebida alcoólica

antes, durante e logo após o tratamento.

96 Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível, conhecida

como tricomoníase, situação em que todos os parceiros devem

ser tratados. 

A enfermagem obstétrica possui papel fundamental nos diversos

ciclos de saúde da mulher, entre eles o puerpério. Acerca das

transformações nesse período, julgue os próximos itens.

97 A atenção da enfermeira obstétrica no período puerperal inclui

o apoio emocional, uma vez que ansiedade, medos e sensação

de incapacitação na relação entre a mãe e o bebê são estados

emocionais comuns às mães nesse período.

98 Perturbação do apetite, sentimento de inadequação e rejeição

do bebê, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida

são alguns dos sintomas característicos do chamado baby

blues.

99 O leite materno para doação poderá ficar, após a coleta, até dez

dias no congelador ou no freezer.

100 Em caso de ingurgitamento mamário, entre algumas

orientações recomendadas estão mamadas frequentes sem

horários estabelecidos, uso de sutiã com alças largas,

compressas mornas/quentes e ordenha manual antes da

mamada.

Espaço livre


