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O desdesign da mamadeira:  
por uma avaliação periódica da produção industrial (fragmento) 
 
A tese aqui defendida é a necessidade de serem adotados princípios e métodos que viabilizem a avaliação 
periódica da produção industrial. Essa é nossa contribuição para que o consumo possa se dar a partir de 
posturas racionais, conforme exigem as novas diretrizes sociais e ambientais. 
 

Sem dúvida, esse é um alvo ainda distante. Para alcançá-lo, será necessária uma grande determinação 
social, fortes mudanças empresariais e estatais. O alvo envolve uma alteração tão radical de conduta que 
se poderá até indagar se atingi-lo pertence à ordem da possibilidade. Entretanto, se para além dos 
inegáveis esforços e mudanças que já vêm sendo realizados, e se a base do problema sob a 
responsabilidade dos designers for ajustada, tudo indica que ocorrerão transformações importantes. 
 

Sigamos um raciocínio. Os produtos industriais estão associados a conjuntos de áreas profissionais. Um 
instrumento cirúrgico, por exemplo, está associado à medicina, à enfermagem, à química, à engenharia de 
materiais, ao design etc. É coerente que iniciativas de concepção, produção e possível reavaliação de 
produtos relacionados a essas áreas contem com a participação de seus profissionais. 
 

Diante de tudo o que foi aqui exposto sobre as mamadeiras, é preciso ressaltar que mais do que a ideia de 
coautoria, acompanhamento ou avaliação, é indispensável haver claros valores regendo a formação e a 
atuação dos profissionais de todas as áreas relacionadas aos produtos. 
 

A adesão dos designers a correntezas de mercado e de consumo que concedem status de eficiência ao 
produto tende a atuar como motor de propulsão do processo de permanência da mamadeira como meio 
“seguro” de alimentar bebês. Se, ao contrário, sinalizassem a existência dos problemas, estariam 
contribuindo para que as consequências do uso da mamadeira fossem freadas ou desaceleradas. 
 

Áreas da saúde vêm capitaneando os esforços pró-amamentação e trabalhando com as redes montadas 
pela sociedade civil para monitorar os códigos de controle de comercialização de produtos como o leite em 
pó e as mamadeiras, além de realizar intenso esforço de treinamento profissional para a implantação das 
diretrizes da OMS nas práticas médicas. Apesar disso, enfrentam diversas resistências e obstáculos 
internos e externos à área, e com eles defrontam-se numa tal dinâmica de ação que merece a denominação 
(mais coloquial) de luta. O componente político da expressão é assumido pela classe e por todos os 
envolvidos na questão, pois se trata de um combate a uma cultura instalada na sociedade e a correntezas 
empresariais muito poderosas, que apenas podem ser enfrentadas com transformações de comportamento 
promovidas e respaldadas por medidas governamentais. O componente ideológico da expressão tem o 
sentido de defesa dos direitos humanos, sendo também assumido pelos militantes da causa e por membros 
da sociedade que absorveram as condutas de apoio à amamentação. 
 

Enquanto isso, a área profissional responsável por configurar as mamadeiras parece estar praticamente 
alheia ao problema, dedicando-se a modernizar o produto. 
 

Como alterar tal quadro? Como fazer com que os profissionais do design se inteirem da questão e aceitem 
o desafio de conceber produtos coerentes com o paradigma científico alcançado sobre a administração de 
alimentos a bebês? E, para além das mamadeiras, como incluir na conduta estrutural desses profissionais a 
postura projetual de sempre refletir sobre a validade e adequação de produtos em geral? 
 

O exame da situação sinaliza a necessidade de se dar um passo preliminar, mesmo que seus resultados 
não consigam alterar o quadro na velocidade e intensidade necessárias. A saída é a inserção da prática 
acadêmica de reavaliação de produtos industriais como passo metodológico na formação de profissionais 
de design. Assumir, por conduta, o hábito de desconstruir o produto com a finalidade de checar seu nível de 
adequação às condutas preconizadas aos produtos, seu potencial de aprimoramento ou sinais de exigência 
de re-concepção. 
 

Esses pontos serão aqui defendidos, partindo-se do âmbito geral das práticas de consumo em direção ao 
âmbito específico do ensino de design. 
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(NOGUEIRA, Cristine. O desdesign da mamadeira: por uma avaliação periódica da produção 
industrial. 2010. 232 p. Tese de Doutorado (Departamento de Artes e Design) - Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. p.164-165) 

 
01| O objetivo predominante do texto é: 
a) ironizar 
b) informar 
c) convencer  
d) emocionar 
 

02| Em “está associado à medicina, à enfermagem, à química, à engenharia de materiais, ao design etc.” 
(3º parágrafo), as vírgulas são utilizadas para: 
a) indicar elipse 
b) isolar vocativo 
c) assinalar inversão 
d) marcar enumeração 
 

03| Em “Por uma avaliação periódica da produção industrial” o vocábulo sublinhado assume o sentido de: 
a) através de 
b) em favor de  
c) por causa de  
d) na condição de 
 

04| A palavra que, assim como “correntezas” (5º parágrafo), escreve-se com z é: 
a) e_ata 
b) bele_a  
c) parali_ar  
d) aqui_ição 
 

05| A palavra que, no texto, está em sentido figurado é: 
a) alvo (2º parágrafo) 
b) tese (1º parágrafo)  
c) regendo (4º parágrafo) 
d) coerente (3º parágrafo) 
 

06| No 5º parágrafo, a palavra “seguro” encontra-se entre aspas porque: 
a) aponta um uso conotativo  
b) marca a presença do discurso direto  
c) indica o pertencimento a outra língua  
d) sugere um questionamento do uso no contexto 
 

07| “Apesar disso, enfrentam diversas resistências e obstáculos internos e externos à área, e com eles 
defrontam-se numa tal dinâmica de ação que merece a denominação (mais coloquial) de luta.”  
(6º parágrafo) 
Sobre o emprego do presente do indicativo nesse fragmento, é correto afirmar que: 
a) enuncia um fato atual com valor de ação simultânea à enunciação  
b) indica ações ou estados permanentes em qualquer momento de enunciação 
c) expressa ações ou estados habituais exercidos no momento em que se fala  
d) refere-se a fatos ocorridos em momentos passados para dar-lhes vivacidade 
 

08| O texto tem como principal proposta a defesa de um(a): 
a) avaliação periódica da produção industrial com a participação de profissionais das áreas relacionadas a 

cada produto  
b) reformulação do design das mamadeiras, considerando as críticas a elas desferidas pelos profissionais 

da área de saúde  
c) exame da situação atual dos produtos e de seu impacto social com a finalidade de avaliar a possibilidade 

de retirada do mercado 
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d) engajamento político dos profissionais do design de forma que estejam atentos aos embates sociais 
relacionados aos produtos 

 

 
 
09| Com relação à tese defendida, entende-se que é um(a): 
a) objetivo cuja viabilidade é incerta  
b) proposta exequível no momento atual 
c) alvo almejado de execução impossível 
d) ação em curso e de conclusão duvidosa 
 

10| “O desdesign da mamadeira: por uma avaliação periódica da produção industrial” 
O vocábulo que apresenta prefixo com valor semelhante a “desdesign” é: 
a) coautoria 
b) inegáveis 
c) enfrentam 
d) transformações 
 

11| “O exame da situação sinaliza a necessidade de se dar um passo preliminar, mesmo que seus 
resultados não consigam alterar o quadro na velocidade e intensidade necessárias.” (9º parágrafo) 
No trecho em destaque, a conjunção que poderia substituir “mesmo que”, sem prejuízo do sentido, é: 
a) mas 
b) pois 
c) embora  
d) conforme 
 

12| A mudança proposta pelo texto não requer:  
a) modificações na formação dos profissionais do design 
b) alterações na conduta dos profissionais do design industrial 
c) presença de claros valores na formação e atuação dos designers 
d) transformações na visão dos profissionais de saúde sobre a mamadeira 
 

13| “O alvo envolve uma alteração tão radical de conduta que se poderá até indagar [...].” (2º parágrafo) 
O vocábulo sublinhado indica a: 
a) condição de 
b) possibilidade de 
c) autorização para 
d) ocasião ou meio de 
 

14| No 6º parágrafo, o uso de alguns termos em itálico tem o objetivo de: 
a) assinalar o seu sentido conotativo  
b) atribuir a fala a outros enunciadores  
c) chamar a atenção para essas unidades 
d) marcar a inclusão em outro código lingüístico 
 

15| O texto é um fragmento de uma tese que se intitula O desdesign da mamadeira. O trecho que 
expressa o sentido do título é: 
a) “Enquanto isso, a área profissional responsável por configurar as mamadeiras parece estar praticamente 

alheia ao problema, dedicando-se a modernizar o produto.” (7º parágrafo)  
b) “O exame da situação sinaliza a necessidade de se dar um passo preliminar, mesmo que seus 

resultados não consigam alterar o quadro na velocidade e intensidade necessárias.” (9º parágrafo) 
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c) “Assumir, por conduta, o hábito de desconstruir o produto com a finalidade de checar seu nível de 
adequação às condutas preconizadas aos produtos, seu potencial de aprimoramento ou sinais de 
exigência de re-concepção.” (9º parágrafo) 

d) “Diante de tudo o que foi aqui exposto sobre as mamadeiras, é preciso ressaltar que mais do que a ideia 
de coautoria, acompanhamento ou avaliação, é indispensável haver claros valores regendo a formação 
e a atuação dos profissionais de todas as áreas relacionadas aos produtos.” (4º parágrafo) 

 
16| “Entretanto, se para além dos inegáveis esforços e mudanças que já vêm sendo realizados [...].” 
Nesse fragmento do 2º parágrafo estabelece-se uma relação, com o período anterior, de: 
a) causa 
b) adição 
c) comparação  
d) adversidade 
 
 

17| O texto afirma, no que concerne à mamadeira, que os designers: 
a) estão a par dos problemas que causam e buscam soluções de qualidade  
b) contribuem para a d isseminação da ideia de que é um produto ef ic iente 
c) são sensíveis aos debates pró-amamentação ocorridos na área de saúde 
d) demonstram-se partícipes das discussões sobre os danos por ela causados 
 
 

18| No 2º parágrafo, os elementos sublinhados em “alcançá-lo” e “atingi-lo” remetem a referentes: 
a) idênticos 
b) diferentes 
c) posteriores 
d) extratextuais 
 
 

19| “Sigamos um raciocínio.” (2º parágrafo) 
No fragmento destacado, o uso da 1ª pessoa do plural aponta principalmente a: 
a) abrangência dos autores 
b) exclusão do interlocutor 
c) estratégia de polidez 
d) inclusão do leitor 
 
 

20| O vocábulo do texto cuja acentuação gráfica se justifica segundo a mesma regra observada na palavra 
“periódica” é: 
a) responsável 
b) alcançá-lo 
c) métodos 
d) além 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

21| Para criar uma atmosfera motivadora no ambiente de trabalho, o enfermeiro deve saber que a técnica 
de reforço positivo possui as seguintes características: 

a) ser espontânea e direcionada a eventos previsíveis  
b) ter como modelo o enfermeiro chefe e ser reservada a conquistas maiores  
c) ter metas de desempenho passíveis de realização e recompensas permanentes 
d) ser específica a um determinado desempenho e acontecer o mais próximo possível da situação 
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22| Ao realizar auditoria de registro nos prontuários de pacientes da unidade coronariana, a enfermeira 
responsável encontrou como registro de uma prescrição de enfermagem para um paciente com tubo 
orotraqueal, TOT: “aspirar vias aéreas de 3/3 horas”.  
Nesse caso, a prescrição está: 
a) errada, pois não indica o calibre da sonda  
b) certa, pois está clara, não deixando dúvidas 
c) certa, pois não se limita a aspiração do TOT 
d) errada, pois estabelece o intervalo de tempo para aspiração 

 
23| Para aferir os custos por absorção de uma unidade cirúrgica, a enfermeira deve somar custos diretos  
e custos indiretos, que são, respectivamente: 
a) água e esterilização 
b) pessoal e energia elétrica  
c) material de limpeza e telefone 
d) material de consumo e medicamentos 
 
24| No caso de um enfermeiro verificar que, após o atendimento à prescrição médica, houve sobra  
de volume em bolsa de sangue total administrada em um paciente, a conduta correta deverá ser:  
a) descartar o material em saco branco, para posterior tratamento 
b) administrar o sangue restante, considerando a sua classificação como A4 
c) encaminhar para tratamento acondicionado em saco vermelho, antes do descarte  
d) solicitar a presença da equipe do banco de sangue, para que procedam ao tratamento 
 
25| A ferramenta de gestão para avaliar sistematicamente as atividades da equipe de enfermagem do CTI,  
com base nos procedimentos operacionais padronizados, é: 
a) planejamento estratégico 
b) análise SWOT 
c) benchmarking 
d) auditoria 
 
26| A intervenção do enfermeiro que deve ser prescrita frente ao diagnóstico de enfermagem de 
“deglutição prejudicada” é: 
a) aspirar as vias aéreas 
b) administrar medicação antiemética  
c) manter o paciente na posição de procline 
d) estimular a ingestão de líquidos por via oral 
 
27| Por determinação do Conselho Federal de Enfermagem, em 2000, foi normatizado que toda instituição 
de saúde deve utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE. No Centro Cirúrgico, é 
adotada a Sistematização de Enfermagem de Assistência Perioperatória - SAEP.  
Neste caso, são consideradas etapas da SAEP: 
a) implementação da assistência; coordenação da assistência; e reformulação da assistência a ser 

planejada  
b) planejamento da assistência perioperatória; coordenação da assistência; e avaliação na recuperação 

pós-anestésica, antes da alta  
c) visita pré-operatória de enfermagem; avaliação da assistência com visita pós-operatória; e reformulação 

da assistência a ser planejada 
d) visita pré-operatória de enfermagem; planejamento da assistência perioperatória; e encaminhamento 

para unidade de internação ou UTI 
 
28| Mulher foi submetida ao procedimento cirúrgico de mastectomia esquerda e apresenta “distúrbio da 

imagem corporal” como diagnóstico de enfermagem. A intervenção de enfermagem adequada a essa 
situação é: 
a) estimular o seu retorno às atividades rotineiras  
b) incentivar a sua participação na realização do curativo cirúrgico  
c) discutir a necessidade de exercitar-se, conforme o tolerado pelo físico  
d) reconhecer a ira como sentimento, ao ajustamento às alterações funcionais 
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29| O fator relacionado ao diagnóstico de enfermagem “déficit de volume de líquidos”, que deve ser 
identificado pelo enfermeiro, no pós-operatório mediato, é: 
a) pré e pós-carga alterados 
b) presença de drenos e sondas  
c) perda da integridade vascular 
d) interrupção do fluxo arterial ou venoso 
 
 

 
30| Na visita pré-operatória, o enfermeiro identifica fatores que possam representar riscos durante a 
cirurgia. 
Os medicamentos anticoagulantes, cujo uso no transoperatório pode resultar em hemorragia inesperada, 
são: 
a) warfarina, heparina e matricária 
b) topiramato, tromboxane A2 e warfarina 
c) ácido acetilsalicílico, matricária e topiramato 
d) heparina, ácido acetilsalicílico tromboxane A2 
 

31| Após cirurgia de quadril, cirurgia torácica ou abdominal geral, a Trombose Venosa Profunda, TVP, 
pode ocorrer em veias pélvicas profundas dos membros inferiores em pacientes de pós-operatório.  
Nesse caso, são consideradas ações preventivas da TVP: 
a) envolver com faixas elásticas os pés; verificar sinal de Homans negativo; e hidratar  
b) evitar massagear panturrilhas e coxas; envolver com faixas elásticas os pés; e verificar sinal de Homans 

negativo  
c) orientar para que o paciente não fique longos períodos em pé ou sentado na mesma posição; envolver 

as pernas com faixas elásticas; e verificar sinal de Homans positivo 
d) evitar massagear abdômen e coxa; orientar para que o paciente não fique longos períodos em pé ou 

sentado na mesma posição; e ver i ficar sinal  de Homans positivo  
 

32| O posicionamento cirúrgico de um paciente que será submetido ao procedimento de prostatectomia 
perineal é: 
a) rose elevada 
b) litotômica exagerada  
c) dorsal recombinada 
d) ginecológica recostada 
 

33| Dentre as malformações cardíacas congênitas acianóticas, com fluxo sanguíneo pulmonar aumentado, 
estão: 
a) atresia tricúspide e atresia pulmonar com septo pulmonar intacto  
b) defeito septal atrioventricular e persistência do canal arterial 
c) ventrículo único e transposição de grandes vasos 
d) tronco arterioso e coarctação da aorta 
 

34| Um paciente recebeu, na recuperação anestésica, o seguinte diagnóstico de enfermagem: “senso-

percepção alterada, relacionada ao uso de agentes anestésicos, e estresse fisiológico, caracterizado por 
agitação psicomotora”. 
Nesse caso, como cuidado de enfermagem, deve ser prescrito: 
a) manter ambiente silencioso e calmo 
b) oferecer suporte de O2 suplementar aquecido 
c) controlar rigorosamente a infusão de benzodiazepínicos  
d) investigar as causas do desconforto relacionadas à incisão cirúrgica 
 

35| Na craniotomia para tumor em fossa posterior, há o risco de trombose da artéria retiniana, devido à 
permanência na posição cirúrgica de: 
a) prona 
b) supina 
c) kraske 
d) proclive 
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36| Em uma unidade de centro cirúrgico, são utilizadas diversas medicações em anestesia, que devem ser 
providas e que requerem conhecimento por parte do enfermeiro. São exemplos de antagonistas dos 
opioides as seguintes drogas: 
a) midazolan e succinilcolina 
b) pancurônio e remifentanil 
c) protamina e cisatracúrio 
d) flumazenil e naloxona 
 
 

 
37| A escala de Aldrete e Kroulik, utilizada para avaliação do estado fisiológico dos pacientes submetidos 
ao procedimento anestésico-cirúrgico, avalia, dentre outros, os seguintes parâmetros: 
a) respiração, dor e circulação  
b) respiração, dor e saturação de O2 
c) atividade muscular, consciência e circulação 
d) atividade muscular, consciência e percepção sensorial 
 

38| A qualidade da água é um importante fator quando empregada na limpeza e na esterilização do 
instrumental cirúrgico. Quando a água apresenta qualidade insatisfatória, é correto afirmar que: 
a) o pH, quando básico, facilita a ação dos cloretos 
b) os contaminantes orgânicos aumentam a condutividade na água 
c) os cloretos atuam na manutenção da coloração dos componentes de polietileno das lavadoras 
d) a presença de metais pesados provoca pontos de corrosão na superfície do aço inoxidável 
 

39| O papel grau cirúrgico é largamente utilizado para embalar diversos materiais a serem submetidos aos 
processos de esterilização.  
Os processos de esterilização aos quais o papel grau cirúrgico se aplica são: 
a) óxido de etileno, vapor de baixa temperatura e plasma de peróxido de hidrogênio  
b) vapor saturado sob pressão, óxido de etileno e vapor de baixa temperatura   
c) formaldeído, estufa e plasma de peróxido de hidrogênio  
d) vapor saturado sob pressão, estufa e formaldeído 
 

40| Os indicadores têm por objetivo avaliar a qualidade de produtos e serviços nos estabelecimentos 
assistenciais de saúde. Em uma Central de Material e Esterilização, CME, o enfermeiro quer identificar a 
qualidade da selagem das embalagens de produtos para a saúde processados. Para tal, ele deve utilizar a 
seguinte fórmula: 
a) total de produtos com selagem inadequada x 100 

total de produtos embalados inspecionados 
 
b) total de produtos embalados inspecionados x 100 

total de produtos com selagem inadequada 
 
c) total de produtos avaliados x 100 

total de produtos selados 
 
d) total de produtos selados x 100 

total de produtos avaliados 
 

41| O Recall de produtos para a saúde processados na CME é garantia à segurança dos pacientes, 
devendo ser realizado quando: 
a) a leitura do indicador biológico apresentar-se negativa e os produtos estiverem na CME  
b) os produtos forem liberados e a revisão de dados monitorados mostrar que parâmetros físicos foram 

atingidos  
c) os produtos forem liberados antes do resultado do indicador biológico da carga e este indicar falha no 

processo de esterilização 
d) a leitura dos indicadores químicos internos de pacotes da carga atingirem o ponto necessário e 

estiverem nas unidades de internação 
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42| A elevada taxa de mortalidade no choque séptico exige do enfermeiro o conhecimento dos seus sinais 
clínicos para imediata detecção e intervenção precoce. Na fase hiperdinâmica do choque séptico, pode-se 
observar os seguintes sinais: 
a) hipotermia e bradicardia  
b) taquicardia e hiperglicemia 
c) hipotensão e hipoglicemia 
d) acidose metabólica e hipertermia 
 
 
 
 

 
43| A pancreatite aguda caracteriza-se por um processo inflamatório agudo do pâncreas que pode ter 
como causas: 
a) litíase biliar e uso de adrenalina  
b) hipoglicemia e uso abusivo de álcool    
c) hipercalcemia e uso de procainamida 
d) obstrução do colédoco e uso de betabloqueador 
 

44| A arritmia sinusal geralmente não requer tratamento, no entanto, nos casos em que o paciente 
apresente uma frequência cardíaca lenta que cause comprometimento hemodinâmico, o medicamento e a 
sua via de administração são:  
a) atropina intravenosa 
b) atropina subcutânea 
c) adrenalina subcutânea 
d) adrenalina intravenosa 
 

45| A toracocentese é um procedimento indicado para drenar o acúmulo de líquido ou gás na cavidade 
pleural, que pode ser ocasionado pelos seguintes fatores: 
a) tabagismo e derrame pleural  
b) exercícios físicos e pneumonia  
c) infarto pulmonar e cirrose hepática 
d) insuficiência cardíaca congestiva e enfisema 
 

46| No caso de um paciente confuso, dispneico, taquicárdico, com cianose de extremidades e tosse 
contínua, apresentando secreção mucoide de coloração rosada, as drogas que deverão ser administradas 
imediatamente, além do oxigênio, são:  
a) dobutamina, amiodarona e morfina  
b) amiodarona, aspirina e dobutamina  
c) nitroglicerina, furosemida e aspirina 
d) morfina, nitroglicerina e furosemida 
 

47| O paciente em uso contínuo e prolongado de tubos endotraqueais ou de traqueostomias pode 
apresentar as seguintes complicações: 
a) ulceração da mucosa traqueal e taquipneia  
b) ulceração da mucosa traqueal e sepse 
c) infecção pulmonar e bradipneia 
d) taquipneia e sepse 
 

48| A aspiração de secreções orofaríngeas e/ou do conteúdo gástrico pode produzir uma forma aguda de 
pneumonia por aspiração, com as seguintes complicações: 
a) empiema, abscesso pulmonar e edema agudo de pulmão 
b) abscesso pulmonar, empiema e pneumonia necrot izante  
c) edema agudo de pulmão, empiema e pneumonia necrotizante  
d) pneumonia necrotizante, edema agudo de pulmão e abscesso pulmonar 
 

49| A taquicardia atrial pode estar relacionada a um evento agudo, incluindo o uso de: 
a) albuterol, teofilina e cocaína 
b) verapamil, albuterol e cafeína 
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c) cafeína, teofilina e bicarbonato de sódio 
d) bicarbonato de sódio, verapamil e cocaína 
 

50| O coma mixedematoso é uma manifestação rara de hipotireoidismo caracterizado, dentre outros, pelos 
seguintes sinais: 
a) anúria, hipernatremia, e hipertermia 
b) hipernatremia, poliúria e hipertermia 
c) oligúria, hipotensão e hipoventilação 
d) hipotermia, hipoventilação e hipotensão 
 
 

 
51| A gravidez provoca adaptações fisiológicas em todos os sistemas de órgãos da mulher. No colo 
uterino, há vasocongestão, que provoca seu amolecimento e a formação de espesso muco que bloqueia o 
óstio cervical e o protege contra a invasão bacteriana.  
A formação desse muco é influenciada pelo seguinte hormônio: 
a) relaxina 
b) prolactina 
c) estrogênio 
d) progesterona 
 

52| Nas gestantes com fatores de risco fetal, pode haver indicação médica para realização de 
amniocentese. Os valores anormais das substâncias presentes no líquido amniótico podem indicar 
implicações no desenvolvimento fetal.  
Nos casos indicativos de defeitos do tubo neural, como espinha bífida ou anencefalia, encontra-se elevada, 
no líquido amniótico, a seguinte substância: 
a) fosfatadilglicerol 
b) adenilato ciclase 
c) alfa- fetoproteína 
d) acetilcolinesterase 
 
 

53| O climatério compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. As hiperplasias 
atípicas do endométrio são as que apresentam o maior risco de evoluir para câncer.  
O adenocarcinoma do endométrio tem como fator de risco: 
a) diminuição plasmática dos marcadores hidroxiprolina e desoxipiridolina  
b) terapia estrogênica não antagonizada por progesterona ou progestógeno  
c) dieta com alto conteúdo de gordura, carne vermelha e baixo teor de zinco 
d) história pessoal pregressa de menarca tardia e ciclos menstruais irregulares 
 
 

54| Para mulheres que necessitaram de internação hospitalar devido à ocorrência de abortamento e que, 
por decisão pessoal, não desejam uma gravidez logo em seguida, preconiza-se o acolhimento e orientação 
anticoncepcional.  
No caso da mulher optar pelo método hormonal oral ou injetável, recomenda-se que o seu início seja no 
seguinte período: 
a) entre o dia do esvaziamento uterino e o 5º dia pós-abortamento 
b) entre o 6º dia e o 10º dia pós-abortamento 
c) entre o 11º dia e 20º dia pós-abortamento 
d) entre o 21º dia e 30º dia pós-abortamento 
 
 

55| Nos casos de vaginose bacteriana ou tricomoníase, preconiza-se o uso de metronidazol via oral¸  
em dose única ou fracionada. Para as gestantes, é recomendado que essa medicação seja:  
a) substituída por Clotrimazol 100 mg 
b) associada com Tianfenicol 500 mg  
c) repetida no terceiro trimestre da gravidez 
d) realizada após o primeiro trimestre da gravidez 
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56| A sorologia para toxoplasmose integra os exames que devem ser solicitados durante o 
acompanhamento pré-natal, com o objetivo principal de prevenção da toxoplasmose congênita e suas 
sequelas.  
A infecção da gestante no primeiro trimestre é mais grave e pode ocasionar a síndrome da toxoplasmose 
congênita, que pode provocar no neonato:  
a) microfalia e calcificações cerebrais  
b) síndrome Cri-Du-Chat e coartação da aorta  
c) atresia das coanas e hepatoesplenomegalia 
d) fístula traqueoesofágica e agenesia do corpo caloso 
 

 
57| A distocia de ombro é uma emergência, uma complicação geralmente inesperada. Nessa situação, 
podem ser aplicadas as manobras para facilitar o parto, como a manobra de McRoberts e a compressão 
suprapúbica.  
A manobra de McRoberts corresponde ao seguinte procedimento obstétrico: 
a) lateralização do corpo materno e abdução dos joelhos  
b) as coxas da mãe são flexionadas e abduzidas ao máximo 
c) corpo materno na posição genupeitural e rotação lateral das pernas  
d) colocação das pernas da mãe pendentes e pressão do fundo uterino 
 

58| Ao longo do trabalho de parto ocorrem respostas fisiológicas que ajudam a gestante a se adaptar ao 
mesmo, tais como:  
a) aumento da leucometria e menor resistência periférica  
b) diminuição do débito cardíaco e maior reabsorção tubular 
c) aumento da frequência respiratória e maior consumo de oxigênio 
d) diminuição da glicemia sanguínea e maior oxidorredução tissular  
 

59| No cuidado da mulher em trabalho de parto fisiológico, a deambulação e mudanças de posição são 
recomendadas para auxiliar a ação da gravidade e pelo seguinte motivo:  
a) ampliar a abertura pélvica inferior  
b) prevenir a obliquidade de Litzmann  
c) facilitar uma rotação fetal pela pelve   
d) reduzir a liberação de acetilcolina periférica 
 

60| A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade materna e a maioria desses casos 
ocorre em países em desenvolvimento. Como medida preventiva, a enfermeira deve recomendar: 
a) a preensão do fundo uterino  
b) a revisão do canal  de parto 
c) o manejo ativo na dequitação 
d) a diminuição do período expulsivo 
 

61| Os fatores que norteiam o prognóstico da leucemia infantil, são:  
a) idade e leucometria inicial 
b) imunotipagem e plaquetopenia 
c) hipertermia e comprometimento do SNC 
d) achados citogenéticos e irmão com neoplasia 
 

62| Em criança com leucemia, em uso de quimioterapia, o enfermeiro deve observar, durante o 
aprazamento do ondansetrona, sua incompatibilidade com a seguinte substância: 
a) manitol 
b) bicarbonato de sódio  
c) soro glicosado a 0,5% 
d) soro fisiológico a 0,9% 
 

63| Na criança com câncer, segundo a taxonomia da NANDA 2009-2011, são fatores relacionados ao 
diagnóstico de enfermagem de perfusão tissular cerebral ineficaz: 
a) inatividade e febre  
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b) leucopenia e fadiga  
c) vômitos e hipertensão 
d) plaquetopenia e anemia 
 

64| É considerada taquipneia, em lactente de dois meses a um ano incompleto, quando a frequência 
respiratória tem movimentos por minuto no valor igual ou maior que: 
a) 24 
b) 35  
c) 40 
d) 50 
 

 
65| Segundo a taxonomia da NANDA 2009-2011, os possíveis títulos de diagnósticos de enfermagem 
reais, presentes na criança com Infecção Respiratória Aguda, IRA, na atenção básica, são: 

a) padrão de sono perturbado e constipação  
b) risco de infecção e intolerância à atividade 
c) desobstrução ineficaz de vias aéreas e dor aguda 
d) risco para hipertermia e mucosa oral prejudicada 
 

66| A respeito da tuberculose pulmonar na infância, é correto afirmar que: 
a) é menos predominante do que as formas extrapulmonares, como a ganglionar e óssea  
b) a prova tuberculínica pode ser sugestiva quando igual ou superior a 5 mm, em crianças vacinadas  
c) o exame de escarro (baciloscopia e cultura) é possível ser realizado apenas a partir dos dois anos de 

idade 
d) o exame bacteriológico costuma ser negativo, pelo número reduzido de bacilos nas lesões, em menores 

de 10 anos de idade 
 

67| Nas unidades de internação pediátrica com casos confirmados ou suspeitos de tuberculose pulmonar, 
o tipo de máscara a ser utilizada para o controle da transmissão deve ser:  
a) cirúrgicas, em profissionais que realizam o transporte em ambulâncias  
b) cirúrgicas, em familiares que estejam acompanhando a criança  
c) PFF2, em profissionais de saúde, ao realizar exame físico 
d) N95, em crianças, durante seu transporte intra-hospitalar 
 

68| Segundo a RDC 45/2003, que dispõe sobre as Boas Práticas de Utilização das Soluções  
Parenterais - SP - em Serviços de Saúde, é responsabilidade legal e exclusiva do enfermeiro: 
a) estabelecer o acesso venoso periférico, incluindo o cateter venoso central de inserção periférica (PICC) 
b) escolher o acesso venoso central, considerando as normas da comissão de controle de infecção em 

serviços de saúde  
c) dispensar as soluções parenterais e prescrever cuidados de enfermagem específicos a medicações de 

alta complexidade  
d) determinar os procedimentos escritos para o preparo das SP quanto a fracionamento, diluições ou 

adições de outros medicamentos 
 

69| Em relação ao PICC, quando aplicado no recém-nascido, é correto afirmar que: 
a) o acesso venoso, de preferência, deve ser a veia safena  
b) a intervenção não farmacológica para analgesia é imprescindível 
c) a infusão através do cateter deve ser testada com seringa de 1 ml 
d) deve ser feita antissepsia rigorosa do membro a ser puncionado com PVPI a 10%  
 

70| No tratamento da dor no recém-nascido, a terapia medicamentosa com morfina e fentanil deve ser 
utilizada com cautela, pois pode desencadear depressão respiratória e:  
a) vômitos e diarreia  
b) náuseas e ototoxicidade 
c) íleo adinâmico e retenção urinária 
d) dependência física e hipopotassemia 


