
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 7, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
GABARITO - PROVA ESCRITA

Processo Seletivo - Edital de Seleção Nº 1, de 1º de janeiro de 2020 (Vagas
remanescentes)

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO , constituída
pela Resolução Nº 88, de 26 de setembro de 2019 do Colegiado de Curso
do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem do Instituto Integrado
de Saúde, torna público o gabarito da 1ª fase - PROVA ESCRITA do
processo seletivo 2020.1 (Vagas remanescentes) - Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem - PPGEnf/INISA/UFMS, conforme Anexo 1.
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ANEXO 1 - Gabarito da 1º Fase - PROVA ESCRITA
(Processo seletivo - Edital de Seleção Nº 1, de 1º de janeiro de 2020 - Vagas

remanescentes)
 

Questão 1- C Questão 2 - E Questão 3 - A Questão 4 - B Questão 5 - E Questão 6 - C

Questão 7 -B Questão 8 -
C Questão 9 - A Questão 10 -

C
Questão 11 -
A

Questão 12 -
D

Questão 13 -
C

Questão 14 -
D

Questão 15 -
E 

Questão 16 -
A

Questão 17 -
C

Questão 18 -
C

Questão 19. Padrão de resposta:
a) Para realizar orientações, a enfermeira deve considerar a demanda dos
participantes nas atividades. Possibilitar que as gestantes coloquem suas
demandas, entendidas como necessidades, é extremamente importante tanto
para a equipe de saúde quanto para as participantes. Aos profissionais, traz à
tona as verdadeiras questões a serem desenvolvidas, esclarecidas e
discutidas nos grupos (como exemplificado nas tirinhas acima). E, para as
gestantes, proporciona respostas às suas indagações acerca do processo
que está vivenciando. Saber o cerne das preocupações e a ansiedade das
futuras mães, ou seja, suas demandas, através do relato de suas vivências,
faz com que se sintam valorizadas e possibilita um espaço de construção
coletiva do cuidado no processo gravídico-puerperal. Conhecer as
necessidades de aprendizagem das gestantes no período do pré-natal é
considerar a importância da produção do autocuidado dessa gestante. Faz-se
necessário que o profissional de saúde aborde a mulher na sua inteireza,
considerando sua história de vida, o ambiente em que vive e seus
sentimentos, valorizando sua individualidade e unicidade. Essa troca de
informações sobre diferentes vivências entre profissionais de saúde e as
gestantes, possibilitando um intercâmbio de experiências e conhecimento, é
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considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de
gestação, parto e puerpério.
b) O período do pós-parto ou puerpério constitui as primeiras seis semanas
após o parto, durante o qual a mulher passa por muitas adaptações
fisiológicas e psicológicas. A realização de ações educativas no decorrer de
todas as etapas do ciclo gravídico-puerperal é muito importante, mas é no
pré-natal que a gestante deve receber as orientações para que viva o parto
com menos riscos e complicações no puerpério e para o sucesso na
amamentação. O pré-natal é o período adequado para o aprendizado da
gestante no que se refere ao preparo físico e psicológico para o parto e para
a maternidade, bem como a oportunidade para os profissionais de saúde
desenvolverem a educação como dimensão do processo de cuidado.
Orientações e incentivo para o parto normal, resgatando-se a gestação, o
parto e o puerpério como processos fisiológicos, são aspectos a serem
trabalhados nas ações educativas do pré-natal que visam, em conjunto com
outras ações, acolher a mulher desde o início da gravidez e assegurar o
nascimento de uma criança saudável e o bem-estar do binômio mãe-bebê.
c) A falta de informação e o medo do desconhecido são os fatores que mais
geram insegurança no ser humano. A puérpera se depara com situações
novas para as quais nem sempre se sente preparada. A chegada do bebê
desperta muitas ansiedades na mulher que se encontra em um período de
maior vulnerabilidade psíquica, pois a relação inicial entre mãe e bebê é ainda
pouco estruturada. Após o nascimento, o bebê deixa de ser idealizado e
passa a ser vivenciado como um ser real e diferente da mãe, que tem suas
necessidades postergadas em função das necessidades do bebê. Portanto,
essa mulher continua a necessitar de apoio e proteção da família e dos
profissionais da saúde. Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou
individualmente, com linguagem clara e compreensível, realizadas no pré-natal
auxiliam a minimizar a ansiedade da mulher, instrumentalizando-a para os
cuidados com o bebê. O comportamento materno/paterno bem-sucedido é
um processo de interatividade complexo e contínuo que exige a aquisição de
novas habilidades e a integração do novo membro à unidade familiar. O
período de adaptação entre o nascimento e a inserção da criança como
integrante da família inclui a orientação acerca dos cuidados básicos com o
bebê, o papel da nova família, o apoio emocional e o apoio ao aleitamento
materno. Apesar de ser um processo natural, a amamentação pode oferecer
algumas dificuldades. Assim, a orientação da mãe em relação à amamentação
aumenta a probabilidade de uma experiência bem-sucedida de aleitamento
materno. Sabe-se, porém, que o período pós-parto que ocorre na internação
hospitalar é curto para que os profissionais de saúde atendam todas as
demandas ou necessidades do binômio mãe-filho. Daí salienta-se a
importância do processo educativo durante o pré-natal, que oportuniza a
apreensão gradativa do conhecimento, baseada na demanda dessas
mulheres. É durante o acompanhamento pré-natal, em atividades grupais ou
individuais, que o diálogo com as mulheres é primordial para o planejamento
da alimentação do bebê, prevendo principalmente o início do aleitamento
materno logo após o parto e sua prevalência até pelo menos o sexto mês de
vida do bebê. Considera-se também relevante instrumentalizar a mãe e sua
família a entender o comportamento normal do recém-nascido. Esse fato será
fundamental para conviver com suas necessidades e tornar mais tranquilo o
dia a dia da família com seu mais novo membro. É através das ações
educativas durante o pré-natal que os profissionais de saúde têm a
oportunidade de estimular e despertar a futura mãe para os cuidados com o
recém-nascido e enfatizara importância do leite materno para a proteção do
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bebê de alergias e infecções, além das vantagens para o desenvolvimento do
apego e do vínculo entre mãe e bebê.

Questão 20. Padrão de resposta:
Deverá descrever dois padrões referentes a estruturas/dois referentes a
processo/e dois referentes a resultado, dentre os abaixo relacionados:
Estrutura:
• O SE tem responsável técnico habilitado.
• Existe supervisão contínua e sistematizada por profissional habilitado, nas
diferentes áreas.
• A chefia do serviço de Enfermagem coordena a seleção e dimensionamento
da equipe de Enfermagem.
• Número de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são
adequados às necessidades de serviço.
• A escala da equipe de enfermagem assegura a cobertura da assistência
prestada e a disponibilidade de pessoal nas 24 horas em atividades
descontinuadas.
• Há registros em prontuário dos procedimentos relativos à assistência de
enfermagem, prescrição médica e à controles pertinentes. Os registros de
Enfermagem no prontuário do cliente/paciente são completos, legíveis e
assinados.
Processo:
• O(s) manual(is) de normas, rotinas e procedimentos do SE são
documentado(s), atualizado(s) e disponível(is).
• Os Programas de Educação Permanente e Treinamento continuado são
realizados.
• Existem grupos de trabalho para a melhoria de processos, integração
institucional, análise crítica dos casos atendidos, melhoria da técnica, controle
de problemas, minimização de riscos e efeitos indesejáveis.
• Existem procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao
cliente/paciente e o seguimento de casos.
Resultado:
• Avaliação de procedimentos de Enfermagem e de seus resultados.
• Os Indicadores epidemiológicos são utilizados no planejamento e na
definição do modelo assistencial.
• É realizada a comparação de resultados com referenciais adequados e
análise do impacto gerado junto à comunidade.
• Existem sistemas de aferição da satisfação dos clientes internos e externos.

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio
Ferreira Junior, Coordenador(a) de Curso de Pós-
graduação, em 03/02/2020, às 10:39, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1765916 e o código CRC
D9843727.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.043514/2019-13 SEI nº 1765916
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