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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
 
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 

regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Concurso Público C-121 – EDITAL Nº 01/2007 – Fundação Santa Casa – Enfermeiro - Espec. Neonatologia 
 

 

7 

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e 
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum: 

 

A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto. 
B) PCCU e glicemia. 
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS. 
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia. 

 
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta: 
 

A) Sonda Nasogástrica. 
B) Sonda vesical. 
C) Máscara de nebulização. 
D) Balão de Rigiflex. 

 

13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos 
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que: 

 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial. 
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do 

comitê de ética e do paciente. 
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será 

submetido. 
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência 

profissional. 
 

14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de 
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são: 

 
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas. 
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente. 
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, 

respectivamente. 
 

 
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto 

afirmar: 
 

I -   É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência 
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se 
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 
(setenta e duas) horas após a admissão. 

III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não 
relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

 

O correto está em: 
 

A) I, II e III.  
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 
16. De acordo com as necessidades de recursos humanos para UTI neonatal intensiva, a equipe de 

enfermagem deve ser composta por: 
 
     A) 01 enfermeiro coordenador responsável pela área de enfermagem pediátrica e neonatal; 01 

enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 
técnico de enfermagem para 3 leitos. 

      B) 01 enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem; 01 
enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 
técnico de enfermagem para 1 ou 2 leitos. 

     C) 01 enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem; 02 
enfermeiros, exclusivos da unidade, para cada quinze leitos ou fração, por turno de trabalho e 
01 técnico de enfermagem para 1 ou 2 leitos. 

     D) 01 enfermeiro coordenador, da área de enfermagem pediátrica e neonatal; 01 enfermeiro, 
exclusivo da unidade, para cada quinze leitos ou fração, por turno de trabalho e 01 técnico de 
enfermagem para 5 leitos. 

 
17. Nas recomendações quanto à disposição de leitos na UTI neonatal, a distância sugerida entre os 

leitos, no intensivo, é de: 
 

A) 2,0 m e, no semi-intensivo, é de 1,5 m. 
B) 2,5 m e, no semi-intensivo, é de 2,0 m. 
C) 1,5 m e, no semi-intensivo, é de 1,0 m. 
D) 2,15 m e, no semi-intensivo, é de 1,15 m. 

 
18. Sobre a limpeza de equipamentos e materiais usados no berçário, identifique as assertivas com V 

(verdadeiras) ou F (falsas) e marque a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para 
baixo: 

 

(     ) A limpeza concorrente e a terminal, do aparelho de fototerapia, deve ser feita com água e 
sabão líquido. 

(    ) Durante a limpeza terminal de incubadoras e berços, quando houver presença de matéria 
orgânica, o desinfetante aplicado deve ser o quaternário de amônia. 

(     ) A periodicidade para substituição de extensão para drenagem toráxica, pronga, traquéia do 
CPAP e máscara de fototerapia é de 12 horas. 

(  ) Deve ser feita desinfecção imediata com álcool etílico a 70% nos seguintes 
materiais/equipamentos: termômetro, estetoscópio, lanterna, colchão da balança, bandeja e 
telefone. 

(    )  Todos os dias deve ser feita a limpeza concorrente em toda a área e em todos os 
equipamentos em uso, e de 15 em 15 dias, fazer a limpeza terminal em todas as áreas e 
todos os equipamentos. 

 

A seqüência correta é: 
 

A) F, V, V, F, F 
B) V, V, F, F, V 
C) V, V, F, V, F 
D) V, F, V, F, V 
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19. Nos casos de epidemia por S. Aureus, E. Coli ou Pseudomonas, a conduta para prevenção e 
controle de infecções em berçários é: 

 
A) em qualquer um destes casos, faz-se o tratamento sistêmico com antibióticos em todos os RNs. 
B) em caso de epidemia por S. Aureus, fazer o tratamento do cordão com corante triplo nos RNs. 
C) fazer o controle do berçário, por 3 a 6 meses, após cessada a epidemia. 
D) nos casos de qualquer destas epidemias, fechar o berçário a novas admissões e reduzir o senso 

tão rapidamente quanto possível. 
 
20. Para prevenir e aliviar a dor no RN é correto intervir: 
 

A) contendo e posicionando o bebê em posição extensiva. 
B) fazendo contenção através do “ninho”, que é improvisado com cobertor. 
C) acelerando o procedimento que está sendo executado se, durante os cuidados, o bebê apresentar 

sinais de desconforto. 
D) manipulando bastante o neonato e procurando desagrupar cuidados. 

 
21. Quando o RN for submetido a procedimento doloroso e invasivo, a intervenção farmacológica de 

ação analgésica indicada é:  
 

A) Hidrato de cloral. 
B) Barbitúrico. 
C) Sucrose. 
D) Morfina. 
 

22. No desenvolvimento da assistência de enfermagem aos RNs moderadamente prematuros, quais 
problemas devem ser investigados? 

 
A) Infecção neonatal, Anoxia perinatal grave, Resfriamento e Desconforto respiratório. 
B) Anoxia perinatal grave, Persistência do canal arterial e Azotemia. 
C) Azotemia, Acidose metabólica tardia e Resfriamento. 
D) Hipocalcemia, Hiperbilirubinemia e Proteinemia. 
 

23. Na Doença Pulmonar de Membranas Hialinas (DPMH) é complicação da própria doença: 
 

A) Desidratação ou Hiper-hidratação. 
B) Fibroplastia retrolental. 
C) Displasia broncopulmonar. 
D) Distúrbios metabólicos. 
 

24. É procedimento correto na Síndrome da Aspiração do Mecônio: 
 

A) executar a aspiração das secreções, logo que o RN esteja estabilizado. 
B) fazer reanimação com pressão positiva. 
C) utilizar a Penicilina aquosa associada à Kanamicina ou à Gentamicina. 
D) manter o RN em Trendelenburg 20° entre os períodos de aspiração. 
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25. Na administração de surfactante exógeno, devemos ter o cuidado de: 
 

A) agitar o frasco do surfactante. 
B) instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso. 
C) aspirar o tubo endotraqueal logo após a administração do surfactante. 
D) utilizar sonda n° 10, cortá-la no tamanho exato da cânula do RN, conectá-la à seringa com o 

surfactante. 
 

26. Dentre as intervenções corretas, durante a intervenção endotraqueal, identifique as assertivas com 
V (verdadeiras) ou F (falsas) e marque a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para 
baixo: 

 

(    ) Selecionar a cânula endotraqueal de acordo com a IG do RN. 
(    ) Preparar o laringoscópio e lâmina apropriada. 
(    ) Testar a aspiração e a fonte de O2. 
(    ) Testar o reanimador, selecionar a máscara de acordo com a IG do RN. 
(    ) Posicionar o RN em prona com hiperextenção da cabeça. 
(    ) Manter fonte de O2 durante a intubação e confirmar a posição do tubo. 
(    ) Fixar a cânula e fazer a aspiração (sn).  
 
A seqüência correta é: 

 
A) F, F, V, F, F, V, V. 
B) F, V, V, V, F, V, F. 
C) V, V, V, F, F, V, V. 
D) F, V, V, F, F, V, V. 
 

27. Identifique ações corretas sobre a intervenção de enfermagem ao RN em oxigênioterapia: 
 

1. Manter o RN em leve hiperextensão da cabeça, ou em posição ventral, e manter as vias aéreas 
desobstruídas. 

2. Evitar manuseio excessivo do RN e agrupar cuidados. 
3. Monitorar a oximetria do pulso arterial. 
4. Corrigir a acidose administrando lentamente, bicarbonato de potássio. 
5. Controlar a diurese e a densidade urinária. 

 

O correto está somente em: 
 

A) 2, 3, 4, 5. 
B) 1, 3, 4, 5. 
C) 1, 2, 4, 5. 
D) 1, 2, 3, 5. 

 
28. Durante um parto vaginal cefálico, a assistência de enfermagem à reanimação tem como primeira 

atividade: 
 

A) desobstrução das vias aéreas superiores. 
B) pinçamento e secção do cordão. 
C) recolher o RN em campo esterelizado e aquecido. 
D) remoção das mucosidades e do sangue do nariz e dos olhos, com gase esterelizada. 
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29. É correto na intervenção de enfermagem durante a Ressuscitação do RN em presença de mecônio: 
 

1-. Aspirar a naso e orofaringe antes do desprendimento das espátulas. 
2- Colocar em berço aquecido, em presença de mecônio, efetuar intubação endotraqueal para 

aspirar o mecônio. 
3- Avaliar respiração (respirando), freqüência cardíaca (↑100) e cor (rosado). 
4- Após a aspiração o RN não poderá ser estimulado. 
5- Seguir os passos da ressuscitação neonatal sem risco.  

 
Estão corretos somente os itens: 

 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 1, 2, 3, 5. 
C) 2, 3, 4, 5. 
D) 1, 3, 4, 5. 

 
30. São medicamentos usados na reanimação no Sistema Respiratório do RN: 
 

A) Dexametazona e dobutinamida. 
B) Dopamina e Furosemine. 
C) Dexametazona e Teofilina. 
D) Digoxina e fenobarbital. 

 
31. Considerando que a icterícia do recém-nato pode apresentar vários fatores predisponentes, estando 

entre eles a taxa de conjugação diminuída, identifique a alternativa que provoca o aparecimento 
desta taxa:  

 
A) Incompatibilidade de ABO, incompatibilidade de Rh, hemácias com formas anormais, hemácias 

com enzimas anormais. 
B) Erros inatos do metabolismo, imaturidade de conjugação da bilirrubina, icterícia do leite 

materno. 
C) Hepatites, anormalidades metabólicas, atresia biliar, cisto do colédoco, sepse, obstrução 

estrutural ou funcional do aparelho gastro-intestinal.  
D) infusões de soluções hipertônicas, acidose prolongada, hipoxemia e hipotermia. 
 

32. Em relação à fototerapia, é correto afirmar: 
 

A) Algumas das indicações da fototerapia são: acidose metabólica, hipoglicemia, anóxia neonatal e 
insuficiência respiratória com hipoxemia. 

B) A fototerapia aumenta, na pele, a degradação da bilirrubina conjugada em produtos incolores 
que, aparentemente, não são tóxicos, por fotoxidação e hidrossolubilização, promovendo sua 
excreção por via renal. 

C) Durante o tratamento em fototerapia, pode-se utilizar a luz solar natural do início da manhã e da 
tarde. 

D) A complicação denominada Síndrome de bebê-bronze ocorre por icterícia de causa obstrutiva e 
a fototerapia reverte o quadro. 
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33. Sobre os cuidados com RN em fototerapia é correto: 
 

A) manter a criança à distância de, aproximadamente, 80cm, para garantir fluxo radiante ótimo. 
B) desligar a fototerapia, mantendo a proteção ocular durante os cuidados de higiene, alimentação 

e o horário de visitas. 
C) observar o turgor da pele, umidade de mucosas, densidade urinária e volume urinário para 

avaliar o estado de hidratação da criança. 
D) controlar a temperatura, a freqüência cardíaca e respiratória de 8/8hs. 

 
34. O objetivo da ventilação mecânica é manter uma pressão inspiratória, uma pressão expiratória final 

positiva e fornecer oxigênio. Para alcançar este objetivo devemos: 
 

A) manter oxigenação adequada, oferecer O2 seco e aquecido. 
B) manter circuito do ventilador livre de condensação de H2O2. 
C) checar os parâmetros do aparelho a cada 6 horas. 
D) aspirar assepticamente a secreção, com tubo orotraqueal, conforme avaliação. 

 
35. A atresia do esôfago é um mal congênito que consiste no estreitamento do esôfago, criando falhas 

de comunicação com o estômago. A maioria dos recém-nascidos com atresia do esôfago também 
apresenta uma fístula traqueoesofágica, uma conexão anormal entre o esôfago e a traquéia. Isso 
significa que a criança, ao mamar, pode morrer sufocada porque o leite vai para os pulmões e não 
para o estômago. Com base em seu conhecimento sobre assistência ao RN em situações cirúrgicas, 
é correto afirmar: 

 
A) O RN com atresia do esôfago apresenta sialorréia, tosse quando tenta deglutir e apresenta 

cianose. Para evitar pneumonia por aspiração, recomenda-se que seja suspensa a alimentação 
oral e colocação de uma sonda de aspiração contínua na parte superior do esôfago, para que a 
saliva seja aspirada antes de atingir os pulmões. 

B) A alimentação do RN, no período pré-operatório, é administrada pela via intravenosa, 
liberando-se a amamentação no período pós-operatório imediato. 

C) A gastrostomia deve sempre preceder a intervenção cirúrgica curativa, através de uma 
toracotomia retropelural direita, com fechamento de fístula e anastomose dos segmentos do 
esôfago. 

D) A atresia do esôfago surge entre a sexta e décima semana de vida fetal, sendo reconhecida 
rapidamente nas primeiras horas de vida do RN  e , com menos de 24 horas de nascimento, tem 
o tórax aberto para que o cirurgião possa remover os tecidos que impedem a comunicação 
normal do organismo.  

36. Na assistência de enfermagem ao RN grave, com distúrbios metabólicos (do tipo 
hipo/hiperglicemia, hipocalcemia), a intervenção correta é: 

 
A) suspensão do aleitamento materno. 
B) infundir, simultaneamente, o glucanato de cálcio com bicarbonato de sódio ou o fosfato. 
C) administrar, lentamente, o glucanato de cálcio prescrito e observar, se a freqüência cardíaca 
↓100bpm, interromper a infusão. 

D) administrar cálcio por via intramuscular. 
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37. Sobre o quadro clínico da Meningite Neonatal, é correto dizer que: 
 

A) o quadro inicial confunde-se com a septcemia: febre, letargia, irritabilidade, orexia, 
insuficiência respiratória, vômitos, diarréia e desidratação. 

B) na doença precoce, que surge nas primeiras 48 horas, os sinais mais comuns são: alterações de 
temperatura, dispnéia, icterícia e distúrbios gastro-intestinais.  

C) na doença tardia, que aparece nas primeiras 72 horas de vida, os sinais neurológicos são mais 
evidentes quando existe o comprometimento do SNC, onde o coma aparece em 100% das 
crianças.  

D) os sinais de Kerning e de Brudzinski são excepcionais no recém-nato. 
 

38. Correlacione as doenças infecto-contagiosas com o tipo de cuidado que deve ser tomado, e marque 
a alternativa que contém a seqüência correta de cima para baixo: 

 

1. Pneumonia pneumocócica (        ) Isolamento respiratório 
2. Salmonelose (        ) Isolamento entérico 
3. Toxoplasmose (        ) Isolamento total 
4. Meningite bacteriana (        ) Cuidados entéricos 
5. Hepatite pelo vírus A (        ) Não é necessário isolamento 

 

A seqüência correta é: 
 

A) 1, 5, 4, 2, 3. 
B) 4, 5, 1, 3, 2. 
C) 1, 2, 4, 3, 5. 
D) 4, 2, 3, 1, 5. 
 

39. Toda UTI deve desenvolver seu esquema de tratamento de infecções, assim como a seleção dos 
agentes microbianos que serão utilizados. Então, é correto afirmar que: 

 
A) na presença de quadro clínico e de fatores de risco, mesmo antes dos resultados bacteriológicos, 

deve-se iniciar um antibiótico de largo espectro que cubra as bactérias Gram positivas. 
B) na sepse de início precoce ou tardio, o antibiótico de escolha seria a rifampicina de terceira 

geração. 
C) na presença do resultado bacteriológico e de sensibilidade do microorganismo, ajusta-se a 

terapia, escolhendo um antibiótico mais específico, se necessário. 
D) nos casos de septicemia por meningite recomenda-se o tratamento com anfotericina B. 

 
40. O derrame pleural, uma coleção de líquido no espaço pleural, pode ser composto de um líquido 

relativamente claro ou sanguinolento, ou purulento. A toracocentese é o tratamento de escolha para 
obter amostra diagnóstica e aliviar a dispnéia. Sobre o cuidado do RN com drenagem torácica 
fechada, é correto afirmar: 

 

A) Um dreno de tórax é removido quando não há flutuação de líquido no frasco e nem drenagem 
de exsudatos por um período de seis horas. 

B) O sistema de drenagem deve ser mantido em um nível mais baixo do que o tórax do paciente, 
com exceção dos casos em que se necessite transportar o RN sobre uma maca. 

C) A tosse, a respiração profunda e a mudança de posição do RN promovem a drenagem do líquido 
acumulado no espaço pleural. 

 D) A água potável usada no frasco de drenagem atua como um selo e evita que o ar que está sendo 
drenado retorne para dentro do espaço pleural. 


