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01. Acerca do câncer de colo do útero, é correto dizer-se que:  
(A) a infecção pelo HPV apresenta-se, na maioria das vezes, de 

forma assintomática, com lesões subclínicas (inaparentes) 
visíveis apenas após aplicação de reagentes, como o ácido 
acético e a solução de lugol, e por meio de técnicas de 
magnificação (colposcopia). 

(B) o câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão 
precursora, dificilmente curável na quase totalidade dos 
casos.   

(C) o início da coleta citopatológica deve ser aos 15 anos de 
idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.  

(D) os exames de prevenção do câncer de colo uterino devem 
seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após 
essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames 
negativos consecutivos nos últimos dois anos.  

 
02. Paciente, 28 anos, gestante, casada, IG: 33 semanas, 
compareceu à Unidade de Saúde com queixa de náuseas. Ao ser 
avaliada pela equipe de enfermagem apresentou os seguintes 
sinais vitais: Pressão Arterial: 180X120mmHg, Pulso: 90 bpm, 
Temperatura axilar: 36,5ºC e Respiração: 20 rpm. Os exames 
evidenciaram proteinúria. De acordo com o quadro 
apresentado, esses são sinais/sintomas característicos de:  
(A) síndrome HELLP.   
(B) hipertensão grave.   
(C) eclâmpsia. 
(D) pré-eclâmpsia.  

 
03. Gestante, 18 anos, 10ª semana de gestação, compareceu à 
Unidade de Saúde. Ao verificar o cartão de vacina, o enfermeiro 
constatou apenas o esquema com três doses de dT. 
Considerando o calendário vacinal da gestante, quais vacinas 
devem ser administradas nessa paciente até o final da 
gestação?   
(A) Uma dose de reforço da vacina dT, Hepatite B e Influenza.   
(B) Uma dose dTpa, Hepatite B e Influenza.  
(C) Três doses de dTpa, Hepatite B e Influenza.  
(D) Hepatite B e Influenza.  
 
04. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao 
Parto Normal, no primeiro período do trabalho de parto, deve-
se avaliar:   
(A) frequência das contrações uterinas de 2 em 2 horas.   
(B) pulso de 2 em 2 horas.  
(C) temperatura e PA de 6 em 6 horas.  
(D) frequência da diurese. 
 
05. Assinale a alternativa correta sobre a sífilis na gestação. 
(A) A maior parte dos casos de sífilis em gestantes é detectada 

na fase primária.  
(B) Nos casos em que o parceiro da gestante realizou o 

tratamento, a criança é considerada como caso de sífilis 
congênita.   

(C) Em gestantes, a taxa de transmissão vertical de sífilis para o 
feto é de até 30% intraútero. 

(D) Para gestante com sífilis latente recente, em situações 
especiais, como o desabastecimento, pode-se utilizar 
Ceftriaxona 1 g, via intramuscular, por 10 a 14 dias.   

 
 
 
 
 

06. Ao procurar a Unidade de Saúde, uma gestante relatou que 
a data da sua última menstruação foi dia 17/05/2021. Assim, a 
data provável do parto será:  
(A) 24/02/2022. 
(B) 23/02/2022.  
(C) 22/02/2022.  
(D) 21/02/2022.  
 
07. Sobre o alívio da dor no trabalho de parto, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Toda parturiente submetida ao início de analgesia regional 

ou doses adicionais de resgate, seja qual for a técnica, deve 
ser submetida à ausculta intermitente da FCF de 5 em 5 
minutos por, no mínimo, 60 minutos.   

(B) Após confirmados os 10 cm de dilatação, deve-se incentivar 
a gestante a realizar puxos, exceto se tardiamente (sugere-
se no mínimo após 1 hora de dilatação total) ou quando a 
cabeça fetal se tornar visível.  

(C) A analgesia peridural e a analgesia combinada 
raquiperidural (RPC) constituem técnicas igualmente 
eficazes para alívio da dor de parto. A escolha entre elas 
será influenciada pela experiência do anestesiologista com 
a técnica.  

(D) Analgesia inalatória pode ser realizada com óxido nitroso a 
10% em veículo específico e pode ser oferecida para alívio 
da dor no trabalho de parto, quando possível e disponível, 
mas informar às mulheres que elas podem apresentar 
náusea, tonturas, vômitos e alteração da memória.  

  
08. “Processo inflamatório que acomete um ou mais segmentos 
da mama, podendo progredir ou não para uma infecção 
bacteriana, mais comumente pelo Staphylococcus (aureus e 
albus)” é chamado de:  
(A) mastite. 
(B) hiperlactação.  
(C) hipolactação. 
(D) ingurgitamento mamário. 
 
09. Quanto ao índice de Apgar - também conhecido 
popularmente pelos pais como a “nota” que o bebê recebe logo 
após nascer - no quinto minuto –, analise os itens a seguir e 
marque o item correto. 
 

I) Apgar entre 7 e 10 é considerado normal.   
II) Apgar 4, 5 ou 6 é considerado intermediário e relaciona-se, 
por exemplo, com prematuridade, medicamentos usados pela 
mãe, malformação congênita.  
III) Apgar de 0 a 3 no quinto minuto relaciona-se ao maior risco 
de mortalidade e leve aumento de risco para paralisia cerebral.  
IV) Um baixo índice de Apgar, isoladamente, não prediz disfun-
ção neurológica tardia. 
 

(A) Os itens I, III e IV estão corretos.  
(B) Os itens I, II e III estão corretos.  
(C) Os itens I e IV estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
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10. É privativo do enfermeiro, EXCETO:  
(A) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de 
serviço e de unidade de enfermagem. 

(B) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 
desses serviços. 

(C) planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

(D) participar da programação da assistência de Enfermagem. 
 
11. De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PNAISM), analise os itens a seguir. 
 

I. Promover a melhoria das condições de vida e saúde das 
mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente 
constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de 
promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em 
todo território brasileiro.   
II. Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 
feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em 
todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem 
discriminação de qualquer espécie.   
III. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da 
mulher no Sistema Único de Saúde.  
 

São objetivos dessa política:  
(A) Apenas a afirmativa I. 
(B) Apenas as afirmativas I e II. 
(C) Apenas as afirmativas II e III. 
(D) Todas as afirmativas. 
 
12. Sobre as penalidades a serem impostas pelo Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, assinale o item 
correto. 
(A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, 

de forma pública, que será registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas.  

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 05 
(cinco) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do 
pagamento.  

(C) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas 
publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 
de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

(D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional 
da Enfermagem por um período de até 60 (sessenta) dias e 
será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de 
grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.  

  
13. Assinale o item que apresenta um sinal de certeza da 
gravidez. 
(A) Sinal de Puzos. 
(B) Sinal de Osiander.  
(C) Sinal de Hegar.  
(D) Sinal de Piskacek.  
 
 
 
 
 
 
 

14. Sobre as modificações gerais e locais do organismo materno, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) Durante a gravidez normal, há manutenção nos triglicerídeos 

plasmáticos e grande acréscimo no colesterol.  
(B) Frequência respiratória aumenta.  
(C) Diminuição do número de hemácias, da concentração de 

hemoglobina e de hematócrito.  
(D) Diminuição de leucócitos e da concentração de fibrinogênio.  
 
15. Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A progesterona, que, no início do ciclo, apresenta níveis 

altos, tem sua expressão maior logo após a ovulação, 
produzida pelo corpo lúteo.  

(B) O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é liberado 
de modo contínuo.  

(C) O folículo inicia a produção da progesterona por meio da 
intervenção do hormônio luteinizante (LH) nas células da 
granulosa.  

(D) O pico do estradiol ocorre aproximadamente 24 horas antes 
do pico do hormônio luteinizante (LH). 

 
16. O desenvolvimento inicia-se com a fecundação, quando o 
espermatozoide se funde com o óvulo para dar origem ao ovo, 
célula que representa o surgimento do novo ser. A partir de 
quantas semanas os pulmões estão suficientemente 
desenvolvidos de modo a tornar possível a sobrevida do recém-
nascido pré-termo? 
(A) 28 semanas. 
(B) 30 semanas. 
(C) 32 semanas.  
(D) 34 semanas. 
 
17. A coleta do material da ectocérvice deve ser realizada com:  
(A) Espéculo.  
(B) Espátula de Ayre. 
(C) Escova de Ayre.  
(D) Pinça de Cherron.   
 
18. De acordo Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do 
Câncer do Colo do Útero (BRASIL, 2011), o enfermeiro que 
recebe o seguinte laudo: Lesão intraepitelial de baixo grau em 
células escamosas deverá:  
(A) encaminhar imediatamente para colposcopia.  
(B) encaminhar para o ginecologista.  
(C) repetir a citologia em seis meses.  
(D) repetir a citologia em um ano.  
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19. A Anticoncepção de Emergência (AE) é um método 
anticonceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. 
Analise as afirmativas a seguir e marque o item correto. 
 

I) A maioria das usuárias da AE experimenta pouca ou nenhuma 
alteração significativa no ciclo menstrual e é importante que se 
esclareça que ela não provoca sangramento imediato após o 
seu uso. 
II) Se o vômito ocorrer nas primeiras uma a duas horas após a 
administração da AE, recomenda-se que a dose não seja 
repetida. 
III) Os efeitos secundários mais frequentes para as mulheres que 
usam a AE são cefaleia em 40 a 50% dos casos, e tontura, em 15 
a 20%.  
IV) O profissional de saúde que prescreve método 
anticonceptivo para a adolescente, incluindo a AE, não fere 
nenhum princípio ético ou legal. 
 

(A) Os itens I, III e IV estão corretos. 
(B) Os itens I, II e III estão corretos. 
(C) Os itens I e IV estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
20. Sobre estática fetal, analise as afirmativas a seguir. 
 

I) Situação: relação do menor eixo do feto com o menor eixo da 
mãe.  
II) Situação pode ser cefálica.  
III) Apresentação: parte fetal que se apresenta no canal de par-
to.   
IV) Posição: relação dorso fetal com a mãe.  
 

Estão corretos os itens:  
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) III e IV.  
 
21. RN, prematuro tardio, assintomático e mãe com RT-PCR 
positivo para SARS-CoV-2 em regime alojamento conjunto. 
Assinale o item correto sobre os cuidados que devem ser 
realizados nessa unidade. 
(A) Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 para o 

binômio mãe-filho durante toda a internação. Não há 
necessidade de isolamento desse binômio das outras mães e 
crianças.   

(B) Manter afastamento de, no mínimo, 1 metro entre o leito da 
mãe e do RN.   

(C) Orientar a mãe a realizar a higienização das mãos antes de 
tocar o RN, não sendo necessário usar máscara cirúrgica 
durante a amamentação e cuidados com o RN.   

(D) Na alta, orientar o isolamento domiciliar do RN até o 7º dia 
de vida e a necessidade de estarem atentos aos sinais e 
sintomas da COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Na consulta de pré-natal, o enfermeiro deve prescrever 
medicamentos padronizados para o programa de pré-natal. Ao 
receber o resultado de um hemograma, foi identificada 
Hemoglobina (Hb) igual a 8 g/dl. Qual conduta deverá ser 
tomada?   
(A) Tratar a anemia com 120 a 240 mg de ferro elementar ao 

dia. Normalmente, recomendam-se 5 (cinco) drágeas/dia 
de sulfato ferroso, de 40 mg cada, via oral (podem ser 2 
pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite), uma hora antes das 
refeições. 

(B) Suplementar ferro a partir da 20ª semana: 1 drágea de 
sulfato ferroso/dia (200 mg), que corresponde a 40 mg de 
ferro elementar.  

(C) Suplementar ferro a partir da 20ª semana: 2 drágeas de 
sulfato ferroso/dia (400 mg), que corresponde a 40 mg de 
ferro elementar.  

(D) Será necessário referir a gestante ao pré-natal de alto risco.  
 
23. Puérpera, 30 dias pós-parto cesárea, em aleitamento 
materno exclusivo, busca a Unidade de Saúde para orientação 
acerca dos métodos contraceptivos.  A enfermeira explicou 
acerca dos métodos. Sobre a minipílula é correto afirmar que:  
(A) deve-se ingerir 1 comprimido ao dia, com intervalo de cinco 

dias entre as cartelas.  
(B) podem ser usadas por lactantes a partir de seis semanas 

após o parto.  
(C) são anticoncepcionais orais apenas de estrogênio.  
(D) pode diminuir a produção do leite materno.   
 
24. Gestante, 8 semanas, procura pronto atendimento com 
cólicas, tamanho do útero maior que o esperado para a idade da 
gravidez, ausência de batimentos cardíacos fetais, tumoração 
cística ovariana, hiperêmese gravídica e nível anormalmente 
elevado de hCG. O quadro clínico caracteriza:  
(A) vasa prévia.  
(B) abortamento. 
(C) placenta prévia. 
(D) mola hidatiforme. 
 
25. A avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo 
risco deve:  
(A) utilizar o estetoscópio Rappaport.  
(B) realizar a ausculta apenas durante a contração.  
(C) auscultar antes e após a contração por, pelo menos, 2 

minutos e a cada hora, registrando como uma taxa única. 
(D) palpar o pulso materno, se alguma anormalidade for 

suspeitada, para diferenciar os batimentos fetais e da mãe. 
 
26. Evento que pode ocorrer durante as 24 horas após a 
primeira dose de penicilina, em especial nas fases primária ou 
secundária. Caracteriza-se por exacerbação das lesões cutâneas, 
mal-estar geral, febre, cefaleia e artralgia, que regridem 
espontaneamente após 12 a 24 horas. Esse quadro é conhecido 
como:  
(A) Reação de Jarisch-Herxheimer. 
(B) Reação de Maillard. 
(C) Reação de Raynaud.  
(D) Reação de Gallavardin.  
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27. Gestante procura a unidade de saúde com queixa de 
prurido, ardência, corrimento geralmente grumoso, sem odor, 
dispareunia de introito vaginal e disúria externa. Qual 
tratamento indicado? 
(A) Metronidazol gel vaginal. 
(B) Fluconazol, 150 mg, via oral, dose única. 
(C) Miconazol creme vaginal a 2%. 
(D) Metronidazol 250mg, 2 comprimidos, via oral, 2x/dia. 
  
28. O cuidado da mulher no puerpério é fundamental para a 
saúde materna e neonatal e deve incluir o pai, a família, em 
seus diversos arranjos, e toda a rede social envolvida nesta fase 
do ciclo vital e familiar. Nesse contexto, assinale o item correto 
das ações a serem realizadas. 
(A) Incentivar a prática de atividade física no puerpério 

imediato.   
(B) Realizar da visita domiciliar na segunda semana após o 

recém-nascido (RN) ter recebido alta.  
(C) Agendar consulta de puerpério tardio até 60 dias após o 

parto.  
(D) Encaminhar a puérpera aos serviços especializados de saúde 

mental, se detectado sofrimento mental grave, apoiar a 
família e articular outras redes de apoio social, quando 
necessário.  

 
29. Acerca do processo fisiológico do trabalho de parto, assinale 
o item correto. 
(A) Fase ativa: caracterizada pelas contrações rítmicas e 

regulares, com intervalo de 8 a 15 minutos e duração de 
cerca de 120 segundos. São essas contrações as 
responsáveis pela dilatação do colo uterino e pela descida 
do bebê no canal de parto. Elas podem vir acompanhadas de 
dor lombar e em baixo ventre. Essa é a fase ideal para se 
dirigir a um serviço de saúde.  

(B) Transição: período intermediário entre a fase ativa e a 
dilatação total (10 cm) e o período expulsivo propriamente 
dito. As contrações costumam ficar mais fracas e podem 
ocorrer em intervalos menores. Pode ser o período mais 
desafiador do trabalho de parto, com ocorrência de 
sensação de exaustão, náuseas e vômitos, entre outros.   

(C) Expulsivo: conforme o bebê desce pelo canal de parto, é 
comum a sensação de pressão cada vez maior na vagina e no 
reto, associada aos puxos espontâneos.   

(D) Expulsão da placenta: acontece, em média, 60 minutos 
depois do nascimento do bebê. As contrações são mais leves 
e espaçadas. Podem ser necessários procedimentos, 
algumas vezes desconfortáveis, para acelerar o 
desprendimento da placenta e evitar hemorragias.  

 
30. Assinale o tratamento de 1ª escolha da emergência 
hipertensiva em gestantes. 
(A) Hidralazina 15 mg EV (em bolo). Repetir a cada 20 minutos. 

Dose máxima 30 mg. 
(B) Hidralazina 5 mg EV (em bolo). Repetir a cada 20 minutos. 

Dose máxima 20 mg. 
(C) Gluconato de cálcio: 10 ml a 10%: 1 g EV.  
(D) Gluconato de cálcio: 5 ml a 10%: 1 g EV. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


