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ENFERMAGEM 
 
Questão 17 
O Manual da OMS (2018) intitulado “Care throughout labour and birth “referente ao item 3.1 Cuidados 
quanto ao parto e nascimento, mais especificamente, no sub-item 3.1.1 Cuidados de maternidade 
respeitosos, não faz diferenciação entre cuidados à gestante ou ao trabalhador, visto que essa relação 
deve ser respeitosa para ambos, pois assim como afirma a alternativa correta: As intervenções devem ter 
como objetivo assegurar um ambiente de trabalho respeitoso e digno para aqueles que prestam cuidados, 
reconhecendo que os funcionários também podem sofrer desrespeito e abuso no local de trabalho e/ou 
violência em casa ou na comunidade. Entende-se que os cuidados à gestante em trabalho de parto têm 
total relação com a assistência de qualidade tanto para a mulher, família e trabalhador, por essa razão o 
título do Manual se refere ao cuidado durante todo o trabalho de parto e nascimento. 
Mantida alternativa correta letra A. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 25 
Anulada devido a referência citada no comando da questão não estar listada no edital de abertura deste 
processo seletivo. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 27 
A alternativa correta afirma que: A atitude fisiológica da cabeça fetal pressupõe que ela esteja flexionada, 
com o mento aconchegado ao esterno, o que se denomina apresentação cefálica fletida, de vértice ou de 
occipício. Esse trecho está descrito exatamente referência Zugaib (2016) e Zugaib (2012), independente 
da citação no comando da questão e totalmente correta no que diz respeito à fisiologia do mecanismo de 
parto. 
Mantida alternativa correta letra B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 39 
A referência indicada na questão é BRASIL 2014. 
A questão não se refere a recomendações de métodos, nem tampouco analisa qual será indicado, tão 
somente solicita marcar a alternativa que descreve corretamente um cuidado de rotina realizado em 
recém-nascidos na sala de parto. 
Alternativa A descreve os vasos que devem ser visualizados no coto umbilical de forma INCORRETA, 
portanto está ERRADA. 
Permanece o gabarito, resposta correta B. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 



Questão 42 
Recurso indeferido. 
As alternativas C e E não estão com respostas idênticas. 
Permanece o gabarito, resposta correta E. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


