RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL 2014 – ENFERMAGEM
QUESTÕES 1 A 20: Políticas Públicas em Saúde, SUS
01- São parâmetros para acompanhamento da
implementação da Política Nacional de Humanização na
atenção básica; EXCETO:
a) Garantia de participação dos trabalhadores em
atividades de educação permanente em saúde
b) Demanda acolhida e atendida de acordo com a
avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos
demais níveis de assistência
c) Organização do trabalho, com base em equipes
multiprofissionais e atuação transdisciplinar
d) Promoção de atividades de valorização e de cuidados
aos trabalhadores da saúde
02- Quanto aos princípios e diretrizes do SUS é correto
afirmar:
a) Universalidade significa condições de acesso a todos
os trabalhadores que contribuem para previdência social
b) Integralidade é a organização de programas que
atendam a todas as doenças mais prevalentes
c) O Controle Social é a participação dos usuários na
gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as
conferências e os conselhos de saúde
d) Equidade é a garantia de atendimento a todas as
pessoas da mesma maneira, em todos os lugares
03- Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, objetiva,
em sua estrutura interna, efetivar os princípios do Sistema
Único de Saúde no cotidiano das práticas de gestão e
fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários para a produção de saúde e a produção de
sujeitos. Trata-se da Política Nacional de:
a) Humanização
b) Atenção à saúde dos povos indígenas
c) Saúde bucal
d) Saúde da pessoa idosa
04- Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é
assegurado a todos os cidadãos o direito ao acesso às
ações e aos serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de
Saúde. O acesso aos serviços se dará prioritariamente
por:
a) unidade de escolha do usuário
b) unidades de pronto atendimento
c) serviços de saúde da atenção básica próximos ao
local de moradia
d) serviços de emergência

05- O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de
compromissos estabelecidos entre gestores da saúde nas
três esferas de governo, no campo da gestão do sistema
e da atenção à saúde, com o objetivo de fortalecimento do
SUS. O Pacto foi construído por meio de muita
negociação entre representantes de:
a) Usuário do SUS, Conselho Nacional de Saúde e
Ministério da Saúde
b) Ministério da Saúde, Usuário do SUS e Conselho de
Secretários Municipais de Saúde
c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conasems)
d) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), Conselho de Secretários Estaduais de
Saúde (Conasems) e usuário do SUS
06- Para receberem os recursos do Fundo Nacional de
Saúde, de acordo com a art. 4º da Lei nº 8.142/1990, os
municípios, estados e Distrito Federal deverão contar
com:
a) Conselho de Saúde, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde,
relatórios de gestão, Perfil demográfico e Comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
b) Fundo de Saúde, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde,
relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
c) Fundo de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho
de Saúde, Plano de Saúde e Plano Quinquenal;
d) Perfil epidemiológico, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde,
relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão para
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
07- De acordo com a Lei 8080/ 1990, compreendem
ações de Vigilância Sanitária aquelas:
a) que proporcionam o conhecimento, detecção ou
prevenção de qualquer natureza dos fatores condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de adotar
medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
b) que informam ao trabalhador e à sua respectiva entidade
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de
trabalho, doença profissional e do trabalho
c) que visam a assistência ao trabalhador vítima de
acidente de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho
d) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde
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08- A lei nº 8142/90 estabelece que:
a) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferencias será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos
b) a representação permanente no Conselho Nacional de
Saúde é papel do Ministério da Saúde e dos
representantes do Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, das centrais de trabalhadores e da federação
brasileira de hospitais
c) a representação dos usuários nos conselhos de saúde
será majoritária em relação aos demais segmentos
d) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão
alocados para cobertura prioritária da rede hospitalar de
alta complexidade
09- De acordo com a Portaria/GM Nº 399, de 22/02/2006,
uma das prioridades do Pacto de Gestão é estabelecer as
diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase no(a):
a) educação na saúde e na escola sindical
b) planejamento centrado no gestor e na regionalização
c) planejamento centrado no gestor e no planejamento
estratégico
d) descentralização e na regionalização
10- De acordo com a Lei 8080/1990 em seu artigo 16,
compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde:
a) coordenar e, em caráter complementar, executar ações
e serviços de vigilância epidemiológica
b) executar serviços de saúde do trabalhador
c) coordenar serviços de alimentação e nutrição
d) definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios
de saúde pública
11- As reuniões ordinárias da Conferência de Saúde, de
acordo com § 1.° do artigo 1 da Lei 8142/1990, obedecem
à periodicidade de:
a) 04 anos
b) 02 anos
c) 06 meses
d) 03 meses
12- Assinale a alternativa que corresponde à prioridade do
Pacto pela Vida acrescentada pela Portaria GM/MS nº
2.669 de 03 de novembro de 2009:
a) redução da mortalidade infantil e materna
b) saúde do homem
c) controle do câncer de colo de útero e de mama
d) atenção à saúde do idoso

13- De acordo com a Lei 8142/1990, o Conselho de
Saúde é uma das instancias colegiadas do Sistema Único
de Saúde em caráter:
a) permanente e deliberativo
b) permanente e consultivo
c) apenas deliberativo
d) apenas consultivo
14- De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde, é garantido ao usuário:
a) ser submetido a exame, sem conhecimento e
consentimento, nos locais de trabalho (pré-admissionais
ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de
ensino, públicos ou privados
b) o acesso à continuidade da atenção com o apoio
domiciliar, quando pertinente, sem treinamento em
autocuidado que maximize sua autonomia ou
acompanhamento em centros de reabilitação psicossocial
ou em serviços de menor ou maior complexidade
assistencial.
c) o recebimento, quando internado, de visita de médico
de sua referência, que não pertença àquela unidade
hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso
ao prontuário.
d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento
se dará de forma condicional, em qualquer unidade do
sistema
15- É considerado como uma das diretrizes de maior
relevância ética / estética / política da Política Nacional de
Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde:
a) Grupo de Trabalho de Humanização
b) Colegiado Gestor
c) Contrato de Gestão
d) Acolhimento
16- Em relação aos recursos humanos que atuam no
Sistema Único de Saúde (SUS) são feitas as afirmações a
seguir:
I - Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento só poderão ser exercidas em regime de
tempo integral
II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos
ou empregos somente poderão exercer suas atividades
em um único estabelecimento do SUS
III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou
função de chefia, direção ou assessoramento
IV - A política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas
diferentes esferas de governo
Estão corretas:
a) II e III
b) I e III
c) I e IV
d) II e IV
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17- Sobre a direção do Sistema Único de Saúde são
feitas as afirmações a seguir:
I. No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência
Social
II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pala
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente
IV. A direção do Sistema Único de Saúde é única
Estão corretas:
a) II, III e IV
b) I e II e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
18- Considere as afirmativas abaixo de acordo com o
documento “Diretrizes operacionais para os pactos pela
vida, em defesa do SUS e de gestão”, que tem por
objetivo consolidar o SUS.
I. A implementação desse pacto, nas suas três dimensões
– Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa
do SUS – possibilita a efetivação de acordos entre as três
esferas de gestão do SUS com os usuários dos serviços
II. Saúde do idoso, redução da mortalidade infantil e
materna, promoção da saúde e fortalecimento da atenção
básica são algumas das prioridades do Pacto pela Vida.
III. Dentre os objetivos e metas para o Controle do Câncer
de Mama está o de ampliar para 90% a cobertura de
mamografia, conforme protocolo.
IV. Assumir a Estratégia de Saúde da Família como
prioritária para o fortalecimento da atenção básica,
devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças
loco-regionais estão entre os objetivos do Fortalecimento
da Atenção Básica.
Assinale a alternativa em que TODAS as afirmativas
indicadas são verdadeiras:
a) I e III
b I e II
c) II e IV.
d) III e IV
19- As Conferencias de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo:
a) Ministério da Saúde
b) Congresso Nacional
c) Presidente da republica
d) Respectivo conselho

20- Quanto à gestão financeira do SUS, é incorreto
afirmar que:
a) Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório
processo de migração, os critérios demográficos
mencionados na Lei 8080/90 serão ponderados por
outros indicadores de crescimento populacional, em
especial o número de eleitores registrados
b) Um terço dos recursos destinados a estados e
municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes, independente
mente de qualquer procedimento prévio
c) As autoridades responsáveis pela distribuição da
receita efetivamente arrecadada transferirão
automaticamente ao Fundo nacional de Saúde,
observado o critério da Lei 8080/90, os recursos
financeiros
correspondentes
as
dotações
consignadas no orçamento da seguridade social, a
projetos e atividades a serem executados no âmbito
do SUS
d) Na distribuição dos recursos financeiros da
seguridade social será observada a mesma
proporção da despesa prevista de cada área, no
orçamento da seguridade social

QUESTÕES 21 A 50: Conteúdo Específico
21 - Assinale a afirmativa que apresenta as etapas do
rastreamento do câncer de colo uterino:
a) aplicação do exame de rastreamento, identificação dos
casos positivos, confirmação diagnóstica e tratamento
b) identificação da faixa etária da mulher, à periodicidade
da realização do exame de citopatológico, revisão da
lâmina e tratamento
c) exame de preventivo, aplicação dos fluxogramas da
abordagem sindrômica das DST, encaminhamento das
lâminas para o laboratório e exame de revisão em 6
meses
d) exame clínico-ginecológico, coleta de material cervical
para exame de preventivo, identificação das lesões
precursoras, encaminhamento para o nível secundário de
atenção e agendamento de novo preventivo a cada ano
22- As principais indicações para o exame de
Ultrassonografia (USG) de mama são:
a) exame complementar a mamografia na mulher acima
de 40 anos e diagnóstico de coleções
b) nas doenças inflamatórias e abcessos e para
diagnosticar displasia mamária
c) nas alterações do exame clínico no ciclo gravídico
puerperal e mulheres com história de câncer
d) diagnóstico diferencial das lesões sólidas e císticas e
na jovem com lesão palpável
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23- Com relação ao colo do útero é na zona de
transformação que:
a) se localizam mais de 90% das lesões precursoras ou
malignas do colo do útero
b) não ocorre obstrução dos ductos excretores das
glândulas endocervicais subjacentes dando origem aos
cistos de Naboth
c) se encontra a ectocérvice
d) origina-se um novo epitélio também chamado de
segunda mucosa
24- Assinale a alternativa que indica os quatro
fluxogramas para a Abordagem Sindrômica das DST:
a) úlceras genitais, corrimento vaginal, corrimento uretral
e dor pélvica
b) infecção pelo HIV, corrimento uretral masculino,
cervicite e infecção pelo HTLV
c) infecção pelo HPV, corrimento vaginal, infecção pelo
HIV e corrimento uretral
d) hepatites virais, infecção pelo HIV , infecção pelo HPV
e infecção pelo HTLV
25 - Uma mulher foi examinada na consulta de
enfermagem ginecológica e foi detectada tricomoníase
vaginal. A conduta mais CORRETA para o caso é:
a) realizar o teste do pH vaginal e o exame de citologia
oncótica e só após a confirmação diagnóstica é que se
deve tratar a mulher
b) solicitar o teste de PCR por ser o exame padrão-ouro
para esse tipo de situação e posteriormente tratar a
mulher e as suas parcerias sexuais
c) realizar o tratamento dela e do parceiro e só após
realizar a citologia oncótica
d) tratar imediatamente tanto a mulher como o seu
parceiro, além de realizar a coleta para exame citológico
26- O Ministério da Saúde define como infértil o casal que
após:
a) seis meses de vida sexual ativa, com freqüência de
coito de pelo menos duas vezes por semana e sem
uso de método anticoncepcional, não conseguiu
engravidar
b) um ano de vida sexual ativa, com freqüência de coito
de pelo menos duas vezes por semana e sem uso de
método anticoncepcional, não conseguiu engravidar
c) dois anos de vida sexual ativa, com freqüência de
coito de pelo uma vez por semana e sem uso de
método anticoncepcional, não conseguiu engravidar
d) dois anos de vida sexual ativa, com freqüência de
coito de pelo menos duas vezes por semana e sem
uso de método anticoncepcional, conseguiu
engravidar, porém apresentou abortos habituais

27- JJBM, sexo masculino, 72 anos, foi encaminhado para
você com um resultado de 10% de HbA1c. Encontrava-se
emagrecido, com queixas de poliúria, polidipsia e fadiga.
Seu procedimento ao receber este cliente é:
a) encaminhá-lo para a consulta com o Clínico e
agendar a consulta de enfermagem
b) mensurar a glicemia e encaminhá-lo para a Unidade
de Pronto-Atendimento
c) mensurar a glicemia capilar e agendar a consulta de
enfermagem
d) solicitar glicemia de jejum e proceder a consulta de
enfermagem
28- Segundo o Calendário Básico de Vacinação do
Ministério da Saúde, devem ser aplicadas ao nascer as
seguintes vacinas:
a) Contra a hepatite B e poliomielite
b) BCG e contra a hepatite B
c) BCG e tetravalente
d) BCG e contra o rotavírus
29- Sobre a atualização da Política Nacional de Atenção
Básica (2012), assinale a alternativa CORRETA:
a) determinou a Atenção Básica como o contato
preferencial, a porta de entrada e centro de
comunicação da população com os serviços de saúde
b) atualizou conceitos na política e introduziu elementos
ligados ao papel desejados pela AB, a qual deve
avançar na gestão e coordenação
c) enfatizou o fortalecimento de um sistema unificado e
descentralizado de saúde voltado para as ações
integrais em saúde
d) reafirmou a o fornecimento de medicamentos
essenciais e introduziu elementos sobre o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família
30- O “Teste do Pezinho” é utilizado para a prevenção
precoce de doenças severas, porém tratáveis, se
diagnosticadas precocemente. Assinale-as:
a) Diabetes e deficiência de alfa 1 antitripsina
b) Hipotireoidismo e fibrose cística
c) Fenilcetonúria e hipotireoidismo
d) Fenilcetonúria e diabetes
31- De acordo com Smeltzer e Bare (2011) os efeitos
colaterais das biguanidas são:
a) ganho de peso e hipotireoidismo
b) hipoglicemia e acidose láctica
c) sintomas gastrointestinais leves e reações cutâneas
d) anemia e comprometimento da função cardiovascular
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32- Com relação às especificidades das equipes de
Saúde da Família (eSF), podemos afirmar, EXCETO:
a) O cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas uma eSF, exceção feita somente ao
profissional médico, que poderá atuar em, no máximo,
duas eSF com carga horária total de 40 horas
semanais
b) As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas devem
contar ainda, nas regiões endêmicas, com um
microscopista
c) Os valores dos incentivos financeiros para as eSF
implantadas serão transferidos a cada mês, tendo
como base o número de eSF registrado no sistema
de cadastro nacional vigente no mês anterior
d) Recomenda-se o parâmetro de uma equipe para, no
máximo, 18 mil habitantes, localizada dentro do
território, garantindo os princípios e diretrizes da
atenção básica
33- Considerando-se os fatores de risco para úlceras por
pressão, as regiões do corpo mais suscetíveis ao
cisalhamento são:
a) cotovelo e occipício
b) maléolos laterais e mediais
c) sacro e calcanhares
d) tuberosidades isquiáticas
34- De acordo com Smeltzer e Bare (2011), os achados
adicionais do exame físico na acidose metabólica são:
a) Formigamento dos dedos e artelhos
b) Pressão arterial diminuída, arritmias e choque
c) Papiledema e vasos conjuntivais dilatados
d) Vasoconstricção, hipertensão e zumbido
35 – Segundo a Resolução COFEN 311/2007 no Capítulo
I na Seção I - DAS RELAÇÕES COM A PESSOA,
FAMILIA E COLETIVIDADE, a única alternativa que
corresponde a um DIREITO é:
a) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência
de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência.
b) Avaliar criteriosamente sua competência técnica,
científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou
atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si
e para outrem.
c) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos
e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade
e do desenvolvimento da profissão.
d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de
sua competência técnica, científica, ética e legal ou que
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família
e coletividade.

36- A embolia gasosa está mais frequentemente
associada à canulação das veias centrais e o seu
tratamento exige:
a) desinfetar as portas de acesso com solução
antimicrobiana antes e depois do uso
b) remover a cânula e aplicar compressas úmidas frias no
local afetado
c) colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo na
posição de Trendelemburg
d) monitorar os sinais vitais e colocar o paciente na
posição de Fowler alta
37- Sobre os cuidados de enfermagem na administração
da terapia trombolítica é CORRETO:
a) Tratar o sangramento menor interrompendo a terapia
trombolítica e continuar monitoramento
b) Monitorar arritmias crônicas e hipertensão
c) Recomendar o uso contínuo do manguito de pressão
arterial
d) Verificar redução da pressão arterial, cefaleia e
fraqueza muscular

38- De acordo com Smeltzer e Bare (2011), são
complicações mecânicas da terapia enteral:
a) Irritação nasofaringea e pneumonia aspirativa
b) Deslocamento da sonda e constipação intestinal
c) Distensão abdominal e azotemia
d) Obstrução da sonda e desidratação
39- Auxiliar o paciente a permanecer na posição de
Trendelemburg durante a inserção do cateter para
nutrição parenteral é uma medida para a prevenção de:
a) coagulação no cateter
b) contaminação do cateter
c) sobrecarga de líquidos
d) pneumotórax

40- A hepatite A é está associada a(o):
a) hemotransfusões e transplantes de órgãos
b) promiscuidade sexual
c) higiene precária e alta densidade populacional
d) uso de drogas injetáveis
41- Durante a administração de concentrado de
hemácias em crianças, o enfermeiro deverá:
a) administrar o hemoderivado nos primeiros 15 minutos,
calculando-se 5% do volume total a ser administrado
b) administrar o hemoderivado em concomitância com o
soro glicosado evitando a coagulação durante sua
administração
c) interromper a transfusão, avisar ao médico e descartar
o hemoderivado,se houver uma reação transfusional
d) verificar os sinais vitais inicialmente a cada 30 minutos
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42- Considerando o calendário mínimo do Programa
Nacional de Imunização (PNI), ao checar a Caderneta de
Vacinação de uma criança de 03 meses de idade a(o)
enfermeira(o) deverá encontrar o registro das seguintes
vacinas:
a) 1 dose de BCG, 2 doses de hepatite B, 1 dose da
tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral, 1 dose do
Rotavírus Humano, 1 dose da Vacina Pneumocócica 10 e
1 dose da vacina Meningocócica C
b) 1 dose de BCG, 1 dose de hepatite B, 1 dose da DPT,
1 dose da Poliomielite oral, 1 dose do Rotavírus Humano,
1 dose da Vacina Pneumocócica e 1 dose da vacina
Meningocócica C
c) 1 dose de BCG, 1 dose de hepatite B, 1 dose da
tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral, 1 dose da
Vacina Pneumocócica e 1 dose da vacina Meningocócica
C
d) 1 dose de BCG, 2 doses de hepatite B, 1 dose da
tetravalente, 1 dose da Poliomielite oral e 1 dose da
Vacina Pneumocócica

43- De acordo com a avaliação dos parâmetros de
crescimento e desenvolvimento de lactentes, podemos
afirmar que:
a) o peso do lactente deve ser verificado semanalmente
durante sua permanência na unidade hospitalar,
principalmente nas crianças com doenças cardíacas ou
com distúrbios hidroeletrolíticos
b) a pesagem da criança pode ser feita em horários
diferentes do dia
c) os primeiros dentes (decídua) a se romper são os
incisivos centrais superiores
d) o perímetro cefálico deve ser verificado em todas as
crianças até os dois anos de idade

44- Sobre a reanimação neonatal na sala de parto,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Se houver líquido meconial espesso o obstetra deve
realizar a aspiração de vias respiratórias.
b) O boletim de Apgar não deverá ser utilizado para a
tomada de decisões sobre o início de procedimentos de
reanimação
c) O recém-nascido deverá ser ventilado com pressão
positiva e oxigenado na sala de parto caso apresente uma
FC de 120 bpm
d) Caso esteja indicada a massagem cardíaca, esta
deverá ser realizada seguindo a relação de 30
compressões para 2 ventilações.

45- São medidas antropométricas a serem realizadas
após o nascimento:
a) Comprimento, circunferência da cabeça, circunferência
do tórax e peso
b) Comprimento, peso, circunferência da cabeça e
circunferência abdominal
c) Circunferência da cabeça, circunferência do tórax,
circunferência abdominal e peso
d) Peso, comprimento, circunferência braquial,
circunferência do tórax
46- A extensão da icterícia neonatal pode ser avaliada por
meio de:
a) Zona termoneutra
b) Nomograma de Bhutani
c) Zonas de Kramer
d) Capurro somático
47- Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um
processo que envolve interação profunda entre mãe e
filho, com repercussões no estado nutricional da criança,
em sua habilidade de se defender de infecções, em sua
fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
além de ter implicações na saúde física e psíquica da
mãe. Sobre aleitamento materno é CORRETO afirmar
que o:
a) complementado ocorre quando a criança recebe, além
do leite materno, água ou bebidas à base de água (água
adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos
rituais
b) exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite
materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano
de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de
reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos
c) predominante ocorre quando a criança recebe, além do
leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido
com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo
d) cruzado ocorre quando a criança recebe leite materno
e outros tipos de leite, incluindo leites e derivados
animais, ou bebidas à base de água (água adocicada,
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais
48- São fatores de risco para o descolamento prematuro
da placenta:
a) Hipertensão, cesariana prévia, polihidrâmnio e uso de
drogas
b) Diabetes, estresse, uso de drogas e sífilis
c) Tuberculose, sífilis e toxoplasmose
d) Abortos repetidos, uso de anticoncepcional e
hipertensão
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49- Um dos objetivos da Rede Cegonha é:
a) Reorganizar toda a rede de serviços de saúde para
reduzir as taxas de parto cirúrgico e os riscos de
infecção hospitalar
b) Capacitar os profissionais de saúde que atuam em
maternidades para utilização de práticas não
farmacológicas para o alívio da dor no momento do
parto e nascimento.
c) Implementar boas práticas em saúde no momento do
parto e nascimento e melhorar as taxas de
amamentação.
d) Fomentar a implementação de novo modelo de
atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com
foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao
crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero
aos vinte e quatro meses.

50 - As mais importantes situações hemorrágicas
gestacionais na primeira metade da gestação são:
a) Infecções na gestação, agentes externos e
abortamento
b) Placenta prévia, descolamento prematuro da
placenta, rotura uterina e vasa prévia
c) Abortamento,
gravidez
ectópica,
neoplasia
trofoblástica gestacional benigna (mola hidatiforme) e
descolamento corioamniótico
d) Rotura uterina, descolamento prematuro da placenta e
discrasia sanguínea
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