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01. Sobre diabetes mellitus na gestação (DMG), assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) As gestantes com DMG devem evitar atividade 

física. 
(B) Macrossomia fetal em gestação anterior não é 

considerada fator de risco. 

(C) Não há necessidade de acompanhamento da 
gestante com DMG em serviço de pré-natal de alto 
risco. 

(D) Apenas gestantes com algum fator de risco devem 
realizar os exames de investigação da doença no 
pré-natal. 

(E) Nas gestantes com diagnóstico de DMG, o controle 
glicêmico deve ser feito com glicemias de jejum e 
pós-prandiais semanais. 

 

02. Sobre hemorragia pós-parto (HPP), assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Atonia uterina é a segunda principal causa de HPP. 

(B) Gemelaridade e multiparidade não são fatores de 
risco. 

(C) A massagem uterina contínua é recomendada 
como intervenção para prevenir a HPP em mulheres 
que receberam ocitocina profilática. 

(D) O manejo ativo do terceiro período do parto está 
associado ao aumento na ocorrência de HPP. 

(E) A HPP pode ser agravada pela anemia preexis-
tente. 

 

03. Assinale a alternativa que contempla manifestação 
clínica de hipoglicemia do recém-nascido. 

 
(A) Hipertonia. 
(B) Taquicardia. 
(C) Sucção débil. 
(D) Hipertermia. 
(E) Bradipneia. 

 

04. Sobre o uso da hidroterapia como medida não farmaco-
lógica que promove conforto e relaxamento no trabalho 
de parto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) É mais eficaz quando iniciada na fase latente do 

trabalho de parto. 
(B) Reduz parto com fórceps. 

(C) Reduz trauma perineal.  
(D) Reduz a realização de episiotomia. 

(E) Aumenta a satisfação materna com a experiência 
do nascimento. 

 
 
 
 
 

05. Sobre as hemorragias da segunda metade da gestação, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A rotura prematura de membranas ovulares é fator 

de risco importante para o descolamento prema-
turo da placenta. 

(B) O uso de suplementação de ferro na gestação, nos 
casos de placenta prévia, é indicado para evitar 
anemia, com constante monitoração dos níveis de 
hematócrito e de hemoglobina. 

(C) Para gestantes Rh-negativo, com diagnóstico de 
placenta prévia, não é necessária a prescrição de 
imunoglobulina anti-D quando a gestante apresentar 
sangramento. 

(D) O quadro clínico característico do descolamento 
prematuro de placenta é sangramento indolor.  

(E) A rotura uterina tem como quadro clínico: queixa 
de dor aguda e de forte intensidade, aumento das 
contrações, descida da apresentação e fácil palpação 
das partes fetais. 

 

06. Considere as afirmações abaixo sobre a cardiotocografia 
anteparto de repouso. 

 
I - É recomendada sua realização somente após a 37ª 

semana de gestação.  

II - O feto hígido, próximo do termo, apresenta frequên-
cia cardíaca estável entre 110 e 160 batimentos por 
minuto. 

III - As desacelerações variáveis profundas e prolongadas 
com retorno abrupto são resultantes de compressão 
do cordão umbilical. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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07. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, sobre a avaliação da vitalidade do bebê ao nascer. 

 
(  ) A determinação da necessidade de reanimação 

depende da avaliação simultânea da respiração e 
da frequência cardíaca. 

(  ) A avaliação da coloração da pele e das mucosas do 
recém-nascido não é mais utilizada como critério 
para decidir procedimentos. 

(  ) O boletim de Apgar permite avaliar a resposta do 
recém-nascido às manobras realizadas, bem como 
a eficácia dessas manobras. 

(  ) A frequência respiratória é o principal determinante 
da decisão para indicar as diversas manobras de 
reanimação. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

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

 

08. Em relação à assistência no primeiro estágio do parto, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A deambulação e outras posições verticais propor-

cionam menor duração do trabalho de parto e 
diminuem a necessidade de analgesia. 

(B) O uso do enema leva a uma redução significativa 
de infecção puerperal e neonatal. 

(C) A ingestão de alimentos leves ou fluidos durante o 
trabalho de parto aumenta a incidência de compli-
cações. 

(D) O apoio físico e emocional deve ser oferecido 
somente pelos profissionais de saúde que prestam 
assistência à parturiente. 

(E) Há evidências que apoiam o uso rotineiro da trico-
tomia no parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Em relação às iniciativas “Cirurgias Seguras Salvam Vidas’’ 
e “Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)”, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Evento adverso é incidente que resulta em dano ao 

paciente. 

(B) A lista de verificação de segurança cirúrgica ajuda a 
garantir que as equipes sigam de maneira adequada 
as etapas críticas de segurança, minimizando assim 
os riscos mais comuns e evitáveis.  

(C) Envolver os pacientes e familiares nas ações de 
segurança do paciente é um dos objetivos do PNSP. 

(D) Segurança do paciente é definida como redução 
total do risco de dano desnecessário associado a 
cuidado de saúde. 

(E) A lista de verificação de segurança cirúrgica divide 
a cirurgia em três fases, cada uma correspondendo 
a um momento específico no fluxo normal do 
procedimento.  

 

10. Com relação ao uso de sulfato de magnésio para 
prevenção de complicações em mulheres com 
pré-eclâmpsia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A administração da dose de manutenção deve 
ser suspensa caso a frequência respiratória seja 
inferior a 16 incursões por minuto. 

(B) A administração da dose de manutenção deve ser 
suspensa caso a diurese seja inferior a 100mL 
durante as duas horas precedentes à avaliação. 

(C) O gluconato de cálcio a 10% deve ser administrado 
imediatamente após a administração da dose de 
manutenção do sulfato de magnésio em pacientes 
que convulsionarem. 

(D) O uso de sulfato de magnésio é indicado apenas 
durante o trabalho de parto e o parto. 

(E) A verificação dos reflexos patelares deve ser reali-
zada imediatamente após a dose de ataque do 
sulfato de magnésio. 
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11. Considere as afirmações abaixo sobre acolhimento com 
classificação de risco em obstetrícia. 

 
I - É uma tecnologia para viabilizar o direito da gestante 

ao acesso, atendimento e resolutividade em tempo 
adequado. 

II - O atendimento é definido pela ordem de chegada. 

III - Na categorização dos sinais e sintomas, conforme 
o grau de risco, a cor vermelha significa que a 
mulher deve ser atendida em até 15 minutos. 

IV - No âmbito da equipe de enfermagem, a classificação 
de risco e a priorização da assistência em Serviços 
de Urgência são privativas do enfermeiro. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 

12. Sobre a presença de acompanhante no trabalho de 
parto, parto e pós-parto, é correto afirmar que 

 
(A) é vedado aos profissionais de enfermagem criar 

empecilhos e proibir a gestante, parturiente ou 
puérpera de ter o acompanhante de sua livre 
escolha. 

(B) é uma prática comprovadamente útil, mas que não 
deve ser estimulada devido ao risco de infecção. 

(C) não oferece conforto e segurança para a parturiente. 
(D) atrapalha a equipe de enfermagem na prestação 

de cuidados. 

(E) não é fator importante na prática de segurança do 
paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, em relação às práticas integradas de atenção 
ao parto e nascimento, conforme o Manual Além da 
Sobrevivência (2011). 

 
(  ) O retardo no clampeamento do cordão umbilical de 

recém-nascidos pré-termo/baixo peso ao nascer 
tem como benefício imediato diminuir o risco de 
hemorragia intraventricular.  

(  ) O contato pele a pele é tão efetivo quanto o uso 
da incubadora para aquecer um bebê hipotérmico. 

(  ) O clampeamento tardio do cordão umbilical de 
recém-nascidos a termo tem sido associado à 
redução da necessidade de oxigênio e diminuição do 
uso de surfactante.  

(  ) O contato pele a pele não deve estar limitado à sala 
de parto; deve ser praticado tão frequentemente 
quanto possível durante os primeiros dias de vida, 
para manter a temperatura do recém-nascido, 
promover a amamentação e fortalecer o vínculo 
entre a mãe e o seu bebê.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

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

 

14. Assinale a alternativa correta sobre métodos contra-
ceptivos, conforme o Caderno de Atenção Básica de 
Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva (2010). 

 
(A) Durante os primeiros seis meses do pós-parto, a 

amamentação exclusiva está associada a taxas 
baixíssimas de gravidez, sendo que a eficácia da 
amamentação como método contraceptivo inde-
pende de sucção frequente do bebê.  

(B) A esterilização voluntária é permitida em homens 
ou mulheres com capacidade civil plena e maiores 
de 25 anos de idade ou, pelo menos, com dois 
filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo 
de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico.  

(C) Não está determinado se existem riscos para a 
mulher ou para o feto se a anticoncepção oral de 
emergência for acidentalmente usada na vigência 
de gravidez.  

(D) O dispositivo intrauterino é indicado para todas as 
mulheres, mesmo para aquelas com risco aumentado 
para doenças sexualmente transmissíveis/HIV/Aids, 
porque evitam gestações indesejadas.  

(E) Os anticoncepcionais hormonais orais combinados 
proporcionam ciclos menstruais regulares, com 
sangramento por menos tempo e em menor quanti-
dade, mas existe a necessidade de pausas para 
“descanso” a cada dois anos de uso.  
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15. Sobre rotura prematura de membranas, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Entre 24 e 33 semanas, é indicado repouso restrito 

no leito. 
(B) Entre 22 e 24 semanas, realizar ausculta de bati-

mentos cardiofetais diariamente. 

(C) Nas gestações ≥34 semanas, independentemente 
da paridade e do amadurecimento cervical, a 
conduta é expectante.  

(D) Entre 24 e 33 semanas, verificar a temperatura axilar 
de 4/4h, inclusive durante o sono da gestante. 

(E) O toque vaginal deve ser evitado, exceto nas 
gestações a termo, em gestantes com parto 
iminente ou quando se planeja a indução imediata.  

 

16. Em relação à infecção do trato urinário em gestantes, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) É recomendada a realização de cultura de urina 

somente no primeiro e segundo trimestres da 
gravidez. 

(B) A antibioticoterapia para infecção urinária na 
gestante deve ser sempre em regime de longa 
duração (7 a 10 dias). 

(C) A cistite é caracterizada por manifestações como 
queda do estado geral, disúria, febre e calafrios.   

(D) A infecção urinária na gestação pode ser associada 
a complicações como trabalho de parto prematuro, 
corioamnionite, febre no pós-parto, sepse materna 
e infecção neonatal.  

(E) As gestantes com diagnóstico de infecção urinária 
devem ser hospitalizadas, e é necessário solicitar 
hemograma completo, níveis séricos de eletrólitos, 
creatinina e cultura de urina.  

 

17. Sobre a transmissão vertical do HIV, assinale a alter-
nativa correta. 

 
(A) Cerca de 65% dos casos de transmissão vertical 

do HIV ocorrem intraútero, e os 35% restantes 
ocorrem durante o trabalho de parto e no parto.  

(B) A carga viral no leite materno tem-se mostrado 
pouco determinante no risco de transmissão pela 
amamentação.  

(C) A realização do diagnóstico da infecção pelo HIV 
no trabalho de parto, com o uso de testes rápidos, 
possibilita a adoção de medidas de tratamento da 
parturiente, mas não diminui a transmissão vertical 
do HIV.  

(D) Para definição do diagnóstico da infecção pelo HIV, 
basta que o primeiro teste rápido tenha resultado 
positivo (reagente). 

(E) A carga viral elevada e a rotura prolongada das 
membranas amnióticas são reconhecidas como os 
principais fatores associados à transmissão vertical 
do HIV. 

18. Sobre complicações do puerpério, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Presença de lóquios. 

(B) Sinal de Homan positivo. 
(C) Temperatura axilar de até 38ºC nas primeiras 24h 

do pós-parto. 
(D) Útero na altura da cicatriz umbilical no puerpério 

imediato. 

(E) Mamas túrgidas no segundo ou terceiro dia do 
pós-parto. 

 

19. Em relação à amamentação em recém-nascidos, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) Recomenda-se que o recém-nascido seja amamen-

tado em horários determinados. 
(B) O tempo de permanência na mama, em cada 

mamada, deve ser fixado. 
(C) Se o bebê tiver sucção fraca, a mãe deve estimular 

sua mama por meio de ordenha manual. 

(D) O leite maduro é secretado logo após o nascimento 
do bebê. 

(E) Não há diferença entre leite de mães de bebês 
prematuros e a termo.  

 

20. Em relação ao recém-nascido em alojamento conjunto 
de Hospital Amigo da Criança, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) É recomendado que o bebê seja colocado em 

decúbito dorsal para dormir. 

(B) O comportamento do recém-nascido é o mesmo 
independentemente da idade gestacional. 

(C) O uso da chupeta é permitido para acalmar o bebê. 

(D) Água e chás são permitidos no verão. 
(E) O teste do pezinho é realizado no primeiro dia de 

vida.  
 

21. Sobre a sífilis na gestação, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Deve ser solicitado exame de VDRL, mensalmente, 

para gestantes tratadas. 
(B) A elevação do título de VDRL em quatro vezes ou 

mais, em relação ao último exame, justifica um 
novo tratamento. 

(C) Parceiro não tratado caracteriza tratamento 
materno inadequado, sendo a criança considerada 
caso de sífilis congênita. 

(D) A notificação de sífilis pelo Sistema de Informação 
de Agravo de Notificação deve ser realizada 
mensalmente após o tratamento. 

(E) A gestante deve ser orientada a praticar abstinência 
sexual até que o tratamento seja completado e 
tenha evidência sorológica de cura. 
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22. O aconselhamento em amamentação faz parte dos 
cuidados de enfermagem no puerpério. Assinale a alter-
nativa INCORRETA em relação a essa prática. 

 
(A) Fazer sugestões em vez de dar ordem. 
(B) Evitar palavras que soem como julgamentos. 

(C) Oferecer todas as informações sobre amamentação 
em cada aconselhamento. 

(D) Aceitar e respeitar os sentimentos e as opiniões 
das mães. 

(E) Usar linguagem simples e acessível. 
 

23. Qual das alternativas abaixo NÃO é uma atribuição da 
Enfermeira Obstétrica? 

 
(A) Realização de episiotomia. 
(B) Realização de episiorrafia. 
(C) Assistência no trabalho de parto e no parto. 
(D) Realização de parto instrumentado. 
(E) Identificação de distócias obstétricas. 

 

24. Sobre eclâmpsia, considere os sintomas abaixo. 
 

I - Cefaleia frontal ou occipital persistente 

II - Distúrbios visuais  

III - Dor no flanco esquerdo 
 

Quais indicam eminência de eclâmpsia? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

25. Sobre o exame físico do recém-nascido, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Choro forte de timbre variável está presente nas 

infecções e no desconforto respiratório. 

(B) A textura da pele independe da idade gestacional. 
(C) Alguns achados comuns, como milium, lanugo, 

vernix, mancha mongólica, não têm repercussão 
clínica. 

(D) Equimose situada na face tem aspecto de cianose 
localizada e é chamada de máscara equimótica, 
devendo ter investigação clínica. 

(E) O tônus muscular do recém-nascido depende da 
idade gestacional; quanto mais próximo do termo, 
menor o tônus flexor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


