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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.

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança
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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
e do Adolescente - Neonatologia

(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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(F) o que se afirma e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

( )

QUESTÃO 26

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

Em se tratando dos cuidados ao recém nascido,
fazem parte do conjunto de indicações para a
punção arterial e cateterização percutânea as
seguintes alternativas, EXCETO
coleta de gasometria.
monitorização da necessidade de FiO2 de acordo com
a PaO2 medida.
quando da impossibilidade de cateterização da artéria
umbilical.
realizar o teste de hiperóxia.
administrar fluidos e medicamentos.

( )

( )
( )

QUESTÃO 27
O cateter central de inserção periférica (PICC) é
indicado em RN prematuros extremos e bebês em
uso de hidratação venosa e nutrição parenteral
por mais que sete dias e com manuseio restrito.
Ele evita a prática da dissecção venosa e punções
periféricas de repetição e tricotomia do couro
cabeludo. Qual quer acesso venoso pode ser
utilizado, porém a veia de preferência neste caso
éa
(A)
basílica.
(B)
radial.
(C)
braqueal.
(D)
femoral.
(E)
inguinal.

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

No sistema cardiovascular, ocorre um
aumento da frequência cardíaca e pressão
arterial e variação de pressão intracraniana.
No sistema respiratório, ocorre diminuição
do consumo de oxigênio, queda na
saturação de oxigênio e alteração na
relação ventilação/perfusão.
No sistema digestivo, ocorre aumento da
motilidade gástrica
Durante o período de dor intensa,
ocorre grande liberação de adrenalina,
corticosteroides,
glucagon,
hormônio
do crescimento, supressão da produção
de insulina, tanto durante como após o
episódio doloroso.

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

QUESTÃO 31
Intervenções não farmacológicas têm sido
recomendadas para o alívio e manejo da dor
durante procedimentos relacionados à dor aguda.
Possuem eficácia comprovada e apresentam
baixo risco para os bebês, assim como baixo
custo operacional no que se refere aos cuidados
intensivos. Dessa forma, alguns procedimentos
não farmacológicos podem ser adotados, EXCETO
(A)
administração de substâncias adocicadas por via oral.
(B)
amamentação.
(C)
contato pele a pele.
(D)
aumento da estimulação tátil.
(E)
sucção não nutritiva.

QUESTÃO 28
A paracentese abdominal é indicada para o
alívio dos sintomas em situações com distensão
abdominal intensa com repercussão clínica
(hidropsia, insuficiência cardíaca congestiva,
ascite) e deve ser feita no
(A)
quadrante superior esquerdo.
(B)
quadrante inferior esquerdo.
(C)
quadrante superior direito.
(D)
quadrante inferior direito.
(E)
quadrante lateral direito.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29
A consequência mais temida da hiperbilirrubinemia
é o/a
(A)
derrame pleural.
(B)
hepatite por hiperbilirrubinemia.
(C)
encefalopatia bilirrubínica.
(D)
síndrome tóxica da bilirrubina.
(E)
icterícia.

(A)

QUESTÃO 30
No período neonatal, os estímulos dolorosos
se manifestam em múltiplos órgãos e siste
mas. Tais alterações podem ocasionar aumento
da morbidade e mortalidade neonatal. Sobre as
manifestações sistêmicas da dor no período
neonatal, informe se é verdadeiro (V) ou falso

(D)

(B)

(C)

(E)
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Em RN pré-termo abaixo de 30 semanas de idade
gestacional, após avaliação criteriosa da dor e
da indicação do opioide, só deve ser iniciada sua
administração se os RN apresentarem pelo menos
duas medidas normais de pressão arterial média
no período mínimo de duas horas previamente ao
tratamento.
três medidas normais de pressão arterial média
no período mínimo de uma hora previamente ao
tratamento.
uma medida normal de pressão arterial média no
período mínimo de duas horas previamente ao
tratamento.
cinco medidas normais de pressão arterial média
no período mínimo de três horas previamente ao
tratamento.
duas medidas normais de pressão arterial média
no período mínimo de uma hora previamente ao
tratamento.
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QUESTÃO 33

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(C)
(D)
(E)

No início da gestação, a água representa 95% do
peso corporal do feto, e no final essa proporção
cai para 75%. Esses valores são, por si, um
forte indicativo da importância do manuseio
hidroeletrolítico no recém-nascido. Sobre as
perdas hídricas do RN, é correto afirmar que
as perdas fecais e respiratórias habitualmente são as
mais importantes. As fecais representam em media
15ml/kg/dia, e as respiratórias dependem da atividade
do RN e da umidade do gás inalado, variando de 70 a
140 ml/kg/dia.
as perdas urinárias não são significativas no RN. A
função renal no feto é bastante desenvolvida, porém
no nascimento ocorre rápida diminuição da filtração
glomerular.
as perdas hídricas pela pele são as mais importantes
no RN pré-termo. Mais de 2/3 das perdas insensíveis
são transepidérmicas. Entre os fatores que aumentam
as perdas insensíveis estão o calor radiante,
fototerapia e ambiente com baixa umidificação.
os RN prematuros cujas mães receberam esteroides
antenatais podem ter suas perdas hídricas aumentadas
pela aceleração da maturidade renal e epidérmica.
o uso de filme plástico sobre a pele e a aplicação
tópica de óleo vegetal são técnicas contraindicadas
pois colaboram para o aumento das perdas
transepidérmicas.

72 horas
04 horas
48 horas

QUESTÃO 36
Sobre os fatores de risco maternos e neonatais
para a sepse em recém-nascidos, assinale a
alternativa correta.
(A)
A infecção urinária materna está associada com
maior risco de infecção neonatal, principalmente
quando são casos tratados no início da gestação ou
resolvidos antes do inicio do trabalho de parto, por
aumentar as chances de trabalho de parto prematuro
e nascimentos prematuros, além da frequência maior
de corioamnionite.
(B)
Um dos fatores de risco materno é a ruptura prematura
de membranas amnióticas por tempo superior a 72
horas, na qual a incidência de sepse em RN destas
mães é de aproximadamente 81%.
(C)
A bradicardia fetal pode estar relacionada com
sofrimento fetal secundário a quadro clínico inicial de
sepse. A presença de batimentos cardíacos fetais entre
90-120 bpm está relacionada com maior incidência de
sepse neonatal precoce.
(D)
A prematuridade é sem dúvida o fator de risco mais
importante, responsável pela maior incidência de
sepse neonatal precoce, frequentemente associado à
pré-eclâmpsia materna, baixo peso ao nascer e asfixia
perinatal.
(E)
O sexo feminino apresenta duas a seis vezes mais
chances de sepse neonatal precoce que o masculino.
Especula-se que a deficiência de receptores para
interleucina-1 no sexo feminino poderia predispor à
infecção.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa correta no que diz respeito
aos cuidados que devem ser seguidos durante o
uso de fototerapia.
(A)
Verificar a temperatura corporal a cada doze horas
para detectar hipotermia ou hiperter
mia, e o peso
semanalmente.
(B)
Proteger os olhos com cobertura radiopaca por meio
de camadas de veludo negro ou papel carbono negro
envolto em gaze.
(C)
Diminuir a oferta hídrica, pois a fototerapia com
lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar
diminuição da temperatura, com consequente aumento
do consumo de oxigênio, da frequência respiratória e
do fluxo sanguíneo na pele.
(D)
Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel
toalha, pois a exposição de soluções de aminoácidos
ou multivitamínicas ao comprimento de luz azul reduz
a quantidade de triptofano, metionina e histidina.
(E)
Praticar a continuidade da fototerapia durante a
alimentação, inclusive sem a retirada da cobertura dos
olhos, independente do nível de bilirrubinemia.

QUESTÃO 37

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

É um método rápido e preciso para o diagnóstico
de meningite, sendo obtido por pun
ção
lombar, submetido a exames bacteriológico,
bacterioscópico e bioquímico, e con
tagem de
células total e diferencial. O enunciado refere-se a
qual tipo de exame?
Proteína C reativa.
Exame de líquor.
Urocultura.
Cultura de aspirado traqueal.
Hemocultura.

QUESTÃO 38
A sífilis congênita, causada pela bactéria
Treponema pallidum, é transmitida ao feto por
mãe portadora de infecção ativa em qualquer
estágio (principalmente nos estágios primário e
secundário). Sobre esta patologia, é INCORRETO
afirmar que
(A)
a prevalência de sífilis congênita é um evento
sentinela em saúde porque reflete a eficácia tanto
dos programas de controle, quanto dos serviços que
oferecem assistência pré-natal.
(B)
o T. pallidum dissemina-se através da placenta, cordão

QUESTÃO 35
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“Sepse neonatal precoce é a que ocorre nas
primeiras ____________ de vida e está relacionada
diretamente a fatores gestacionais e/ou do período
periparto”.
(A)
12 horas
(B)
24 horas
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(C)
(D)
(E)

umbilical, membranas e fluido amniótico para o feto.
o aleitamento materno resulta em transmissão para o
RN, principalmente se houver lesão na mama.
a transmissão pode ocorrer em qualquer período da
gestação, sendo mais comum nos trimestres finais.
o risco de infecção fetal é menor e o acometimento
pela doença é menos grave quanto maior a duração
da infecção materna.

QUESTÃO 42

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

QUESTÃO 39
As manifestações clínicas da sífilis congênita que
ocorrem após o nascimento são arbitrariamente
divididas em precoces (que aparecem nos
primeiros 2 anos de vida) e tardias (após 2 anos
de vida). Sobre estas manifestações, relacione as
colunas e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

1.
2.
(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43
Alguns cuidados especiais devem ser tomados na
sala de parto de RN de mães soropositivas para
o HIV. Dentre os cuidados a serem tomados, qual
deles é contraindicado nesta situação?
(A)
Os profissionais devem adotar as precauções básicas
e universais para evitar a sua própria contaminação na
manipulação de sangue e secreções.
(B)
O RN deve ser banhado com água e sabão logo após
o parto, assim que estiver estável.
(C)
Caso tenha havido deglutição de sangue ou mecônio,
pode-se promover a lavagem gástrica cuidadosa,
evitando-se traumas de mucosas.
(D)
A aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve
ser imediatamente realizada em todos os casos, para
evitar acúmulo de secreção no RN.
(E)
Somente após a remoção de secreções maternas
pode-se administrar medicações injetáveis.

Precoce.
Tardia.
)
)
)
)

Icterícia.
Lesões ósseas.
Lesões neurológicas.
Hepatoesplenomegalia.

1 − 2 − 2 – 1.
1 − 1 − 2 – 2.
2 − 2 − 2 – 1.
2 − 1 − 2 – 1.
1 − 2 − 2 – 2.

QUESTÃO 44
Sobre a profilaxia com antirretroviral (ARV),
preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“A profilaxia com ARV deve ser administrada à
criança logo após o nascimento, preferencialmente
nas primeiras ____________, mesmo que seja
indicada com base apenas em um resultado
positivo de teste rápido. Não é necessário aguardar
testes confirmatórios”.
(A)
12 horas
(B)
16 horas
(C)
2 horas
(D)
24 horas
(E)
8 horas

QUESTÃO 40

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) continua
sendo um problema de saúde pública no Brasil. O
risco de transmissão vertical do VHB é determinado
pelo nível de vírus circulante no sangue materno e
é maior na presença do antígeno
HBsAg.
AgHBe.
anti-AgHBs.
AgHBc.
AgHBs.

Sobre o risco e a gravidade da transmissão da
toxoplasmose durante a gestação, é correto
afirmar que
o risco de ocorrência de infecção congênita aumenta
significativamente conforme a idade gestacional em
que a mulher é infectada.
a doença é menos grave quando o feto é infectado no
primeiro trimestre de gestação.
a doença é geralmente grave e sintomática quando o
feto é infectado durante o terceiro trimestre.
o risco de ocorrência de infecção congênita diminui
significativamente conforme a idade gestacional em
que a mulher é infectada.
cerca de 1% das gestantes com toxoplasmose aguda
transmitirão o Toxoplasma ao feto.

QUESTÃO 41
Sequelas tardias são muito frequentes na
toxoplasmose congênita não tratada. Mesmo entre
RN assintomáticos ao nascimento, estima-se que
85% apresentarão
(A)
anormalidades liquóricas.
(B)
microcefalia.
(C)
hidrocefalia.
(D)
crises convulsivas.
(E)
acometimento visual.
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QUESTÃO 45
Sobre a Síndrome da Dificuldade Respiratória
(SDR) nos recém nascidos, assinale a alternativa
correta.
(A)
Considera-se taquipneia quando, em repouso ou
durante o sono, a frequência respiratória mantémse persistentemente acima de 160 movimentos por
minuto.
(B)
A apneia é um distúrbio do ritmo da respiração. É
caracterizada por pausa respiratória superior a 20
segundos, ou entre 10 e 15 segundos se acompanhada
de taquicardia, cianose ou aumento da saturação de
oxigênio.
(C)
O gemido expiratório (sinal muito comum nos RN
acometidos pela SDR) resulta do fechamento parcial
da glote durante a expiração para manter a capacidade
residual funcional (CRF) e prevenir o colapso alveolar
nas situações de perda de volume pulmonar.
(D)
A Manobra de Valsalva é um sinal de aumento do
trabalho respiratório e representa o movimento para
cima e para baixo da cabeça, a cada respiração, pela
contração da musculatura acessória do pescoço.
(E)
A cianose periférica, envolvendo a mucosa oral, é
observada quando a concentração de he
moglobina
reduzida excede 5g/dL, condição comum durante a
hipoxemia grave.

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 48

(A)

(B)

QUESTÃO 46
A pneumonia neonatal é um processo inflamatório
dos pulmões resultante de infecção bacteriana,
viral ou fúngica, ou de origem química. Sobre esta
patologia, é correto afirmar que
(A)
as pneumonias neonatais têm sido classicamente
divididas em: precoces (até 24 horas de vida), com
predomínio de bactérias Gram-positivas, e tardias,
com predomínio de bactérias Gram-negativas.
(B)
as pneumonias adquiridas durante o nascimento são
processos pneumôni
cos que ocorrem no ambiente
intrauterino por via transplacentária, secundárias à
infecção sistêmica materna.
(C)
as pneumonias adquiridas podem estar associadas
com trabalho de parto prematuro, natimortalidade ou
asfixia e insuficiência respiratória grave ao nascimento.
(D)
as pneumonias congênitas são processos inflamatórios
que ocorrem devido à contaminação do feto ou do
neonato por microrganismos que colonizam o canal
de parto.
(E)
a pneumonia com frequência é um dos primeiros si
nais de infecção sistêmica, estando associada a
quadros como sepse e meningite neonatal.

(C)

(D)

(E)

A administração de corticoide para a gestante
pode prevenir e modificar a evolução da sín
drome do desconforto respiratório do RN (SDR),
otimizar os efeitos da terapêutica com o sur
factante, após o nascimento, e reduzir a incidência
de hemorragia peri-intraventricular (HPIV). Sobre o
uso de corticoide é correto afirmar que
o tratamento consiste de duas doses de 12mg de
betametasona administradas por via endovenosa
a cada 24h ou quatro doses de dexametasona
administradas por via subcutânea a cada 12h.
todas as gestantes entre 24 e 34 semanas de
gestação com risco de parto prematuro de
vem ser
consideradas como candidatas ao tratamento prénatal com corticosteroides.
na ruptura prematura de membranas antes de 30 a 32
semanas de gestação e na ausência de corioamnionite
clínica, o uso antenatal de corticosteroides está
contraindicado.
em gestações complicadas, quando o parto antes de
34 semanas é provável, o uso antenatal de corticoides
não está recomendado, pois existem evidências de
que terá um efeito adverso na mãe.
nas gestantes elegíveis para terapia com tocolíticos,
não é indicado o tratamento com corticoides.

QUESTÃO 49

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

QUESTÃO 47

(A)

previne o colapso alveolar e melhora a complacência
pulmonar.
aumenta a capacidade residual funcional (CRF),
adequando os distúrbios da relação ventilação/
perfusão.
conserva a função do surfactante alveolar, prevenindo
os ciclos repetidos de colapso e insuflação das vias
aéreas distais.
estabiliza a caixa torácica e otimiza a função do
diafragma.

A pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP)
nasal, associada aos avanços nos cuidados
respiratórios, na terapia de suporte e nos sistemas
de monitorização, surge como uma perspectiva de
ventilação não invasiva para minimizar a lesão
pulmonar. Seu emprego é fundamentado nos
seguintes efeitos, EXCETO
aumenta a resistência inspiratória por dilatação das
vias aéreas, o que torna possível a oferta de maior
volume corrente para uma determinada pressão.
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“É produzido naturalmente pelas células
endoteliais e age localmente sobre a musculatura
lisa vascular, levando a seu relaxamento e
consequente vasodilata
ção. Além de provocar
vasodilatação e redução do shunt extrapulmonar,
redireciona o fluxo sanguíneo para as regiões
melhor ventiladas, adequando assim, a relação
ventilação-perfusão”. O enunciado refere-se ao
óxido de zinco inalatório.
óxido de etileno inalatório.
óxido nítrico inalatório.
óxido de prata inalatório.
óxido de alumínio inalatório.
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QUESTÃO 50

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. Os principais sinais clínicos de
baixo débito sistêmico no RN são:
(
(
(
(

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

)
)
)
)

taquipneia progressiva.
cansaço às mamadas.
bradicardia.
aumento da amplitude dos pulsos centrais
e periféricos.

V - F - V - F.
F - F - V - V.
F - V - F - V.
V - V - F - F.
V - V - V - F.
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