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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

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

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

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

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

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

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

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

QUESTÃO 06

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

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

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

QUESTÃO 07

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

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

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

QUESTÃO 08

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

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

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

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

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

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

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

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

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

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

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

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

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

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

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

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

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

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

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

Preencha a lacuna e assinale alternativa correta.
“Imediatamente após o nascimento, a necessidade
de reanimação depende da avaliação rápida de
situações referentes à vitalidade do concepto.
Desse modo, a ______________ é o principal
determinante da decisão de indicar as diversas
manobras de reanimação”.
presença de reflexos neurológicos
frequência respiratória
frequência cardíaca
presença do choro
ausência de mecônio

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

QUESTÃO 27
Qual dos seguintes itens NÃO faz parte do Escore
de Ápgar?
(A)
Frequência cardíaca.
(B)
Tônus muscular.
(C)
Esforço respiratório.
(D)
Cor.
(E)
Perímetro cefálico.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

Sobre a massagem cardíaca em RN, é correto
afirmar que
a massagem cardíaca só deve ser iniciada se, após 30
segundos de ventilação com oxigênio suplementar, o
RN apresentar ou persistir com FC inferior a 60bpm.
a compressão cardíaca é realizada no terço superior
do esterno, preferencialmente por meio da técnica
da palma da mão, posicionada logo abaixo da linha
intermamilar, incluindo o apêndice xifoide.
as complicações da massagem cardíaca incluem
fratura de costelas, com pneumotórax e hemotórax,
laceração de fígado e laceração de pâncreas.
a profundidade da compressão deve ser de cerca
de 2/3 da dimensão ântero-posterior do abdome, de
maneira a produzir um pulso palpável.

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

(D)
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(E)

no RN, a massagem cardíaca e a ventilação são
realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma
relação de 1:1.
(C)

QUESTÃO 29

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre os cuidados de rotina após a estabilização
clínica do RN na sala de parto, quando as
condições clínicas do RN forem satisfatórias,
assinale a alternativa correta.
Realizar a laqueadura do cordão umbilical, verificando
a presença de uma artéria e de duas veias umbilicais,
pois a existência de veia umbilical única pode associarse a anomalias congênitas.
Retirar o vérnix da região ocular com gaze seca ou
umedecida com água. Afastar as pálpebras e instilar
uma gota de nitrato de zinco a 1% no fundo do saco
lacrimal inferior de cada olho.
Prevenir o sangramento por deficiência de vitamina,
administrar 1mg de vitamina A por via intramuscular ou
subcutânea ao nascimento.
Realizar exame físico simplificado, incluindo peso,
comprimento e os pe
rímetros cefálico, torácico e
abdominal.
Coletar sangue da mãe e do cordão umbilical para
determinar os antígenos dos sistemas ABO e Rh,
sendo necessário realizar o teste de Coombs direto de
rotina. No caso de mãe Rh positivo, deve-se realizar
pesquisa de anticorpos anti-D por meio do Coombs
indireto na mãe e Coombs direto no sangue do cordão
umbilical.

(D)

(E)

QUESTÃO 32

O puerpério traz consigo uma nova tarefa para a
mulher: a necessidade de uma readaptação diante
das mudanças ocorridas com a chegada do bebê.
Sobre o aspecto emocional da puérpera, relacione
as colunas e assinale a alternativa correta.
1.
2.
3.
(
(
(
(

QUESTÃO 30

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

contínua com sua mãe e a posição canguru será
realizada pelo maior tempo possível. Esse período
funcionará como um “estágio” pré‑alta hospitalar.
Na terceira etapa, os procedimentos deverão seguir
o seguinte cuidado especial: diminuir os níveis de
estímulos ambientais adversos da unidade neonatal,
tais como odores, luzes e ruídos.
São critérios de elegibilidade para a permanência na
segunda etapa, referente ao bebê: estabilidade clínica,
nutrição enteral plena (peito, sonda gástrica ou copo)
e peso mínimo de 1.250g.
A utilização de medicações orais, intramusculares
ou endovenosas intermitentes contraindicam a
permanência do bebê na segunda etapa.

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

Sobre o método canguru, assinale a alternativa
correta.
O método descrito é um substitutivo das unidades de
terapia intensiva neonatal, uma vez que não necessita
da utilização de incubadoras.
A adoção do método canguru visa fundamentalmente
uma mudança de atitude na abordagem do
recém‑nascido de baixo peso com necessidade de
hospitalização.
O método canguru tem o objetivo de economizar
recursos humanos e recursos técnicos, além de
aprimorar a atenção perinatal.
Deve ser evitada a participação do pai e de outros
familiares na colocação da criança em posição
canguru.
A posição canguru consiste em manter o recém‑nascido
de baixo peso em contato pele a pele, na posição
horizontal ao peito da mãe.

Blues do pós‑parto.
Depressão pós‑parto.
Psicose puerperal.
)
)
)
)

Dificuldade de concentração.
Delírios.
Sentimento de culpa.
Ansiedade.

1 – 3 – 3 – 2.
2 – 3 – 1 – 1.
1 – 3 – 2 – 1.
1 – 2 – 2 – 3.
3 – 2 – 1 – 2.

QUESTÃO 33

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

Durante a gestação, o feto humano desenvolve
progressivamente sua capacidade de se mover
de forma mais refinada, de perceber e reagir aos
diferentes estímulos e de realizar explorações
cada vez mais complexas no meio ambiente
intrauterino. Sobre o desenvolvimento fetal, qual é
o primeiro sistema sensorial a se formar?
Sistema tátil.
Sistema visual.
Sistema olfativo.
Sistema auditivo.
Sistema bucal.

QUESTÃO 31

(A)

(B)

O método Canguru é realizado em três etapas,
referente a tais etapas, assinale a alternativa
correta.
A primeira etapa do método se caracteriza pelo
acompanhamento da criança e da família no
ambulatório e/ou no domicílio, até que ela atinja o
peso de 2.500g, dando continuidade à abordagem
biopsicossocial.
Na primeira etapa, o bebê permanece de maneira
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QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 37

O subsistema de estados comportamentais
do recém-nascido compreende os estados de
consciência que vão do sono profundo ao choro.
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
No estado de alerta, os olhos ainda estão abertos,
mas com maior atividade corporal, que pode ser
manifestação de desagrado do bebê. Neste estado, o
bebê pode choramingar.
No estado de sonolência, os olhos permanecem
fechados, mas com eventuais movimentos. A
respiração é irregular e mais rápida. O bebê faz
caretas, sorri, apresenta movimentos bucais e de
sucção e movimentos corporais que vão de pequenas
contrações a breves acessos de contorção e
espreguiçamento.
No estado de sono leve, os olhos abrem‑se e
fecham‑se; eventualmente ficam mais abertos, mas
com aparência entorpecida. Ocasionalmente podem
ocorrer movimentos suaves de braços e pernas.
No estado de alerta com atividade, o corpo e a face
do bebê estão relativamente inativos, com os olhos
de aparência brilhante e a respiração regular. Os
estímulos visuais e auditivos originam respostas com
facilidade. É o estado que mais favorece a interação.
O estado de sono profundo parece ser necessário
para o desenvolvimento encefálico. É restaurador
e anabólico, diminui a temperatura corporal,
necessitando de um menor consumo de oxigênio, com
menor estresse.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 35

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

QUESTÃO 38

Qual das alternativas a seguir NÃO contempla uma
das condições perinatal associada à necessidade
de reanimação neonatal?
Idade <16 anos ou >35 anos.
Idade Gestacional <39 ou >41 semanas.
Parto normal.
Gestação múltipla.
Diabetes.

QUESTÃO 36

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

O ponto crítico para o sucesso da reanimação
neonatal é a ventilação pulmonar adequada, que
faz com que os pulmões do recém-nascido se
inflem e, com isso haja dilatação da vasculatura
pulmonar e hematose apropriada. Sobre a
ventilação neonatal, assinale a alternativa correta.
Quando o RN <34 semanas não melhora e/ou não
atinge os valores desejáveis de SatO2 com a VPP
em ar ambiente, recomenda-se o uso do oxigênio
suplementar.
Em RN ≥34 semanas, após os passos iniciais, se
o paciente apresentar apneia, respiração irregular
ou FC <100 bpm, recomenda-se iniciar a VPP com
concentração de O2 a 40%.
O balão autoinflável é de fácil manuseio e não
necessita de fonte de gás para funcionar, o que
permite a ventilação efetiva do RN em sala de parto,
tendo como vantagem fornecer um pico de pressão
inspiratória constante.
As cânulas traqueais devem ser de diâmetro uniforme
sem balão, com linha radiopaca e marcador de
corda vocal. Por exemplo: em neonatos com idade
gestacional <28 semanas ou peso <1000g, utiliza-se
a cânula de 2,5mm.
O ventilador mecânico manual em T tem sido
empregado de maneira crescente na reanimação
neonatal, em especial em prematuros. Porém, é de
difícil manuseio e não permite administrar pressão
inspiratória e PEEP constantes.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“O primeiro passo na assistência ao recémnascido com necessidade de reanimação
consiste em manter a temperatura corporal entre
________________. A presença de alterações
na temperatura na admissão à terapia intensiva
neonatal é um fator independente de risco para
a mortalidade e a morbidade por agravar ou
favorecer o desequilíbrio ácido-básico”.
35,5 e 36,0ºC
36,5 e 37,0ºC
33,5 e 34,5ºC
37,5 e 38,5ºC
38,5 e 39,0ºC

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

A bradicardia neonatal é, em geral, resultado
da insuflação pulmonar insuficiente e/ou de
hipoxemia profunda. Dessa maneira, a ventilação
adequada é o passo mais importante para corrigir
a bradicardia. Quando a FC permanece abaixo
de 60 bpm, a despeito de ventilação efetiva e de
massagem cardíaca adequada, está indicado o uso
de algumas medicações. Qual das medicações a
seguir está indicada na reanimação do RN na sala
de parto?
Fenilefrina.
Bicarbonato de sódio.
Naloxone.
Adrenalina.
Dobutamina.

QUESTÃO 39

(A)

(B)
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No lactente, ou no período denominado de
primeira infância, ocorrem as maiores e mais
rápidas modificações no desenvolvimento da
criança, principalmente no tocante ao domínio
neuropsicomotor. Sobre a primeira infância,
assinale a alternativa correta.
É um período no qual, a criança primeiro agarra o
objeto com a mão, depois usa os dedos e finalmente
faz o movimento de pinça fina (polegar e indicador).
É um período caracterizado pelo aprimoramento das
habilidades até então adquiridas, em especial da
Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

(C)

(D)

(E)

(C)
(D)
(E)

capacidade de comunicação e locomoção.
Ocorre aumento da capacidade de elaboração
simbólica (falar de si, ser criativo na linguagem, pensar
sobre si mesmo).
É comum nesse período surgirem manifestações de
medo, o que implica a percepção de limites por parte
da criança.
Aparecem as interrogações sobre as diferenças
sexuais e sobre a origem dos bebês.

QUESTÃO 44

(A)
(B)

QUESTÃO 40

(C)

As formas graves de desnutrição, o Marasmo e
o Kwashiokor, se manifestam clinicamente de
maneira típica. Relacione as colunas e assinale a
alternativa correta.
1.
2.
(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

Marasmo.
Kwashiokor.
)
)
)
)

Magreza extrema e atrofia muscular.
Edema geralmente generalizado.
Irritabilidade.
Apatia.

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

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

(A)
(B)

(C)

A úlcera por pressão é uma área localizada de
morte celular, que se desenvolve quando um tecido
mole é comprimido entre uma proeminência óssea
e uma superfície dura por um período prolongado.
Uma das localizações mais comuns das úlceras
por pressão é (são)
a região sacra.
os membros superiores.
a região dorsal.
a região ventral.
os calcâneos.

(D)

(E)

A esperança de vida ao nascer é um indicador de
saúde que
expressa o número médio de anos que se esperaria
que um recém-nascido vivesse.
expressa o número médio de anos de vida adicionais
que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60
anos.
expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua
sobre uma determinada população.
indica a participação dos óbitos de cada grupo etário
selecionado em relação aos óbitos de menores de um
ano de idade.
mede a participação dos óbitos em cada faixa etária
em relação ao total de óbitos.

QUESTÃO 47
Esse indicador de saúde tem a finalidade de
analisar diferenciais na concentração da renda
pessoal entre os estratos superior e inferior da
população, identificando tendências e situações
de desigualdade que podem demandar estudos
especiais. A qual indicador o enunciado se refere?
(A)
À taxa de trabalho infantil.
(B)
À taxa de analfabetismo.
(C)
À razão de renda.
(D)
Ao nível de escolaridade.
(E)
À taxa de desemprego.

QUESTÃO 43

(A)
(B)

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
“De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, considera-se criança, a pessoa
até ______________de idade incompletos, e
adolescente aquela entre _________________ de
idade”.
quatorze anos / quatorze e dezesseis anos
doze anos / doze e dezesseis anos
dez anos / dez e quatorze anos
doze anos / doze e dezoito anos
quatorze anos / quatorze e dezoito anos

QUESTÃO 46

Entre os primeiros sinais de disfunção respiratória
em um RN NÃO está(ão)
a taquipneia.
a cianose.
as retrações musculares.
a apneia.
a hiperatividade.

QUESTÃO 42

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

A fase de maturação de uma ferida caracteriza-se
por
controlar o sangramento e efetuar a limpeza da ferida.
ter a função de preenchimento da ferida com tecido
conectivo e cobertura epitelial.
apresentar o tecido de granulação, que consiste em
uma fina camada epitelial e contração das bordas da
ferida.
apresentar
sangramento
controlado,
sinais
inflamatórios e perda da função local.
possuir a função de aumentar a força tênsil da cicatriz.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 41

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

Aos esfacelos.
À fibrina viável.
Ao tecido de granulação.

“Caracteriza-se pela presença de pontos
esbranquiçados sobre o tecido de granulação.
Nessa fase, mantêm-se as características de
sustentação do tecido que está sendo formado”.
A que tipo de tecido encontrado na ferida, o
enunciado se refere?
Ao tecido epitelial.
Ao tecido necrótico.
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QUESTÃO 48
Sobre o tétano neonatal, assinale a alternativa
correta.
(A)
É uma doença crônica, grave, transmissível e
imunoprevenível.
(B)
A contaminação ocorre durante a secção do cordão
umbilical ou ao cuidar do coto umbilical, por meio do
uso de substâncias e instrumentos contendo esporos
do bacilo.
(C)
Acomete recém-nascidos com menor frequência na
primeira semana de vida e maior frequência após o
primeiro ano de vida.
(D)
O período de incubação é de aproximadamente 70
dias.
(E)
O agente etiológico é Neisseria meningitidis, bacilo
gram positivo, anaeróbico e esporulado, produtor de
várias toxinas, sendo a tetanopasmina a responsável
pelo quadro de contratura muscular.
QUESTÃO 49

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

Sobre as infecções relacionadas à assistência
à saúde em neonatologia, qual das seguintes
situações pode ocorrer nas primeiras 48 horas de
vida com fator de risco materno para infecção?
Herpes simples.
Toxoplasmose.
Rubéola.
Citomegalovírus.
Infecção do trato urinário (ITU) materna sem
tratamento.

QUESTÃO 50

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

Considerando as recomendações da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) e da Anvisa em relação
à proporção de profissional de enfermagem/RN
em UTI neonatal de alta complexidade, preencha
as lacunas e assinale a alternativa correta.
“RN em UTI: 1 técnico de enfermagem
para_________ e 1 enfermeiro a cada _________”
3 a 4 RN / 6 RN
5 a 6 RN / 5 RN
1 a 2 RN / 5 RN
7 a 8 RN / 4 RN
1 a 2 RN / 1 RN
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