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CHAVE DE RESPOSTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDITAL 01/2018– PROCESSO SELETIVO ENTRADA 2018 

 

 

QUESTÃO 1 - (Valor Total = 2,5 pontos) 

 
a) "O processo de formação nos programas de mestrado profissional deve ser fundamentado 

no rigor do desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, com foco específico em um 

projeto pedagógico, balizado por conhecimentos e habilidades voltados para a prática 

profissional e avanço tecnológico".  

 
MUNARI, Denize Bouttelet et al.  Mestrado profissional em enfermagem: produção do 
conhecimento e desafios. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 22, 2014. 
 
 
Com base na  afirmação e no artigo supracitados, o que mais diferencia o produto desse 

processo, o mestrado profissional,  do mestrado acadêmico? (Valor = 1 ponto) 

 
A Chave de resposta esta contida no texto supracitado, página 205 :  
 
                           "Possibilita  a formação de profissionais externos à academia que saibam 

desenvolver e utilizar a pesquisa para agregar valor às suas atividades 
profissionais, tendo uma análise crítica da prática do trabalho, fomentando o 
desenvolvimento e implementação da produção tecnológica". 

 
 
b) MUNARI (2014, p.207), em sua análise referente a produção do conhecimento gerada pelos 

programas de mestrado profissional em enfermagem, refere que  há "uma  diversidade de 

produtos resultantes dos trabalhos de conclusão".  

 
MUNARI, Denize Bouttelet et al.  Mestrado profissional em enfermagem: produção do 
conhecimento e desafios. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 22, 2014. 
 
 
De acordo com os resultados da autora, como podem ser caracterizados os produtos 

resultantes do mestrado profissional ? E, com base na sua experiência profissional,  como 

alguns desses produtos,  poderiam ser incorporados na sua instituição de trabalho? (Valor = 

1,5 ponto) 

 
A Chave de resposta está contida bo artigo supracitado,  na página 207: 
 

 "Os produtos de conclussão de curso foram diversos e caracterizados por:  
avaliação de serviços e programas de saúde ,  elaboração de protocolo 
assistencial ou voltado ao ensino, implantação da sistematização da 
assistência de enfermagem, cartilhas educativas, proposição de ações de 
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educação permanente , elaboração de instrumento para coleta de dados 
clínicos na área hospitalar ou na atenção básica, instrumento de medida da 
carga de trabalho, elaboração de manual com rotinas de enfermagem, 
implantação de serviço ou programa, elaboração de mapa de risco ocupacional  
e elaboração de CD recreativo . 
 

 
QUESTÃO 2 - (Valor Total = 2,5 pontos) 
 
 
"A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, autoimune, caracterizada pela 

neurodegeneração do sistema nervoso central, apresentando consequentes e variáveis déficits 

motores e sensitivos causados pela desmielinização neuronal. .... Pesquisas evidenciaram a 

associação entre estresse e um pior curso clínico da EM, podendo influenciar o início dessa 

doença e sua evolução clínica,... Dentre as possibilidades de estratégias de enfrentamento do 

estresse para os pacientes com EM, o relaxamento, é cada vez mais utilizado ...”   

 
 NOVAIS, Paolla Gabrielle Nascimento; BATISTA, Karla de Melo;  GRAZZIANO, Eliane da 
Silva; AMORIM, Maria Helena Costa . Efeito do relaxamento muscular progressivo como 
intervenção de enfermagem no estresse de pessoas com esclerose múltipla. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 24, 2016. 

 

 

Com base no exposto e no artigo supracitado, discorra sobre as conclusões resultantes deste 

trabalho (mínimo = 10 linhas). 

A Chave de Resposta está contida no texto supracitado, página 8:  

                            "Ocorreu diminuição significante dos níveis de estresse em pessoas com 
EM do grupo experimental (p<0,001), após intervenção de RMP, quando 
comparado com o grupo controle (p=0,598). A partir dos resultados obtidos, 
constatou-se que a o RMP reduz o nível de estresse de pacientes com EM, 
sendo uma intervenção simples, acessível, de baixo custo, podendo ser 
inserida durante as consultas de enfermagem ou realizada pelo próprio 
paciente em seu domicílio, promovendo a sua maior autonomia e 
contribuindo para um maior vínculo e assistência a esses pacientes. Além 
disso, o RMP como intervenção da prática de enfermagem, acresce e 
potencializa as demais de áreas de atuação desse profissional, seja no 
âmbito ambulatorial ou domiciliar".  

O candidato deve apresentar os pontos aqui contidos, relacionando com o texto. 
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QUESTÃO 3 - (Valor Total = 2,5 pontos) 
  

Em seu manuscrito, Figueira (2017) realiza um estudo de intervenção com 82 pacientes com 

diabetes tipo 2, em unidade ambulatorial de um hospital universitário de nível terciário do 

interior paulista, durante o período de 2011 a 2013. 

FIGUEIRA, Ana Laura Galhardo et al. Intervenções educativas para o conhecimento da 
doença, adesão ao tratamento e controle do diabetes mellitus. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 25, 2017. 

 

 Diante do exposto e com base no artigo em questão, discorra em, no mínimo 10 linhas e, no 

máximo 1 lauda sobre a intervenção realizada, os efeitos para as pessoas com diabetes tipo 2, 

e, como esse resultado implica na atuação profissional. 

 
 

CHAVE DE RESPOSTA: No presente estudo foi realizada um estudo de intervenção com 

grupo único de comparação em unidade ambulatorial de um hospital universitário de nível 

terciário do interior paulista, durante o período de 2011 a 2013. Este estudo relata como 

intervenção uma educativa mediada pela ferramenta Mapa de Conversação em Diabetes e 

conduzida pelos pressupostos da Teoria Social Cognitiva, também denominada Teoria da 

Aprendizagem Social. Observa-se como efeitos para as pessoas com diabetes tipo 2, uma 

efetiva na melhora do conhecimento da doença, na adesão ao tratamento medicamentoso e no 

controle glicêmico. Esse resultado evidencia que essa ferramenta é uma intervenção educativa, 

que pode ser executada em todos os níveis de atenção à saúde, e oferecer a pessoa com 

diabetes meios para o desenvolvimento de habilidades para o cuidado à doença, ou seja, 

possibilita a participação ativa da pessoa no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

obter mudanças comportamentais necessárias para o cuidado com a doença. Todavia, vale 

destacar a importância do treinamento profissional para conduzir tais atividades educativas de 

grupo. 

 
QUESTÃO 4 – 
 

“... a partir da análise de conceito de amamentação foram propostos os conceitos teóricos: 

interação dinâmica mãe-filho; condições biológicas da mulher; condições biológicas da criança; 

percepção da mulher; percepção da criança; imagem corporal da mulher; espaço para 

amamentar; papel de mãe; sistemas organizacionais de proteção, promoção e apoio à 
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amamentação; autoridade familiar e social; tomada de decisão da mulher; estresse e tempo de 

amamentação.” (PRIMO & BRANDÃO, 2017).  

PRIMO, Cândida Caniçali; BRANDAO, Marcos Antônio Gomes. Teoria Interativa de 

Amamentação: elaboração e aplicação de uma teoria de médio alcance. Rev. Bras. Enferm., 

Brasília, v. 70, n. 6, p. 1191-1198, 2017 . 

 
Com base no artigo intitulado “Teoria Interativa de Amamentação: elaboração e aplicação de 
uma teoria de médio alcance”, discorra em, no mínimo 10 linhas e máximo 1 lauda, sobre a 
proposição da referida teoria acerca do conceito interação dinâmica entre mãe-filho. 
 

CHAVE DE RESPOSTA: A amamentação é um processo de interação dinâmica no qual mãe e 

filho interagem entre si e com o ambiente, para alcançar os benefícios do leite humano, 

oferecido direto da mama para a criança, sendo uma experiência única a cada evento. É 

importante destacar que a interação dinâmica entre mãe e filho envolve percepção, julgamento, 

ação e reação entre mãe e criança durante o posicionamento mãe-filho e a sucção-pega da 

criança na mama para alcançar o objetivo mútuo, que é a amamentação. No que tange à 

percepção da mulher sobre a amamentação esta é variável, pois dependerá dos 

conhecimentos, condições sociais e econômicas, habilidades, emoções, necessidades, 

crenças, cultura e objetivos de cada mulher. Em relação à percepção da criança esta refere-se 

às sensações sejam olfativas, gustativas, táteis, auditivas e visuais, percebidas durante a 

amamentação e que se atribuem como estímulos ligados ao processo. Por fim, a interação 

dinâmica mãe-filho é garantida pela comunicação verbal e não verbal que fluem entre a mãe e 

a criança, sendo que a mesma tem a capacidade de influenciar na duração de cada mamada e 

na continuidade, ou não, da amamentação exclusiva até o sexto mês, interferindo na 

introdução de novos alimentos quando a criança alcança os seis meses ou precocemente.  

 


