
Processo Seletivo – 2016

001. Prova objetiva

Programa de Residência em Área Profissional de Saúde

EnfErmagEm nEonatológica

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� a duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

06.12.2015

nome do candidato

Prédio Sala carteira inscrição
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02. Assinale as afirmações que se aplicam, respectivamente, 
ao segundo e ao terceiro parágrafos.

(A) As mudanças operadas no cérebro resultam de aten-
ção voltada para múltiplas atividades. / Criatividade e 
concentração fazem o sucesso de grandes artistas.

(B) Há um componente positivo no estresse: a fabricação 
do cortisol. / Os modelos de criatividade de artistas 
não se estendem a outras categorias profissionais.

(C) Há uma falsa percepção do cérebro quanto à própria 
capacidade de controle. / Obras de grandes artistas 
do passado se mostram mais criativas que as dos 
artistas da atualidade.

(D) O cortisol é componente benéfico do cérebro e, 
quando liberado, detona o potencial criativo da pes-
soa. / A extensa obra de Da Vinci e de Michelangelo 
deve-se à capacidade dos artistas em dedicar-se a 
múltiplas tarefas.

(E) Quando executamos multitarefas, não nos apro-
fundamos em nenhuma. / Artistas diversos criaram 
obras criativas porque se concentraram na produção 
de cada uma delas.

03. As expressões em destaque no segundo parágrafo, 
quanto ao sentido, podem ser substituídas, respectiva-
mente, por:

(A) infalível; concomitantemente; já se preparou.

(B) convincente; simultaneamente; já desistiu.

(C) perspicaz; sequencialmente; já se adaptou.

(D) eficiente; paulatinamente; já se acomodou.

(E) confiável; temporariamente; já respondeu.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, quanto à norma-padrão de concordância, as 
frases:

São mudanças de foco que mal…
A música, a pintura, a poesia, tudo…
Manter o foco em uma única tarefa é mais criativo, é o 
que…

(A) … se percebem. / … provém da dedicação dos artis-
tas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos cien-
tíficos.

(B) … se percebe. / … provém da dedicação dos artistas. 
/ … admite as pesquisas e os trabalhos científicos.

(C) … se percebem. / … provém da dedicação dos 
artistas. / … admite as pesquisas e os trabalhos  
científicos.

(D) … se percebe. / … provêm da dedicação dos artistas. 
/ … admitem as pesquisas e os trabalhos científicos.

(E) … se percebem. / … provêm da dedicação dos ar-
tistas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos 
científicos.

conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Contemplar o capim

Quem tem tempo de se espalhar na grama e admirar a 
lança de capim em vez de conferir a tela do smartphone? A 
mente precisa “vadiar.” Vivemos uma era de aceleração de 
fontes de informação como nenhuma outra na história da hu-
manidade. Mas o nosso cérebro tem a mesma capacidade 
fisiológica para enfrentar esse ataque de dados que tinha o 
cérebro dos antepassados. Em um livro chamado A Mente 
Organizada, o neurocientista Daniel Levitin oferece ao leitor 
recursos para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação e para assumir o controle dela.

Para Levitin, não é possível ao cérebro executar multita-
refas. Ele não comporta isso. A pessoa pensa que está lidan-
do com várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, 
o cérebro está experimentando rápidas mudanças de foco 
que mal percebemos, o que resulta numa atenção fragmen-
tada a várias coisas e nenhuma atenção sólida a uma que 
seja. O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. Achamos 
que estamos no controle das coisas. Executar várias tarefas 
ao mesmo tempo libera um hormônio de estresse, o cortisol, 
que tem papel evolucionário, mas provoca ansiedade, nervo-
sismo e afeta a clareza do pensamento. “O cérebro, inflama-
do de ansiedade, já jogou a toalha”, afirma o autor.

Segundo o neurocientista, estudos mostram que o traba-
lho de quem mantém o foco numa tarefa é mais criativo. Isso 
vale tanto para grandes empresários, atletas e inovadores 
como para artistas. Valia para Da Vinci e Michelangelo. “Olhe 
para a Capela Sistina, considere grandes conquistas como o 
cubismo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a obra de William 
Shakespeare – tudo isso é resultado de atenção sustentada 
ao longo do tempo”, – sustenta Levitin.

(O Estado de S. Paulo, 13.09.2015. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que dá continuidade, de acordo 
com o contexto do primeiro parágrafo, à frase – A mente 
precisa vadiar,

(A) para que o homem de hoje, como os antepassados, 
possa usufruir de todas as vantagens da tecnologia.

(B) e a era tecnológica, com os avanços contínuos, tem 
permitido ao homem entregar-se a esse descanso.

(C) mas o desenvolvimento tecnológico tem inserido as 
pessoas numa exposição vertiginosa de informação.

(D) caso as pessoas queiram se dedicar a múltiplas ati-
vidades, aproveitando-se de todos os benefícios tec-
nológicos.

(E) em concomitância com a funcionalidade do cérebro, 
acelerado pelas tecnologias de informação.
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05. Assinale a alternativa correta quanto à substituição da 
expressão em destaque por um pronome pessoal, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Nosso cérebro tem a mesma capacidade fisiológi-
ca para enfrentar esse ataque de dados. → Nosso 
cérebro tem a mesma capacidade fisiológica para 
enfrentar-lhe.

(B) Daniel Levitin oferece ao leitor recursos para im-
pedir que ele seja soterrado pela avalanche diária 
de informação. → Daniel Levitin oferece-lo recursos 
para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação.

(C) O cérebro está experimentando rápidas mudanças 
de foco. → O cérebro está experimentando-nas.

(D) Olhem para a Capela Sistina, considerem as gran-
des conquistas. → Olhem para a Capela Sistina, 
considerem-nas.

(E) O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. → O cére-
bro é eficaz em provocar a ela.

06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas das 
frases a seguir.

Vivemos uma era de aceleração de fontes de informa-
ção       o cérebro se mostra incapacitado para 
recebê-las.
Estudos mostram que é mais criativo o traba- 
lho       mantêm um só foco.
O cérebro está experimentando rápidas mudan- 
ças       não percebemos.

(A) que … os que … de que

(B) na qual … de que … as quais

(C) em que … dos que … as quais

(D) que … dos quais … que

(E) na qual … dos que … de que

07. A palavra “mal” em – O cérebro está experimentando 
rápidas mudanças de foco que percebemos mal. – está 
empregada com o mesmo sentido na frase:

(A) Mal fez dois anos, e o pai já lhe deu um tablet.

(B) Michelangelo, mal chegou a Roma, e já trabalhava 
na pintura da Capela Sistina.

(C) Que mal fizeram os cubistas em criar obras tão  
estranhas?

(D) O cérebro aceita mal a avalanche diária de infor-
mações.

(E) Mal acabou de compor a Quinta Sinfonia, Beethoven 
ficou surdo.

08. Leia o trecho e observe o quadro de Picasso, a seguir:

Os pintores Michelangelo e Rafael diziam que a obra de 
arte acontece no cérebro de quem a observa. Muito de-
pois dos pintores renascentistas, o movimento cubista, 
ao qual Picasso pertenceu, trabalhou com um conceito 
que, décadas mais tarde, seria defendido pela neurociên-
cia: o que entendemos como realidade é um produto de 
uma complexa interação de muitos fatores vividos pelas 
pessoas, entre eles, a perspectiva do observador.

(Pablo Picasso, Mulher Sentada Apoiada  
sobre os Cotovelos)

A partir do texto, é correto afirmar que o quadro de  
Picasso

(A) apresenta formas geométricas que instigam a per-
cepção do observador.

(B) revela a mente conturbada do pintor, preso a seu 
mundo interior.

(C) suscita estresse e ansiedade no observador, por não 
ter formas definidas.

(D) perturba o olhar do espectador, que desiste de enten-
der a inspiração do pintor.

(E) leva o observador a questionar as técnicas de criação 
da obra.

09. Nas frases – Em pouco tempo tivemos grande produ-
ção de carro a álcool. / É uma casa aberta ao lazer. / 
Empresas aéreas atribuem preços ao alto consumo. –, 
se as palavras “álcool”, “lazer” e “consumo” forem subs-
tituídas, respectivamente, por “gasolina”, “diversão” e 
“demanda”, os trechos destacados assumem versão 
correta em:

(A) a gasolina / à diversão / à alta demanda.

(B) à gasolina / a diversão / a alta demanda.

(C) a gasolina / à diversão / a alta demanda.

(D) à gasolina / a diversão / à alta demanda.

(E) à gasolina / à diversão / a alta demanda.
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12. No Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da 
carga global de doenças no país medidas em anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade (AVAIs); as 
causas externas representam 10,2%; as condições ma-
ternas e perinatais, 8,8%; e as doenças infecciosas, 
para sitárias e desnutrição, 14,7%.

(SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo da  
carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Adaptado)

Considerando as informações dadas, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A preocupação outrora existente com doenças rela-
cionadas a gravidez, condições maternas e perina-
tais não deve fazer mais parte das prioridades das 
políticas de saúde no Brasil.

(B) A política de saúde brasileira deve dar especial aten-
ção à alimentação adequada e a fatores de risco, 
como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso 
excessivo de álcool e outras drogas.

(C) A carga por doenças infecciosas, parasitárias e 
desnutrição é preocupante e determinada por con-
dições agudas de adoecimento.

(D) Temos uma situação epidemiológica típica de um 
país economicamente desenvolvido, que não cor-
responde às condições reais de vida da população.

(E) As ações de média e alta complexidade ambulato-
rial e hospitalar devem ser prioridades de gestores 
do SUS.

13. Assinale a alternativa correta sobre a atenção básica  
do SUS.

(A) O consultório de rua faz parte da rede de atenção 
básica e tem como público-alvo a população de rua, 
em sua maioria constituída por refugiados de países 
em conflitos de diversas naturezas.

(B) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e no coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento,  
ficando a reabilitação para a atenção secundária.

(C) A estratégia de saúde da família prevê o cuidado 
primário centrado em uma equipe multiprofissional, 
trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de 
um conjunto ampliado de encontros clínicos, que en-
volvem consultas individuais e atividades em grupo.

(D) Um dos problemas mais importantes da estratégia 
de saúde da família é a ausência de um médico psi-
quiatra na equipe, o que diminui a resolutividade da 
atenção primária à saúde.

(E) Uma das características do processo de trabalho na 
atenção básica consiste no acolhimento com escu-
ta qualificada, classificação de risco, avaliação de 
necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, 
ações exclusivas do médico.

10. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho a seguir.

Para salvar vidas, médicos brasileiros fazem de tudo 
com quase nada. Mas eles não         ser 
heróis. São profissionais que exigem condições dig-
nas de trabalho para cuidar da saúde e lutar pela vida 
das pessoas.        , eles cumprem a missão 
de        .

18 de outubro, Dia do Médico

Conselho Federal de Medicina
(O Estado de S.Paulo, 18.10.2015)

(A) almejam em … No entanto … todo o médico

(B) almejam … Assim … todo médico

(C) almejam por … Porém … todo médico

(D) almejam … Entretanto … todo médico

(E) almejam a … Dessa forma … todo o médico

PoLítica de saúde

11. A necessidade de aumento de recursos para o SUS tem 
mobilizado vários segmentos sociais. Segundo a Consti-
tuição Federal de 1988, o SUS deve ser financiado com 
recursos

(A) do orçamento da União, dos Estados e dos Municí-
pios e do imposto sobre movimentação financeira.

(B) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, além de parte do imposto 
por circulação de mercadorias.

(C) federais e estaduais, sendo que os municípios  
podem contribuir facultativamente, de acordo com  
as suas dimensões.

(D) do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes.

(E) do orçamento da seguridade social e de, pelo  
menos, cinco décimos por cento da receita tributária 
líquida dos Estados e do Distrito Federal.
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17. A vacina inativada poliomielite (VIP) faz parte do calen-
dário de vacinação no Brasil, com previsão de duas do-
ses, seguidas de duas doses de vacina oral poliomielite 
(VOP). As doses da VIP visam

(A) suprir a ineficiência da VOP.

(B) propiciar a vacina a crianças alérgicas à estrepto-
micina.

(C) minimizar o risco, raríssimo, de paralisia associada 
à vacina.

(D) garantir o sucesso da imunização à criança que é 
amamentada com leite materno.

(E) imunizar as crianças menores de 2 meses.

18. A vacina contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 
(recombinante), adotada pelo Ministério da Saúde,

(A) é destinada à utilização preventiva e tem efeito  
demonstrado sobre infecções preexistentes.

(B) tem maior evidência de proteção e indicação para 
pessoas que nunca tiveram contato com o vírus.

(C) tem efeito terapêutico, ainda que reduzido, sobre o 
câncer do colo do útero e sobre as lesões displásicas 
cervicais.

(D) deve ser ministrada a todas as meninas a partir dos 
16 anos de idade.

(E) após as 3 doses previstas, deve ter reforço a cada 
dez anos.

19. A maior mortalidade da população masculina em relação 
à feminina pode ser observada desde o instante do nas-
cimento. A probabilidade de um recém-nascido do sexo 
masculino não completar o primeiro ano de vida é de 
16,3 para cada mil nascidos vivos. Para o sexo feminino, 
este valor é de 13,7 por mil, uma diferença de 2,6 óbitos. 
Assim, a mortalidade infantil para os meninos é 1,2 vez 
maior do que para as meninas.
Entre 1 e 2 anos de idade, este valor passa para 1,3 
vez, mantendo-se neste nível até os 9 anos. A partir  
desta idade, cresce até atingir o valor máximo entre os 
22 e 23 anos: um homem de 22 anos tem 4,6 vezes mais 
chances de não atingir os 23 anos de idade do que uma 
mulher, e, a seguir, decresce conforme a idade aumenta.

(Portal Brasil. www.brasil.gov.br/economia-e-emprego 
/2014/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe 

-para-74-9-anos-de-acordo-com-ibge. Adaptado)

Tais dados têm amparado a forte correlação estabelecida 
entre a mortalidade de pessoas do sexo masculino e do 
feminino que se deve a

(A) determinantes biológicos.

(B) condições familiares.

(C) doenças infecciosas.

(D) mudanças genéticas.

(E) determinantes sociais.

14. Em um município, observa-se o aumento da prevalên-
cia de uma determinada doença, mas sua incidência tem 
uma tendência à queda. Assinale a alternativa que apre-
senta a hipótese adequada para essa situação.

(A) A prevenção da doença não tem tido resultados  
positivos.

(B) Há um aprimoramento no sistema de notificação da 
doença.

(C) Essa doença apresenta cura.

(D) Essa doença tem alta taxa de letalidade.

(E) Essa doença tem tendência à cronificação.

15. Assinale a alternativa que contém agravo de notificação 
compulsória imediata.

(A) Acidente de trabalho grave, fatal ou ocorrido em  
menor de idade.

(B) Hepatite por vírus.

(C) Tuberculose.

(D) Leishmaniose visceral.

(E) Hanseníase.

16. Os transtornos mentais representam demanda mundial, 
e não é diferente no Brasil. A Rede de Atenção Psicos-
social tem como finalidade a criação, a ampliação e a 
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessida-
des decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
no âmbito do SUS. Dentre suas diretrizes, estão

(A) a oferta de serviços hospitalares especializados,  
o combate a estigmas e preconceitos e a atenção 
humanizada, que propiciem ao paciente possibilida-
des de reinserção social adequada.

(B) a diversificação das estratégias de cuidado e o de-
senvolvimento de atividades no território que favo-
reçam a inclusão social com vistas à promoção de 
autonomia e ao exercício da cidadania.

(C) a estratégia de redução de danos, a promoção de 
estratégias de educação permanente e a ênfase em 
serviços centralizados em grandes capitais, locais 
onde a demanda é maior.

(D) o desenvolvimento da lógica do cuidado para pes-
soas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
tendo como eixo os projetos terapêuticos padroniza-
dos internacionalmente.

(E) a atenção humanizada e centrada nas necessidades 
das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a 
oferta de cuidado integral e assistência multiprofis-
sional com ênfase na ação do médico psiquiatra.



6UFSP1504/001-ProgResÁreaProfSaúde-EnfermNeonatológica

conhecimentos esPecíficos

21. Vacina cuja primeira dose deve ser idealmente aplicada 
nas primeiras 12 horas de vida e que, desde 2012, foi 
i ncorporada pelo Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) a outras quatro vacinas, formando a vacina pen-
tavalente.

O texto refere-se à vacina contra

(A) BCG.

(B) DTP.

(C) Hepatite A.

(D) SCR.

(E) Hepatite B.

22. Promover condições para o aleitamento materno exclusi-
vo é um dos papéis do enfermeiro na unidade neonatal 
e de maternidade. O trauma mamilar é uma significante 
causa de desconforto e dor à puérpera logo no início do 
processo da amamentação, sendo um dos fatores que 
contribuem para o desmame precoce.

Em relação ao trauma mamilar, é correto afirmar que

(A) os tipos de mamilos planos, invertidos ou hipertró-
ficos possuem baixo risco para a lesão mamilar, já 
que pouco interferem na pega adequada do recém-
-nascido quando a puérpera está disposta a ama-
mentar.

(B) o não alinhamento do corpo do neonato ventralmen-
te ao da mãe não tem associação com o trauma 
mamilar, porque o bebê geralmente apresenta uma 
pega adequada mesmo com o posicionamento ina-
dequado ao seio materno.

(C) o indicador de trauma mamilar é um instrumento de 
grande auxílio na avaliação e no planejamento da 
assistência prestada ao binômio mãe-neonato. Os 
tipos de trauma de mamilo podem ser classificados 
em: fissura, escoriação, erosão, e lesão vesiculosa.

(D) valorizar a queixa da puérpera de sensibilidade nos 
mamilos é importante, mas a necessidade de inter-
venção pode ocorrer apenas se a puérpera referir a 
ocorrência do trauma mamilar.

(E) o leite materno, rico em imunoglobulinas, impos-
sibilita a entrada de microrganismos para o tecido 
conecti vo mamário com o trauma mamilar, sendo 
baixo o risco para as mastites.

20. Leia o texto a seguir.

As redes de atenção à saúde são organizações 
poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vincu-
lados entre si por uma missão única, por objetivos co-
muns e por uma ação cooperativa e interdependente, 
que permitem ofertar uma atenção contínua e integral 
a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar 
certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de 
forma humanizada –, e com responsabilidades sanitá-
rias e econômicas por esta população.
(Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva.)

A respeito das redes de atenção à saúde (RAS), pode-se 
afirmar que

(A) se trata de um conjunto de respostas à falta de in-
tegração das estruturas dos serviços e das ações 
de saúde nos diferentes níveis de atenção e, em 
particular, das unidades de urgência e emergência, 
que, tradicionalmente, são isoladas do restante do 
sistema.

(B) um de seus elementos é o sistema de apoio, que 
são os lugares institucionais onde se prestam ser-
viços comuns a todos os pontos de atenção à saú-
de, nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, 
delegando-se a assistência farmacêutica ao setor 
privado.

(C) a população sob sua responsabilidade vive em ter-
ritórios singulares, organiza-se socialmente em fa-
mília, é cadastrada e registrada em subpopulações 
por riscos sociossanitários.

(D) um de seus princípios é a existência de relações 
de principalidade e subordinação entre os níveis de 
atenção à saúde, já que, sem uma estrutura hie-
rárquica, dificilmente se atinge um objetivo comum.

(E) são uma resposta às necessidades da população 
para o manejo das condições agudas e eventos de-
correntes de condições crônicas agudizadas, par-
ticularmente para agravos do sistema musculoes-
quelético e transtornos psíquicos.
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25. M.F.S. é um lactente com 8 (oito) dias de vida, que chega, 
pela primeira vez, para a consulta de enfermagem no 
ambulatório de puericultura da unidade básica de saúde. 
Nasceu de parto normal, com 2 900 g, idade gestacional 
de 38 semanas e 6 dias, Apgar 9, 10, 10 e exame físico 
normal. Mãe refere que mantém o aleitamento mater-
no exclusivo desde o nascimento, queixa-se de dor nas 
m amas e refere fracasso na amamentação do filho ante-
rior. Após avaliar as mamas maternas, pesar o lactente e 
vê-lo s ugando em seio materno, o enfermeiro constata:

–  Lactente com choro frequente, mucosas hidratadas, 
diurese presente em fralda e ganho de peso de 9 (nove) 
gramas/dia desde a alta hospitalar. Inicia sucção eficaz 
com pega adequada da região areolar-mamilar (boa 
coordenação da sucção e da deglutição), mas não con-
segue sustentá-la por mais de um minuto e, por vezes, 
recusa a sucção.

–  Mãe com ingurgitamento mamário e pequena quanti-
dade de leite viscoso na expressão mamária.

Diante dessas premissas, qual alternativa apresenta o 
diagnóstico de enfermagem (NANDA, 2012-2014) e as 
intervenções de enfermagem pertinentes para o binômio 
mãe e filho?

(A) Risco de glicemia instável: realizar glicemia capilar e 
suspender o aleitamento materno temporariamente, 
orientar a mãe quanto à extração do leite em bomba 
elétrica com potência máxima para aliviar o ingurgi-
tamento. Agendar retorno precoce para reavaliação.

(B) Risco de desequilíbrio eletrolítico: suspender o aleita-
mento materno temporariamente e iniciar com fór mula 
láctea através da mamadeira até o restabelecimento 
do ganho de peso do neonato, a fim de garantir níveis 
adequados dos eletrólitos.

(C) Leite materno suficiente: orientar a mãe quanto a 
compressas quentes em mamas no intervalo das 
mamadas para diminuir a vascularização e a produ-
ção do leite, que está em excesso, por esse motivo 
ocorreu o ingurgitamento mamário.

(D) Amamentação ineficaz: orientar a mãe quanto à 
massagem em mamas e ordenha manual para flui-
dificação do leite materno e alívio do ingurgitamento, 
além da importância de amamentar o recém-nascido 
com frequência e em livre demanda. Agendar retorno 
precoce para reavaliação.

(E) Deglutição prejudicada: o enfermeiro deve inferir, 
logo de início, que ocorreu o ingurgitamento mamá-
rio m aterno devido a alterações funcionais e/ou 
anatô micas esofágicas do recém-nascido. Orientar a 
mãe quanto ao enfaixamento imediato das mamas 
e e ncaminhar o recém-nascido para a avaliação do 
p ediatra.

23. A regulação térmica é um dos fatores críticos na sobre-
vida e na estabilidade dos recém-nascidos. A produção 
de calor é uma consequência da atividade metabólica 
resultante da adaptação ao meio ambiente. Um melhor 
conhecimento do mecanismo termorregulador do recém-
-nascido tem contribuído para um controle térmico mais 
eficiente nessa população tão vulnerável.

Sobre isso, assinale a alternativa correta.

(A) Recém-nascidos prematuros e a termo apresentam 
problemas idênticos no que diz respeito à manuten-
ção da temperatura corporal.

(B) A hipotermia leva à vasodilatação periférica e, con-
sequentemente, à congestão da rede venosa e à 
hipóxia.

(C) Os mecanismos da perda de calor no recém-nascido 
são: radiação, convecção, evaporação e calcificação.

(D) O ambiente térmico neutro é aquele em que a pro-
dução de calor seja igual à perda e que permite que 
o recém-nascido mantenha a temperatura corporal 
estável.

(E) Uma fonte de termogênese no recém-nascido duran-
te o estresse por frio é a gordura amarela, altamente 
vascularizada e inervada por neurônios simpáticos.

24. A avaliação física completa é essencial para planejar, 
implementar e avaliar o cuidado de enfermagem ao 
r ecém-nascido. Com a estimativa da idade gestacional, 
é possível identificar achados comuns e transitórios ou 
anormalidades existentes. Assinale a alternativa que se 
refere a um sinal de anormalidade no exame físico do 
neonato a termo.

(A) Milium sebáceo.

(B) Eritema tóxico.

(C) Postura flácida.

(D) Mancha mongólica.

(E) Frênulo da língua.
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28. Um recém-nascido em ventilação mecânica invasiva 
apresenta a seguinte gasometria arterial: pH: 7,50;  
pO2: 80 mmHg; pCO2: 28; HCO3

– : 20; e BE: +2. Assi nale  
a alternativa que corresponde à interpretação cor reta 
desse resultado.

Considerar os seguintes parâmetros e valores normais:

Parâmetros Valores

pH: equilíbrio ácido-básico 7,35 a 7,45

pO2: pressão parcial de oxigênio 50 a 80 mmHg

pCO2: pressão parcial de gás carbônico 35 a 45 mmHg

HCO3
– : concentração total de bicarbonato 22 a 26

BE: excesso de base – 4 a +4
     

(A) Acidose metabólica compensada por alcalose respi-
ratória.

(B) Alcalose metabólica parcialmente compensada por 
acidose respiratória.

(C) Alcalose respiratória descompensada.

(D) Alcalose respiratória compensada por acidose m eta-
bólica.

(E) Alcalose respiratória parcialmente compensada por 
acidose metabólica.

29. Recém-nascidos de mulheres com diabetes durante a 
gestação enfrentam algumas complicações, principal-
mente se a diabetes materna estiver descompensada. 
Em relação ao filho de mãe com diabetes gestacional, é 
correto afirmar que

(A) a hiperinsulinemia e a hipoglicemia estão presentes 
logo após o nascimento.

(B) a hipoinsulinemia e a hiperglicemia estão presentes 
logo após o nascimento.

(C) o risco de desconforto respiratório é baixo, já que  
esses bebês nascem grandes para a idade gesta-
cional, fortes e com boa vitalidade.

(D) o diabetes materno na gestação não se caracteriza 
como um fator de risco para o parto prematuro.

(E) se recomenda adiar a amamentação e alimentar 
o recém-nascido com fórmula láctea através da 
m amadeira, mesmo nos assintomáticos, a fim de 
controlar o volume recebido.

26. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), mais 
conhecido como “teste do pezinho”, completou 14 anos 
no Brasil. A triagem neonatal identifica doenças em que 
intervenções precoces podem evitar atrasos no desen-
volvimento da criança, além de tornar possível o aconse-
lhamento genético. Sobre a coleta e as doenças investi-
gadas na triagem neonatal, assinale a alternativa correta.

(A) A fenilcetonúria é causada por uma mutação no gene 
que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, sendo 
a mais importante sequela o retardo mental.

(B) O teste do pezinho básico é composto pela ava-
liação de 4 doenças no serviço público de saúde: 
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglo-
binopatias e fibrose cística.

(C) O período ideal para a coleta é nas primeiras 48 horas 
de vida do recém-nascido.

(D) Não se deve colher em recém-nascidos com idade 
gestacional < 37 semanas.

(E) O hipotireoidismo congênito, também conhecido 
como mucoviscidose, é causado por mutações no 
gene que codifica a proteína responsável pelo trans-
porte do cloro através dos epitélios celulares.

27. G.S.M. nasceu com 2 000 g, idade gestacional de  
35 sema nas e está internada na UTI neonatal. Ela está 
em uma i ncubadora, com monitorização cardíaca e  
oxímetro de pulso, intubação orotraqueal acoplada à ven-
tilação mecânica, dieta enteral através da sonda orogás-
trica e um Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) 
recebendo medi cações.

Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

(A) A ausculta cardíaca e pulmonar, durante o exame 
físico de G.S.M. pelo enfermeiro neonatal, não é 
necessária, já que os dispositivos de monitorização 
logo alarmarão quando a frequência cardíaca e/ou a 
frequência respiratória estiverem acima ou abaixo de 
limites predefinidos.

(B) A lavagem completa e meticulosa das mãos é indis-
pensável antes e após manipular G.S.M. e desneces-
sária antes e após a manipulação de equipamentos 
que estão oferecendo suporte à paciente.

(C) A inserção do PICC é um procedimento privativo do 
enfermeiro neonatal, assim como a realização dos 
curativos na inserção do cateter.

(D) Recém-nascidos prematuros sugam tão efetivo quanto 
aqueles a termo, entretanto, quando estão dependen-
tes de ventilação mecânica invasiva, é aconselhável 
iniciar a alimentação através da sonda gástrica.

(E) Uma importante intervenção de enfermagem antes 
da administração da dieta enteral por sonda gástrica 
é a verificação da quantidade, do aspecto e da cor do 
resíduo gástrico.
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32. Em relação à classificação dos medicamentos utilizados 
em neonatologia, relacione a coluna da direita de acordo 
com a coluna da esquerda.

(1) Aminofilina        ( ) Anti-hipertensivo
(2) Amiodarona        ( ) Antiarrítmico
(3) Anfotericina B Lipossômica ( ) Anti-hipoglicemiante
(4) Cloridrato de Vancomicina  ( ) Diurético de alça
(5) Dopamina         ( ) Anticonvulsivante
(6) Fenitoína          ( )  Agonista adrenérgi-

co, vasopressor
(7) Furosemida        ( ) Analgésico opioide
(8) Glucagon         ( ) Antifúngico
(9) Hidralazina        ( ) Broncodilatador
(10) Morfina         ( ) Antibiótico
(11) Sulfato de Atropina    ( ) Anticolinérgico

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta, de 
cima para baixo.

(A) 9, 2, 8, 7, 6, 5, 10, 3, 1, 4, 11.

(B) 9, 2, 6, 10, 1, 5, 7, 3, 8, 4, 11.

(C) 9, 2, 10, 7, 6, 11, 8, 3, 1, 4, 5.

(D) 9, 6, 8, 7, 2, 11, 10, 3, 1, 4, 5.

(E) 2, 6, 8, 7, 1, 5, 10, 4, 9, 3, 11.

33. O Método Canguru é uma política pública atualizada 
pela portaria GM/MS no 1.683 de 12 de julho de 2007 e 
destinada a promover a atenção humanizada ao recém-
-nascido de baixo peso. De acordo com esse modelo 
a ssistencial perinatal, é correto afirmar que

(A) o Método é dividido em duas etapas: inicia na Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal com o contato 
pele a pele (tocar o recém-nascido) e termina quan-
do o recém-nascido tem condições de permanecer 
em posição canguru na Unidade de Cuidados Inter-
mediários Neonatal.

(B) a atuação do Método inicia-se em uma fase prévia 
ao nascimento do bebê pré-termo e/ou de baixo 
peso, com a identificação das gestantes com risco 
desse acontecimento.

(C) um aspecto negativo do Método é o lapso com a 
terapêutica adequada a partir do momento em que 
recém-nascidos extremamente prematuros ficam 
e nvoltos de suas mães, ao invés de ficarem dentro 
da incubadora.

(D) na segunda etapa do Método, o recém-nascido per-
manece de maneira contínua em posição canguru 
com sua mãe. Caso a mãe não tenha disponibilidade 
de manter a criança nessa posição sem interrupção, 
é melhor que o Método não seja empregado.

(E) o objetivo principal do Método é baratear o custeio 
do cuidado neonatal nos países de “terceiro mundo”. 
Países desenvolvidos não utilizam o Método, já que 
apresentam disponibilidade de incubadoras para 
t odos aqueles que necessitam.

30. A hiperbilirrubinemia nas primeiras 24 horas de vida 
pode ser resultado da Doença Hemolítica do R ecém-
-Nascido, condição anormal com intensa destruição 
de hemácias, tendo como uma das principais cau-
sas a isoimunização principalmente do grupo sanguí-
neo Rh. Geralmente não ocorrem problemas quando 
a mãe é Rh    I    e o recém-nascido Rh    II   .  
Problemas podem surgir quando a mãe é Rh    III    e 
o recém-nascido Rh    IV   . As circulações mater-
nas e fetais são    V   , com evidência de um tráfico 
bidi recional de hemácias fetais para a circulação ma-
terna. Como os glóbulos vermelhos fetais entram na 
circulação materna com mais frequência no momento 
do parto, principalmente durante a separação placentá-
ria, o sistema imune materno responde a essas células 
e stranhas produzindo    VI   . Desse modo, durante a  
   VII    gestação com feto Rh    VIII    esses 
a nticorpos entram na circulação fetal podendo resultar 
em     IX   .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
l acunas de I a IX.

(A) I: negativo … II: positivo … III: negativo … IV:  ne-
gativo … V: as mesmas … VI: anticorpos anti-Rh …  
VII: segunda … VIII: negativo … IX: coagulação  
intravascular disseminada

(B) I: negativo … II: positivo … III: positivo … IV: ne-
gativo … V: separadas … VI: antígenos anti-Rh …  
VII: primeira … VIII: negativo … IX: eristoblastose 
f etal

(C) I: positivo … II: negativo … III: negativo … IV: ne-
gativo … V: separadas … VI: anticorpos anti-Rh … 
VII: primeira … VIII: negativo … IX: incompatibilidade 
ABO

(D) I: positivo … II: negativo … III: negativo … IV: po-
sitivo … V: as mesmas … VI: antígenos anti-Rh … 
VII: segunda … VIII: positivo … IX: eristoblastose 
fetal

(E) I: positivo … II: negativo … III: negativo … IV: po-
sitivo … V: separadas … VI: anticorpos anti-Rh … 
VII: segunda … VIII: positivo … IX: eristoblastose 
fetal

31. O surfactante é uma lipoproteína sintetizada por célu-
las alveolares do tipo II, necessária para a manuten-
ção da tensão nos pulmões, complacência pulmonar e 
e stabilidade alveolar. Embora a produção do surfactan-
te c omece em torno da 22a a 24a semana de gesta-
ção, ela ainda é insuficiente nessa época para preve-
nir o c olapso alveolar, com produção suficiente após a  
35a semana. Assinale a alternativa que corresponde à 
doença no recém-nascido relacionada à produção defi-
ciente de surfactante, dentre outros fatores.

(A) Taquipneia transitória do recém-nascido.

(B) Displasia broncopulmonar.

(C) Doença da membrana hialina.

(D) Pneumotórax.

(E) Apneia da prematuridade.
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36. Para uma prescrição médica de 160 000 UI da Penicilina 
Cristalina, EV, 6/6 horas, quantos mL do medicamento 
deverão ser administrados à criança, sabendo que, na 
unidade, há somente frascos de 5 milhões de UI.

Observação: diluir em 8 mL de água destilada.

(A) 0,03 mL.

(B) 0,25 mL.

(C) 0,26 mL.

(D) 0,32 mL.

(E) 3,20 mL.

37. Cerca de três milhões de crianças ao ano nascem no 
Brasil, sendo 98% em hospitais. Sabe-se que a maioria 
delas nasce com boa vitalidade, entretanto manobras 
de reanimação podem ser necessárias de maneira ines-
perada, sendo essencial o conhecimento e a habilidade 
em reanimação neonatal para todos os profissionais que 
atendem ao recém-nascido. Sobre a reanimação neo-
natal em sala de parto, assinale a alternativa correta.

(A) Os passos iniciais da reanimação neonatal para 
t odos os recém-nascidos incluem a seguinte ordem: 
posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias 
aéreas (se necessário), secar o paciente e prover 
calor.

(B) O boletim de Apgar inclui a avaliação da frequência 
cardíaca, do esforço respiratório, do reflexo de irrita-
bilidade, da cor, e da presença ou ausência de líquido 
amniótico meconial.

(C) A massagem cardíaca deve ser iniciada se, após  
30 segundos de ventilação com pressão positiva 
efetiva com oxigênio suplementar, o recém-nascido 
apresentar ou persistir com frequência cardíaca  
< 100 bpm.

(D) A ventilação e a massagem cardíaca são realizadas 
de forma sincrônica, mantendo-se uma relação 5:1, 
ou seja, 5 movimentos de massagem cardíaca para 
1 movimento de ventilação.

(E) O preparo dos medicamentos para a reanimação 
do recém-nascido na sala de parto são: adrenalina 
na concentração 1:10 000 (preparo de 1 mL para via 
endovenosa e 5 mL para via endotraqueal), e expan-
sores de volume (SF 0,9% / ringer lactato / sangue 
total: 2 seringas de 20 mL).

34. A transmissão vertical pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) é um dos desafios na saúde pública que 
necessita ser enfrentado pelas políticas de saúde do  
Brasil, apesar dos grandes avanços obtidos nesta área. 
De acordo com a profilaxia da transmissão vertical do 
HIV durante o parto e puerpério, é correto afirmar que

(A) é indicada a administração da zidovudina (AZT) inje-
tável à gestante no início do trabalho de parto até o 
clampeamento do cordão umbilical.

(B) é recomendado iniciar a primeira dose da zidovudina 
(AZT) injetável ao recém-nascido exposto, em dose 
única, preferencialmente antes de 12 horas de vida.

(C) é recomendado que o recém-nascido permaneça 
na unidade semi-intensiva neonatal após o nasci-
mento para observação dos possíveis efeitos cau-
sados pelos antirretrovirais a que foi exposto duran-
te a vida intrauterina.

(D) é recomendado às mães que fizeram uso do antirre-
troviral na gestação, com manutenção no puerpério, 
e que possuam carga viral < 1 000 cópias/mL que  
amamentem seus filhos, já que o risco de transmis-
são vertical, nesses casos, é nulo.

(E) a infecção pelo HIV em crianças expostas ao risco de 
transmissão vertical não é considerada um agravo de 
notificação compulsória.

35. L.M.O. pesa 1 700 g e está em um quadro de choque 
séptico, com a seguinte prescrição médica:

Sabendo da apresentação da ampola de dopamina  
5 mg/mL e da ampola de dobutamina 12,5 mg/mL, 
quantos mL de dopamina, dobutamina e soro glicosado 
5% devem ser aspirados e quantas receitas devem ser 
preparadas, no mínimo, considerando o volume de 20 mL 
da extensão do equipo próprio para a bomba de infusão?

Observação: é mais seguro não arredondar os cálculos 
de drogas que serão infundidas em neonatos, principal-
mente naqueles prematuros.

(A) 0,24 mL de dopamina; 0,19 mL de dobutamina; 
23,56 mL de SG 5%; e 1 receita.

(B) 2,44 mL de dopamina; 1,96 mL de dobutamina; 
19,6 mL de SG 5%; e 2 receitas.

(C) 2,44 mL de dopamina; 1,96 mL de dobutamina; 
19,6 mL de SG 5%; e 1 receita.

(D) 2,44 mL de dopamina; 1,96 mL de dobutamina; 
24,0 mL de SG 5%; e 2 receitas.

(E) 24,4 mL de dopamina; 19,6 mL de dobutamina; 
24,0 mL de SG 5%; e 2 receitas.
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40. Ao brincar, a criança enferma que, em geral, tem um 
r etrocesso em seu desenvolvimento é estimulada e 
r eadquire autoconfiança, consegue comunicar-se e cria 
coragem para ultrapassar a adversidade. Brincar no 
hospital permite à criança encontrar um sentido de nor-
malidade em um ambiente estranho. Sobre o brin que do 
terapêutico, é correto afirmar:

(A) O enfermeiro deve conhecer a técnica do brinquedo 
terapêutico, mas quem a aplica é o recreacionista, 
que geralmente é um profissional voluntário.

(B) O papel mais importante do enfermeiro com o brin-
quedo é a supervisão das atividades de compra, 
c atalogação e organização na brinquedoteca.

(C) O brinquedo deve ser manipulado pela criança 
dentro da brinquedoteca e não no leito, com o ob-
jetivo de garantir a supervisão, o armazenamento 
e a h igienização.

(D) Na técnica do brinquedo terapêutico, o material é 
apresentado à criança, mas não identificado de ime-
diato, para que ela decida o uso que fará dele.

(E) A técnica do brinquedo terapêutico deve ser direcio-
nada, diretiva, e o enfermeiro deve informar à crian-
ça qual o brinquedo específico deverá primeiro ser 
utilizado durante a sessão.

41. A doença meningocócica (DM) é causada pela Neisseria  
meningitidis (meningococo), cuja disseminação r esulta 
em infecções invasivas graves como a meningite e a 
m eningococcemia. A DM acomete pessoas de todas as 
faixas etárias, porém a maior incidência ocorre em crian-
ças menores de 5 anos. Desde 2010, o Ministério da 
Saúde incluiu a vacina conjugada contra o meningococo 
C no calendário de vacinação para crianças menores de 
2 anos no Sistema Único de Saúde, sendo recomendado, 
no primeiro semestre de vida, aplicação de

(A) duas doses com intervalo de 2 meses entre elas  
(mínimo de 30 dias), aos 3 e aos 5 meses de vida; 
e um único reforço, aos 24 meses, com a vacina 
m eningocócica C.

(B) duas doses com intervalo de 2 meses entre elas  
(mínimo de 30 dias), aos 3 e aos 5 meses de vida; 
e um reforço, entre 12 e 15 meses, com a vacina 
m eningocócica C.

(C) três doses com intervalo de 2 meses entre elas  
(mínimo de 30 dias), aos 2, aos 4 e aos 6 meses de 
vida; e um reforço, entre 12 e 15 meses, com a vacina 
meningocócica C.

(D) três doses com intervalo de 2 meses entre elas  
(mínimo de 30 dias), aos 2, aos 4 e aos 6 meses 
de vida; e um reforço, entre 12 e 15 meses, prefe-
rencialmente com a vacina meningocócica ACWY 
conju gada ao mutante diftérico (ACWY-CRM), dis-
ponível na rede SUS desde 2014.

(E) duas doses com intervalo de 2 meses entre elas  
(mínimo de 30 dias), aos 3 e aos 5 meses de vida; 
e um reforço, entre 12 e 15 meses, obrigatoriamente 
com a vacina meningocócica ACWY conjugada ao 
toxóide tetânico (ACWY-TT), disponível na rede SUS 
desde 2014.

38. Em torno da 22a e da 29a semana de gestação, as 
s inapses nervosas estão completas para a percepção 
da dor, com as terminações nervosas sensitivas presen-
tes em toda a superfície corporal, embora exista uma 
deficiência de mielina ao redor dos axônios nos recém 
nascidos. A mielina é necessária para a transmissão 
r ápida e eficiente de alguns, mas não todos os impulsos 
nervosos ao longo da vida neural. Em relação à dor no 
recém-nascido, é correto afirmar que

(A) os prematuros não são capazes de sentir dor.

(B) a percepção da dor no recém-nascido é menor do 
que nas crianças maiores ou nos adultos, já que o 
bebê não possui a mielinização completa do nervo.

(C) os recém-nascidos podem responder a estímulos 
dolorosos com taquicardia e hipertensão arterial.

(D) a sucção não nutritiva não pode ser considerada 
uma intervenção não farmacológica para o controle 
da dor no recém-nascido, porque é desaconselhável 
o uso da chupeta dentro da unidade neonatal.

(E) a escala NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) é a 
mais indicada para medir a dor no pós-operatório 
do r ecém-nascido.

39. A hiperbilirrubinemia refere-se a uma quantidade exces siva 
de bilirrubina encontrada no sangue, caracterizando-se 
por icterícia. É um achado comum no recém-nascido, en-
tretanto, em determinados casos, pode i ndicar um e stado 
patológico. Em relação à avaliação da icterícia neonatal 
e às intervenções de enfermagem durante a f ototerapia, 
assinale a alternativa correta.

(A) A avaliação da icterícia deve ser realizada pela 
o bser vação da cor da pele, da esclera e das muco-
sas na seguinte ordem: planta das mãos e dos pés, 
membros i nferiores, abdome, tórax, membros supe-
riores e face.

(B) Na avaliação da icterícia, pressiona-se a pele do 
recém-nascido principalmente sobre proeminências 
ósseas, como a ponta do nariz ou o esterno, sob a 
luz fluorescente azul, não sendo necessário desligar o 
aparelho de fototerapia.

(C) É responsabilidade do enfermeiro o acompanhamen-
to e a avaliação do número de vezes que a f ototerapia 
é iniciada e interrompida, do padrão de alimentação 
e eliminações e da temperatura corporal do recém-
-nascido.

(D) A icterícia patológica não tem relação com o processo 
de amamentação e diminuição da ingesta de leite, ela 
está associada à doença hemolítica pela incompatibi-
lidade ABO/Rh, pelo prejuízo da capacidade do fígado 
e pela sepse, entre outros fatores.

(E) O diagnóstico de enfermagem “Risco para Integri-
dade da Pele Prejudicada” não é pertinente para o 
r ecém-nascido em fototerapia em berço aberto, já 
que não existe o risco de a fotoisomerização queimar 
a pele do bebê.
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44. Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais 
para estabelecer as bases das suas aquisições ao longo 
da vida. Do ponto de vista neurológico, o desenvolvimen-
to é um processo contínuo e sequencial, no qual o indi-
víduo vai adquirindo habilidades e conhecimentos, com 
aquisições que se iniciam por aprendizados mais simples 
que vão se agregando progressivamente a outros mais 
complexos. Em relação ao desenvolvimento motor nor-
mal de um lactente com 4 meses de vida, é correto afir-
mar que ele

(A) é incapaz de elevar a cabeça do travesseiro quan-
do colocado em decúbito ventral, mesmo que por 
s egundos.

(B) pode ser capaz de rolar do decúbito dorsal para o 
lateral e tentar alcançar os objetos com as mãos.

(C) deve ser capaz de sentar-se firmemente sem apoio; 
caso não ocorra, isso constitui um sinal de anorma-
lidade.

(D) fica com as mãos predominantemente fechadas na 
maior parte do tempo, com forte reflexo de preensão.

(E) fica em pé sozinho com boa postura enquanto se 
segura nos móveis, sendo aconselhável o uso do 
andador.

45. J.P.G. tem 4 anos de idade e apresenta desconforto res-
piratório por um quadro de pneumonia viral. O residente 
em medicina prescreve oxigênio suplementar não inva-
sivo com concentração de FiO2 de 100% e taxa de fluxo 
8 litros/min. Qual dos dispositivos a seguir é o mais indi-
cado para a administração da oxigenoterapia prescrita?

(A) Cateter nasal.

(B) Máscara de Venturi.

(C) Tubo endotraqueal.

(D) Máscara simples.

(E) Máscara de sistema fechado.

42. D.V.L. tem 11 meses de vida e está hospitalizada por 
i nfecção aguda do trato respiratório. Apresenta frequên-
cia respiratória de 60 rpm, frequência cardíaca de  
120 bpm, temperatura axilar de 37,2 °C e saturação de 
oxigênio (SatO2) 89%. O pediatra solicita tenda de oxi-
gênio. Assinale a alternativa correta em relação à terapia 
respiratória e aos cuidados de enfermagem.

(A) Lavagem nasal com água destilada é indicada para 
aliviar a obstrução nasal e manter as vias aéreas 
pérvias.

(B) Recomenda-se posicionar a criança em decúbito ele-
vado para promover conforto, melhorar a oxigenação 
e a troca gasosa, manter as vias aéreas pérvias e 
permitir a umento da expansão torácica.

(C) O fisioterapeuta é frequentemente o responsável 
pela manutenção dos equipamentos ventilatórios, 
portanto cabe exclusivamente a esse profissional 
s aber reconhecer quando o equipamento não funcio-
na adequadamente.

(D) O oxigênio é um gás atóxico, podendo ser usado 
em altas concentrações mesmo em lactentes, desde 
que umidificado e aquecido.

(E) Na avaliação dos sinais vitais, a criança encontra-se 
normocárdica, eupneica, com baixa SatO2, e normo-
térmica.

43. O enfermeiro pediátrico/neonatal reconhece a família 
como constante na vida da criança que se encontra, 
via de regra, submetida aos seus cuidadores. A família 
da criança tem um papel intermediário na relação com 
o profissional, na medida em que fala sobre ela e, mui-
tas vezes, por ela. Em relação à abordagem centrada na 
f amília, é correto afirmar que

(A) no estabelecimento de uma relação terapêutica, é 
preciso que o enfermeiro tenha relações significati-
vas com a criança, porém mantendo uma certa dis-
tância da família, suficiente para evitar que ela inter-
fira na efetividade da recuperação da criança.

(B) ao cuidar da criança e de sua família, o enfermei-
ro deve demonstrar empatia, mas não afeto, já que 
aspectos afetivos podem confundir o enfermeiro 
ao distinguir os seus próprios sentimentos e suas 
n ecessidades.

(C) o empoderamento da família deve ser evitado, por-
que leva a uma competição entre ela e os profissio-
nais da enfermagem, conflito que interfere no suces-
so do tratamento da criança e enfraquece a família.

(D) durante a hospitalização da criança, os profissionais 
de enfermagem devem capacitar as famílias, criando 
oportunidades e meios para que os membros mani-
festem suas capacidades e competências, a fim de 
atender as necessidades tanto da criança quanto da 
família.

(E) a família nuclear tradicional é a que mais opera nas 
estruturas familiares. Não é a estrutura da família 
que vai i nterferir no planejamento, no diagnóstico e 
nas inter venções terapêuticas.
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48. As crianças têm maior necessidade de água, são mais 
vulneráveis a alterações no equilíbrio hidroeletrolític o 
quando comparadas aos adultos e se ajustam com 
m enos rapidez a essas alterações. Em relação à desidra-
tação na criança, é correto afirmar que

(A) na desidratação hipotônica ou hiponatrêmica, a per-
da hídrica é maior do que a eletrolítica, deixando o 
soro hipertônico.

(B) a criança desidratada pode apresentar depressão da 
fontanela anterior e da cavidade periorbitária, pali-
dez, taquicardia, mucosas secas, oligúria e perda de 
peso.

(C) a alteração do humor, como irritabilidade ou letargia, 
não tem associação com a desidratação.

(D) a taquipneia não está associada com as perdas 
i nsensíveis de água pelo organismo.

(E) a área de superfície corporal do bebê em relação à 
massa corporal é significantemente menor do que 
dos adultos, o que permite que menores quantidades 
de líquidos sejam perdidas pela perspiração através 
da pele.

49. As infecções do trato respiratório inferior por esse vírus 
constituem uma das patologias mais frequentes e graves 
nos primeiros 6 meses de vida, especialmente em recém-
-nascidos prematuros e naqueles portadores de displasia 
broncopulmonar, cardiopatias congênitas e imunodefi-
ciências, sendo indicado o anticorpo monoclonal huma-
nizado, conhecido como palivizumab. 

Assinale a alternativa que corresponde ao vírus descrito e 
ao tipo adequado de precaução de isolamento na criança 
hospitalizada com bronquiolite, como medida de controle 
para a infecção nosocomial.

(A) Vírus sincicial respiratório: precauções por contato.

(B) Vírus sincicial respiratório: precauções por gotículas.

(C) Adenovírus: precauções por aerossóis e contato.

(D) Adenovírus: precauções por gotículas.

(E) Sarampo: precauções por gotículas e contato.

46. Amamentar e trabalhar: para dar certo, o compromisso 
é de todos foi o tema, esse ano, da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, celebrada no mês de agosto em 
mais de 170 países (OPAS/OMS, 2015). Conforme o 
p eríodo de licença maternidade vai chegando ao final, as 
mães começam a entrar em um estado desconfortável 
de dúvidas e ansiedade, e cabe ao enfermeiro ajudar a 
família no planejamento do processo que envolve a ma-
nutenção do aleitamento m aterno, o início da alimenta-
ção complementar e a s eparação do lactente. Assinale a 
alternativa que apresenta a orientação correta dada pelo 
enfermeiro a uma mãe:

(A) O leite materno pode ser conservado em frasco de 
vidro esterilizado, na geladeira, por 24 horas e, no 
congelador, por 15 dias.

(B) O aquecimento do leite materno congelado pode 
ser realizado no micro-ondas, desde que o frasco 
de armazenamento seja livre de bisfenol.

(C) A partir do sexto mês de vida, o suco extraído da 
fruta pode ser oferecido à vontade para a hidratação, 
especialmente logo antes do almoço e do jantar.

(D) Para os bebês em aleitamento materno exclusivo 
deve ser introduzida a alimentação complementar 
aos seis meses, com frutas e, posteriormente, com 
sopa.

(E) A sopa deve conter legumes, leguminosas, carnes 
e hortaliças e pode ser liquidificada para garantir a 
aceitação, desde que seja oferecida com a colher.

47. A incidência de obesidade tem aumentado considera-
velmente em crianças e adolescentes. Os fatores envol-
vidos são complexos e incluem fatores genéticos, o 
ambiente social, o estilo de vida dos pais e o compor-
tamento alimentar. O Índice de Massa Corporal (IMC) é 
uma medida utilizada para determinar sobrepeso e obe-
sidade infantil. Assinale a alternativa correta.

(A) Dieta saudável e atividade física podem ajudar a 
r eduzir os níveis de lipoproteína de baixa densidade 
(LDL) e aumentar os níveis de lipoproteína de alta 
densidade (HDL).

(B) O tempo de visualização de televisão/vídeos pela 
criança não apresenta associação com o risco para 
a obesidade.

(C) O sobrepeso em crianças e adolescentes da mesma 
idade e gênero é definido como um IMC ≥ ao per-
centil 95.

(D) O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa em 
quilos pela altura em metros.

(E) O sobrepeso ou a obesidade na infância não estão 
associados ao risco de problemas de saúde na idade 
adulta, como obesidade, doenças cardíacas e diabe-
tes tipo 2.
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52. A prescrição médica é:

Medicamento Y – 60 mg;
SF 0,9% – 30 mL;
Correr EV em 30 minutos.

Na unidade, estão disponíveis frascos com 100 mL de  
SF 0,9%, frascos-ampola com 250 mg do Medicamento Y 
e equipos de microgotas.

Considerando-se que, para a diluição do medicamento, 
serão utilizados 5 mL de diluente, o volume a ser retirado 
do frasco do Medicamento Y (vY) e o gotejamento (G) da 
solução serão de

(A) vY = 1,2 mL; G = 62 microgotas por minuto.

(B) vY = 1,2 mL; G = 34 microgotas por minuto.

(C) vY = 1,2 mL; G = 10 microgotas por minuto.

(D) vY = 0,8 mL; G = 62 microgotas por minuto.

(E) vY = 0,8 mL; G = 10 microgotas por minuto.

53. Na avaliação da pressão arterial, um exemplo de erro 
comum que resulta na obtenção de valores falsamente 
altos é o

(A) uso de manguito muito largo.

(B) uso de manguito muito apertado ou curto.

(C) posicionamento do braço acima do nível do coração.

(D) nível de inflação inadequado do manguito.

(E) posicionamento do estetoscópio firme demais contra 
a fossa antecubital.

54. Ao ministrar o curso de atualização em imunização para 
a equipe de enfermagem, o enfermeiro deve enfatizar 
que constitui contraindicação geral à vacinação

(A) o uso de pomada ou creme à base de corticoides, 
por mais de três dias.

(B) a infecção pelo vírus HIV em crianças.

(C) a ocorrência de febre após administração de vacina.

(D) a história de hipersensibilidade a qualquer compo-
nente dos imunobiológicos.

(E) a presença de eritema e edema no local da aplicação 
após administração de vacina.

55. No Brasil, atualmente, entre outras doenças e agravos, é 
considerado como de notificação compulsória

(A) o acidente do trabalho com material biológico.

(B) a sinusite.

(C) o câncer.

(D) o enfisema pulmonar.

(E) a escarlatina.

50. O objetivo do atendimento pré-hospitalar ou do Suporte 
Básico de Vida (SBV) em pediatria é reduzir a morbida-
de e a mortalidade depois da parada cardiorrespiratória 
(PCR). Muitos bebês e crianças desenvolvem insuficiên-
cia respiratória e bradicardia antes de evoluir para uma 
PCR, portanto a ressuscitação cardiopulmonar imediata-
mente antes da evolução da PCR aumenta as taxas de 
sobrevivência da nossa população pediátrica.

(American Heart Association, 2011)

De acordo com o SBV, para a ressuscitação cardiopul-
monar de uma criança de 5 anos de idade, assinale a 
alternativa correta.

(A) O profissional de saúde deve localizar e verificar o pulso 
da artéria braquial, por no máximo 10 segundos.

(B) O profissional de saúde deve localizar e verificar o pulso 
carotídeo ou femoral, por no máximo 10 segundos.

(C) A relação compressão-ventilação de 15 compres-
sões para 2 ventilações deve ocorrer independente-
mente do número de profissionais de saúde.

(D) A relação compressão-ventilação de 30 compres-
sões para 2 ventilações deve ocorrer independente-
mente do número de profissionais de saúde.

(E) A relação compressão-ventilação de 15 compres-
sões para 2 ventilações deve ocorrer quando um 
profissional de saúde estiver atuando sozinho.

51. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é correto afirmar que é

(A) direito do enfermeiro chefe de uma unidade onde se 
realizou uma pesquisa, devido à sua posição hierár-
quica, constar seu nome como autor ou co-autor em 
obra científica em que se publicam os resultados do 
estudo.

(B) vedado aos técnicos e auxiliares de enfermagem 
requererem ao Conselho Regional de Enferma-
gem medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
p úblico em decorrência de ofensa sofrida no exercí-
cio profissional.

(C) dever do profissional de enfermagem manter o 
s egredo profissional referente ao menor de idade 
com capacidade de discernimento, mesmo quando 
a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, 
exceto nos casos que possam acarretar danos ou 
riscos ao mesmo.

(D) direito do enfermeiro negar-se a prestar assistência 
de enfermagem em situação que se caracterize como 
urgência ou emergência, decorrente de acidente de 
trânsito.

(E) vedado ao profissional de enfermagem recusar-se a 
executar prescrição medicamentosa e terapêutica de 
rotina em que não constem a assinatura e o número 
de registro profissional, exceto quando se tratar de 
prescrição feita por médico pertencente ao quadro 
de funcionários da instituição.
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58. O uso de curativos de carvão ativado está indicado para 
feridas

(A) secas.

(B) com cicatrização por terceira intenção.

(C) cruentas.

(D) com mau odor.

(E) resultantes de queimaduras de 2o e 3o graus.

59. Observe atentamente a figura a seguir.

(Fonte: Google imagens)

Para a aplicação de medicamentos por via intramuscu-
lar, pode ser utilizado o músculo vasto lateral da coxa 
que, na figura, está identificado por

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

60. A auditoria em enfermagem tem como

(A) finalidade avaliar, individualmente, o desempenho 
dos profissionais que compõem a equipe de enfer-
magem.

(B) requisito a existência de um padrão de assistência 
desejado, estabelecido e conhecido por todo o pes-
soal do serviço de enfermagem, entre outros itens.

(C) objetivo a avaliação da assistência total à saúde dos 
usuários de um serviço de saúde.

(D) limitação a necessidade de contratação de empresa 
ou recursos humanos não pertencentes à instituição 
para a sua operacionalização.

(E) objetivo primordial a melhoria dos registros médicos 
e de enfermagem nos prontuários dos usuários de 
instituições de saúde.

56. Ao realizar visita domiciliária a puérpera e recém-nasci-
do, a enfermeira foi informada de que C.H., 58 anos, avô 
da criança, residente na mesma moradia, vinha apresen-
tando, além de emagrecimento, tosse com expectoração 
há quatro semanas.

Frente a essa situação, em relação ao avô do recém-
-nascido, a enfermeira deve

(A) prescrever xarope expectorante 3 vezes ao dia e 
orientá-lo a agendar consulta médica para avaliação 
caso não apresente melhora em cinco dias.

(B) agendar consulta com pneumologista e orientá-lo 
sobre a necessidade de ingerir dieta hiperproteica e 
de aumentar a ingestão de líquidos para fluidificar e 
facilitar a expulsão da secreção.

(C) considerá-lo como sintomático respiratório e coletar, 
imediatamente, uma amostra de escarro para pes-
quisa de BK.

(D) encaminhá-lo à unidade de saúde da família para 
agendamento de consulta médica para avaliação e 
tratamento.

(E) considerá-lo como suspeito de tuberculose pulmonar 
e orientar a família para separar suas roupas e uten-
sílios para evitar a disseminação da doença.

57. Em 06.12.2015, antes de utilizar o pacote de sutura, o 
e nfermeiro observou atentamente seu rótulo, que con-
tinha as seguintes informações:

SUTURA
Lote: 1406C
Data da esterilização: 03.12.2015
Esterilizado em autoclave

Frente a essa situação, considerou que o

(A) rótulo estava correto e completo e que o material 
p oderia ser utilizado com segurança.

(B) material necessitava ser substituído, pois a validade 
de esterilização estava vencida.

(C) rótulo estava incorreto, pois, ao invés da data de 
esterilização, deveria conter a data limite para uso 
seguro do material.

(D) pacote estava impróprio para uso, pois a esteriliza-
ção em óxido de etileno seria o método correto para 
esse tipo de material.

(E) rótulo estava incompleto, pois faltavam a data de 
v alidade e a identificação de quem montou o pacote.




