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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.
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QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança
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(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança
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QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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QUESTÃO 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O ferro é um micronutriente essencial para a
vida e atua principalmente na síntese de células
vermelhas do sangue (hemácias) e no transporte
do oxigênio no organismo. Há dois tipos de ferro
nos alimentos: ferro heme (melhor absorvido)
e ferro não heme. Qual das alternativas a seguir
apresenta um alimento rico em ferro heme?
Carnes vermelhas.
Hortaliças folhosas verde-escuras.
Feijão.
Lentilha.
Frutas vermelhas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A deficiência de vitamina A (DVA) subclínica
é definida como uma situação na qual as
concentrações dessa vitamina estão baixas
e contribuem para a ocorrência de agravos à
saúde. Todas as alternativas a seguir apresentam
situações que merecem investigação, pois podem
evidenciar a deficiência da vitamina A, EXCETO
criança ou gestante com dificuldade para enxergar à
noite ou em baixa luminosidade (cegueira noturna).
presença de alguma alteração ocular sugestiva de
xeroftalmia (ressecamento do olho).
ocorrência frequente de diarreia.
ocorrência frequente de otite aguda.
crianças com desnutrição energético-proteica.

QUESTÃO 30
Sobre a desnutrição grave em crianças, é correto
afirmar que
(A)
a hiperglicemia é uma importante causa de morte
da criança com desnutrição grave nos primeiros
dias de tratamento. Por isso, o seu risco deve
ser sistematicamente avaliado em toda criança
hospitalizada com desnutrição grave.
(B)
a via oral é a preferencial para hidratação da criança
com desnutrição grave. Usar a via intravenosa (IV)
apenas quando há sinais evidentes de choque.
(C)
considera-se que a criança com desnutrição grave tem
hipertermia, que requer conduta clínica específica,
quando a temperatura axilar está acima de 35,0 ºC ou
a temperatura retal estiver acima de 35,5 ºC.
(D)
as crianças com desnutrição grave apresentam níveis
altos de potássio e baixos de sódio corporal. Portanto,
a solução para reidratação oral dessas crianças deve
ter mais sódio e menos potássio.
(E)
a amamentação deve ser interrompida durante a
reidratação para não causar maiores prejuízos tanto
para a mãe quanto para a criança que recebe os
primeiros atendimentos.

QUESTÃO 27
De acordo com o Programa de Suplementação
do ferro do Ministério da Saúde (2013), preencha
as lacunas e a seguir assinale a alternativa
correta. “As crianças em aleitamento materno
exclusivo só devem receber suplementos a
partir do _____________ de idade. Se a criança
não estiver em aleitamento materno exclusivo, a
suplementação poderá ser realizada a partir dos
_________________, juntamente com a introdução
dos alimentos complementares”.
(A)
sétimo mês / seis meses de idade
(B)
quinto mês / três meses de idade
(C)
sexto mês / quatro meses de idade
(D)
sexto mês / cinco meses de idade
(E)
quarto mês / dois meses de idade
QUESTÃO 28
Sobre as recomendações especiais para o cuidado
das mulheres a respeito da suplementação do
ferro, é correto afirmar que
(A)
as gestantes devem ser suplementadas com ácido
fólico no período pré-concepção e apenas durante o
primeiro trimestre da gestação para a prevenção da
anemia.
(B)
a recomendação de ingestão é de 10 µg de ácido fólico,
todos os dias. Essa quantidade deve ser consumida
pelo menos 30 dias antes da data em que se planeja
engravidar até o final da gestação.
(C)
com o objetivo de repor as reservas corporais maternas,
todas as mulheres até o primeiro mês pós-parto
devem ser suplementadas apenas com ferro, exceto
as que por algum motivo estejam impossibilitadas de
amamentar.
(D)
a suplementação de ferro não é recomendada nos
casos de abortos.
(E)
apesar de normalmente ser o medicamento de
escolha, o sulfato ferroso possui como limitantes as
intercorrências gastrointestinais (vômitos, diarreia,
constipação intestinal, fezes escuras e cólicas).
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 35
Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa
correta. “Cada membro inferior sustenta metade
do peso do corpo. Quando um membro inferior
é levantado, o outro suporta todo o peso, o que
resulta numa inclinação do tronco para o lado
do membro apoiado. A inclinação do tronco é
realizada pelos músculos abdutores do quadril,
uma vez que suas inserções estão fixadas no
membro apoiado e a força de contração é exercida
nas suas origens, na pélvis. Consequentemente,
a pélvis inclina, levantando do lado que não
suporta o peso. A falha deste mecanismo é
diagnosticada pela positividade do sinal ou
teste de _______________________, que atesta
a ocorrência da queda da pélvis, em vez de sua
elevação no lado não apoiado”.
(A)
Levini
(B)
Knaus
(C)
Trendelenburg
(D)
Billings
(E)
Lewis

A visita domiciliar realizada pelo profissional de
saúde é de extrema importância para identificar
sinais de perigo à saúde da criança. As crianças
menores de 2 meses podem adoecer e morrer
em um curto espaço de tempo por infecções
bacterianas graves. Assim, sobre os sinais que
indicam a necessidade de encaminhamento da
criança ao serviço de referência com urgência,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( )
( )
( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Recusa alimentar (a criança não consegue
beber ou mamar).
Vômitos importantes (ela vomita tudo o que
ingere).
Frequência cardíaca de 100bpm.
Febre (37,5ºC ou mais).

F – F – V – V.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
V – V – F – V.
F – V – V – F.

QUESTÃO 36
A frequência cardíaca de um recém-nascido tem
uma média normal de
(A)
60 bpm.
(B)
120 bpm.
(C)
100 bpm.
(D)
90 bpm.
(E)
80 bpm.

QUESTÃO 32
Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa
correta. “A primeira consulta do recém-nascido
deverá ocorrer na sua _______________________,
que constitui um momento propício para estimular
e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento
materno exclusivo, para orientar e realizar
imunizações, para verificar a realização da triagem
neonatal (teste do pezinho) e para estabelecer ou
reforçar a rede de apoio à família”.
(A)
primeira semana de vida
(B)
segunda semana de vida
(C)
terceira semana de vida
(D)
quarta semana de vida
(E)
quinta semana de vida

QUESTÃO 37
Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto
ao risco de morte súbita de crianças no primeiro
ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses.
Eles devem receber a orientação de que a melhor
maneira de prevenir casos assim é colocando a
criança para dormir
(A)
de barriga para cima.
(B)
do lado esquerdo.
(C)
do lado direito.
(D)
de bruços com a cabeceira em linha reta.
(E)
de bruços com a cabeceira elevada.

QUESTÃO 33
Qual das seguintes situações é considerada de
risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido?
(A)
Peso ao nascer entre 2.500 a 3.500g.
(B)
Idade gestacional entre 37 e 39 semanas.
(C)
Apgar de 8 no 5º minuto.
(D)
Mãe com mais de 18 anos de idade.
(E)
Mãe com baixa escolaridade (menos de oito anos de
estudo).

QUESTÃO 38
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), ao adolescente aprendiz,
maior de quatorze anos, é assegurado
(A)
os Direitos trabalhistas e previdenciários.
(B)
o Direito ao Bolsa Escola e Vale alimentação.
(C)
a Bolsa de Aprendizagem.
(D)
o Trabalho insalubre.
(E)
o Trabalho noturno, realizado após as vinte e duas
horas.

QUESTÃO 34
De acordo com o Ministério da Saúde, em
condições normais, é recomendado quantas
consultas de rotina no primeiro ano de vida?
(A)
Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida.
(B)
Nove consultas de rotina no primeiro ano de vida.
(C)
Doze consultas de rotina no primeiro ano de vida.
(D)
Dezesseis consultas de rotina no primeiro ano de vida.
(E)
Dez consultas de rotina no primeiro ano de vida.

QUESTÃO 39
São componentes da Rede Cegonha, EXCETO
(A)
pré-natal.
(B)
parto e nascimento.
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(C)
(D)
(E)

controle das carências nutricionais.
atenção integral à saúde da criança.
sistema logístico.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 40
O método mais utilizado para verificar a vitalidade
do recém-nascido é a
(A)
avaliação de Apgar no primeiro e quinto minutos de
vida.
(B)
presença de reflexos extensores e flexores.
(C)
presença de vérnix durante a primeira hora de vida.
(D)
avaliação do índice de alerta e reflexo a dor.
(E)
contagem da frequência respiratória no primeiro
minuto de vida.

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 41
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A frequência respiratória no recém-nascido deve
ser verificada em 1 minuto. Se for maior ou igual
que ________ ou menor que _______rpm, deve
ser classificado como condição grave.
(A)
40 / 35
(B)
50 / 40
(C)
60 / 30
(D)
45 / 20
(E)
35 / 20

Na Icterícia, se a área ictérica localiza-se abaixo
do umbigo até extremidades (região palmar e
plantar), correspondendo às zonas 3, 4 e 5 de
Kramer, então,
a icterícia pode ser considerada fisiológica.
supõe-se que seja devido à imaturidade hepática
do recém-nascido, que retarda a formação de
quantidades suficientes de glicuroniltransferase.
se aparecer após as primeiras 24 horas, pode ser
devido ao leite materno, que pode interferir na
captação e/ou conjugação da bilirrubina.
considera-se como doença neonatal grave e a criança
precisa de tratamento urgente.
necessitará ser avaliado dois dias depois para observar
se a área ictérica se estendeu além das extremidades
para o umbigo.

QUESTÃO 46
Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, informe
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a
seguir e assinale a alternativa com a sequência
correta.

( )

QUESTÃO 42
Logo após o nascimento, são cuidados de rotina
que todo recém-nato deve receber, EXCETO
(A)
administração profilática de vitamina K1.
(B)
secar o recém-nascido.
(C)
verificação de medidas antropométricas.
(D)
identificação do recém-nascido.
(E)
aspiração ativa das vias aéreas.

( )

( )

QUESTÃO 43
Qual é o método que estima a idade gestacional
do recém-nascido por meio da investigação de
parâmetros somáticos e neurológicos. É aplicável
para recém-nascidos de 29 semanas ou mais.
(A)
Método de manobra reduzida.
(B)
Método de Capurro.
(C)
Método Neurosomático.
(D)
Método de Fontana.
(E)
Método Indutivo.

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44
A insuficiência respiratória em menores de 02
meses é uma resposta clínica de diferentes
patologias, que podem apresentar-se nos
primeiros dias pós-natal e colocar em perigo a
vida e a integridade neurológica da criança. Assim,
dentre as afirmativas a seguir, assinale aquela
que representa causa frequente de Insuficiência
respiratória.
(A)
Cistos pulmonares.
(B)
Atresia de coanas.
(C)
Hipoplasia pulmonar.
(D)
Doença de membrana hialina.
(E)
Enfisema lobar congênito.

Estima a morbidade de menores de um
ano de idade, por mil nascidos vivos,
na população residente em determinado
espaço geográfico.
Está dividida em dois componentes:
Mortalidade infantil precoce: aquela
que ocorre no primeiro ano de vida, e
mortalidade infantil tardia: a que ocorre de
um a cinco anos de vida.
Reflete, de uma maneira geral, as condições
de desenvolvimento socioeconômico, bem
como o acesso e a qualidade dos recursos
disponíveis para atenção à saúde materna e
infantil.
Subsidia processos de planejamento e
avaliação de políticas de saúde voltadas
para a atenção pré-natal e ao parto, bem
como para a proteção da saúde infantil.

F – F – V – V.
V – F – V – F.
V – V – V – V.
F – V – V – F.
V – F – F – V.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a doença de pele que se caracteriza como a
mais comum no início da vida?
Eflúvio telógeno neonatal.
Cutis marmorata.
Hipertricose lanuginosa.
Milium sebáceo.
Dermatite da área das fraldas.
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QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o suporte ventilatório no recém-nato com
pressão positiva contínua CPAP nasal, é correto
afirmar que
considera-se como um tipo de ventilação invasiva que
minimiza a lesão pulmonar por barotrauma.
indica-se a CPAP pós-extubação traqueal para todos
os RN com peso inferior a 1.500g.
seu uso deve ser restrito, pois desestabiliza a caixa
torácica e diminui a função do diafragma.
aumenta o trabalho respiratório uma vez que aumenta
a resistência inspiratória.
deve-se utilizar a CPAP com cânula traqueal,
principalmente no RN de muito baixo peso.

QUESTÃO 49
É uma forma de suporte ventilatório que auxilia
o paciente durante a respiração espontânea,
facilitando o esforço respiratório durante a fase
inspiratória, quando o aparelho fornece uma
determinada pressão positiva, assim o paciente
inicia e termina o ciclo respiratório assistido.
Trata-se de
(A)
ventilação assistida/controlada.
(B)
ventilação mandatória intermitente sincronizada.
(C)
pressão de suporte.
(D)
ventilação mecânica convencional.
(E)
ventilação por disparo de válvula.
QUESTÃO 50
Sobre o Exame Físico do RN informe se é
verdadeira (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir
e assinale a alternativa com a sequência correta.

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tônus muscular não depende da idade
gestacional; porém é esperado um maior
tônus flexor nos RN pré-termo.
Os RN prematuros entre 34 e 36 semanas
costumam estar recobertos por material
gorduroso e esbranquiçado, o vérnix
caseoso, cujas funções primordiais são a
proteção da pele e o isolamento térmico.
As manobras de Barlow e de Ortolani devem
ser efetuadas durante o exame físico para
identificação de fratura de clavícula.
A fontanela bregmática na forma de
losango, formada na confluência dos
ossos frontal e parietais, apresenta-se com
tamanho variável no RN a termo.

V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
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