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ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.
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Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O recém-nascido (RN) que se apresenta aparentemente saudável na avaliação sumária realizada na sala de parto, deve
ser submetido a exame físico minucioso após algumas horas de vida. O RN como um todo ou em seus segmentos corporais
admite um exame que vai do externo para o interno e no sentido craniocaudal. Inspeção, palpação, percussão e ausculta
devem ser aplicadas nos diversos segmentos examinados. Considerando os possíveis achados da inspeção da pele do RN,
assinale a opção verdadeira:
A) Manchas mongólicas são achados anormais, de cor azul-acinzentadas localizadas preferencialmente no dorso e nas
regiões glútea e lombossacra, podendo ser disseminadas; traduzindo malignidade dos melanócitos;
B) Lanugo consiste nos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula, mais abundante em RN
prematuros, desaparecem em alguns dias;
C) O milium sebáceo manifesta-se por pequenos pontos brancos localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à
distensão e obstrução das glândulas sudoríparas, de caráter permanente;
D) O vérnix caseoso é um achado anormal que compromete a proteção da pele e o isolamento térmico, tornando o RN mais
vulnerável às adversidades do ambiente.
QUESTÃO 12
O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa. Crianças pequenas não vacinadas estão em maior risco de
contrai-lo e de sofrer com suas complicações. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população,
estando disponível no Calendário Nacional de Vacinação. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação e a imunização
infantil contra o sarampo, analise cada afirmativa como verdadeira (V) ou (F) e assinale a opção correta.
I. As vacinas para a profilaxia do sarampo são a tríplice viral e a tetra viral, compostas por vírus inativados;
II. A primeira dose deve ser aos 9 meses de idade com a vacina tríplice viral e a segunda dose aos 15 meses de idade,
com a vacina tetra viral;
III. Em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, deve-se administrar uma dose de tríplice viral entre
6 meses e 11 meses de idade, mantendo-se esquema vacinal;
IV. Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade passiva transitória conferida por
anticorpos transmitidos pela via transplacentária.
É (são) verdadeira(s):
A) Apenas IV;
B) Apenas I e IV;
C) Apenas III e IV;
D) Todos as afirmativas.
QUESTÃO 13
Constituem cuidados com o recém-nascido sadio após o parto, segundo as recomendações das Diretrizes Nacionais de
Assistência ao Parto Normal, EXCETO:
A) Estimular as mulheres a terem contato pele a pele imediato com a criança logo após o nascimento, retirando qualquer
campo ou toalha que cubra o recém-nascido;
B) Evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina tais como, pesar, medir
e dar banho;
C) Estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida;
D) Registrar a circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida.
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QUESTÃO 14
Um dos parâmetros utilizados para classificação do risco
ao nascer é a idade gestacional do recém-nascido (RN).
Muitas vezes, a data da última menstruação (DUM) ou a
ultrassonografia gestacional precoce não é uma
informação disponível, sendo necessária a utilização de
outros métodos para sua estimativa, como o Método de
Capurro, que se baseia na observação de cinco
características físicas e duas neurológicas para estimar a
idade gestacional do RN. Compreende uma característica
física do neonato avaliada por este método:

QUESTÃO 17
Constituem cuidados que devem ser seguidos durante o
uso de fototerapia para o tratamento da icterícia neonatal:
A) Evitar verificar a temperatura corporal do neonato para
reduzir o manuseio e interrupção da terapia, avaliando
apenas o peso diariamente;
B) Reduzir a oferta hídrica, pois a fototerapia pode
provocar aumento do consumo de oxigênio, da
frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele,
propiciando hipervolemia;
C) Manter os olhos expostos para promover maior rapidez
na degradação da bilirrubina;
D) Cobrir a solução parenteral e o equipo instalados com
papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz.

A) Textura da pele;
B) Respiração;
C) Irritabilidade reflexa;
D) Frequência cardíaca.

QUESTÃO 18
O advento da terapêutica de reposição de surfactante
modificou de maneira expressiva o prognóstico dos recémnascidos pré-termo com insuficiência respiratória. Acerca
deste medicamento e dos cuidados em sua administração,
assinale a opção incorreta:

QUESTÃO 15
A Enterocolite Neonatal é uma das mais graves,
devastadoras e desafiadoras doenças que comprometem
recém-nascidos internados em unidades de terapia
intensiva neonatal. Compreendem cuidados a serem
realizados em caso de suspeita de Enterocolite necrosante
no neonato:

A) O medicamento deve ser mantido sob refrigeração até
o seu uso;
B) Para homogeneizar o produto, virar o frasco de cabeça
para baixo por duas vezes, sem agitá-lo, para evitar
formação de espuma e sua inativação;
C) Não aspirar a cânula traqueal na primeira hora
subsequente à instilação do surfactante, exceto se
houver evidência clínica de obstrução da cânula;
D) Ocorrência de bradicardia e/ou hipoxemia não são
indicativos para interromper a administração da droga.

A) Realizar sondagem orogástrica e manter a sonda em
drenagem para aliviar a distensão abdominal;
B) Instalar imediatamente ou manter a nutrição por via
enteral;
C) Utilizar sonda orogástrica de maior calibre possível para
a criança, a fim de garantir o aporte contínuo de
alimentação gástrica;
D) 48 horas após a normalização do quadro clínico e
laboratorial, o leite materno não deve ser a primeira
escolha para reinício de alimentação enteral.

QUESTÃO 19
O distúrbio do metabolismo da glicose é uma das
intercorrências mais frequentes em neonatologia. A
ocorrência de hipoglicemia por período prolongado pode
trazer graves consequências para o sistema nervoso
central, que depende basicamente da glicose e do oxigênio
para seu metabolismo energético. Considerando a
hipoglicemia no neonato, seus fatores de risco e sua
manifestação, assinale a opção correta.

QUESTÃO 16
A icterícia constitui-se em um dos problemas mais
frequentes no período neonatal e corresponde à expressão
clínica da hiperbilirrubinemia. Considere esta condição
clínica no recém-nascido e assinale a opção correta:
A) A hiperbilirrubinemia fisiológica é incomum entre os
recém-nascidos a termo, refletindo má adaptação
neonatal ao metabolismo da bilirrubina durante a
primeira semana de vida;
B) Hiperbilirrubinemia significante na primeira semana de
vida pode estar associada à oferta láctea inadequada,
perda elevada de peso e desidratação;
C) A avaliação clínica é fundamental e suficiente para
avaliar a gravidade da icterícia, pois esta apresenta
progressão céfalo-caudal;
D) A amostra de sangue coletada para dosagem de
bilirrubina deve permanecer em frasco ou capilar
condicionado em contato com a luz natural e em
temperatura ambiente.

A) O diagnóstico, assim como o início do tratamento, deve
ser precoce, já que o atraso na correção da hipoglicemia
pode levar a dano neurológico grave;
B) A macrossomia é um indicativo de possibilidade de
hiperinsulinismo, que pode levar à hipoglicemia por
excesso de insulina em relação à quantidade de glicose;
C) É frequente no recém-nascido prematuro e no pequeno
para a idade gestacional em decorrência da diminuição
de reservas de glicose neste grupo;
D) Suas manifestações clínicas são específicas, sendo
facilmente identificada pelos sinais de tremores,
hipotonia, letargia e sucção débil, sempre presentes em
sua ocorrência.
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QUESTÃO 20
Recém-nascidos (RN) portadores de cardiopatias
congênitas representam um grupo de alto risco pelas
elevadas mortalidade e morbidade. Devido à gravidade de
grande parte das cardiopatias no período neonatal, essa
condição necessita ser diagnosticada e tratada
imediatamente. Acerca das manifestações clínicas das
cardiopatias congênitas nos RN e seus cuidados, assinale
a opção correta:

QUESTÃO 22
Compreendem medidas para o controle de infecção em
Unidade de Internação Neonatal, exceto:
A) A entrada de profissionais e familiares na Unidade deve
ser triada. Pessoas com infecções respiratórias,
cutâneas ou diarreia não devem ter contato direto com
o recém‑nascido;
B) Manter os recém‑nascidos alimentados por sonda
gástrica em decúbito lateral direito, sem elevar a
cabeceira, evitando assim a aspiração de conteúdo
gástrico;
C) Deve‑se suspender imediatamente o uso do
antimicrobiano quando o diagnóstico de infecção for
afastado ou quando do término do tratamento;
D) Deve-se proteger os olhos do recém‑nascido durante a
aspiração do tubo traqueal, evitando assim a
contaminação por secreção pulmonar.

A) Não há necessidade de monitorar a saturação periférica
de oxigênio pela oximetria de pulso, pois a cianose deve
ser identificada pela inspeção da coloração da pele,
principalmente nas extremidades e região perioral;
B) A manutenção da frequência respiratória acima de 20
incursões respiratórias por minuto (IRPM) revela
presença de taquipneia, sendo sinal de alerta para a
possibilidade de cardiopatia congênita;
C) Para a maioria dos RNs com cardiopatias congênitas e
em oxigenoterapia, a saturação periférica ideal de
oxigênio encontra-se entre 85 e 90%, a fim de se evitar
piora clínica;
D) A presença de sopros cardíacos significativos não é um
sinal de alerta, pois eles não estão presentes na maioria
das cardiopatias congênitas graves no período neonatal.

QUESTÃO 23
O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal
voltado para a melhoria da qualidade do cuidado do
recém‑nascido de baixo peso, sendo incorporado às
políticas de saúde no campo perinatal visando a redução
da morbimortalidade neonatal. Acerca desse método,
assinale as afirmativas a seguir com V (para verdadeira)
ou F (para falsa) e assinale a opção correta.

QUESTÃO 21
A hemorragia peri-intraventricular é uma condição de alta
incidência em recém-nascido (RN) pré-termo e ocasiona,
em muitos casos, o desenvolvimento de sequelas
neurológicas graves, com elevado custo social. Considere
esta condição clínica no RN e assinale a opção incorreta.

( ) O contato pele a pele começa com o toque evoluindo
até a posição canguru, que consiste em manter o
recém‑nascido em contato pele a pele com a mãe,
exclusivamente, na posição vertical, junto ao peito
materno;
( ) A primeira etapa do método se inicia na sala de parto
seguida da internação do recém‑nascido na Unidade
Neonatal;
( ) Na segunda etapa, o bebê permanece de maneira
contínua com sua mãe e a posição canguru será
realizada pelo maior tempo possível;
( ) A terceira etapa se caracteriza pelo acompanhamento
da criança e da família no ambulatório e/ou no
domicílio até atingir o peso de 2.500g.

A) Prematuridade, peso ao nascimento inferior a 1.500g,
policitemia e sepse são considerados fatores de risco
para a hemorragia peri-intraventricular relacionados ao
RN;
B) Dificilmente o RN é assintomático, pois o quadro clínico
é bastante específico, revelado por estupor/coma
profundos, hipoventilação, apneia, convulsão e pupilas
arreativas;
C) O local mais comum para sangramento cerebral no RN
pré-termo é a matriz germinativa, que é irrigada por um
rico leito capilar, com proliferação que involui à medida
que o RN se aproxima da maturidade;
D) A principal estratégia para evitar seu aparecimento é a
prevenção da prematuridade.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) F, F, V, F;
C) V, V, V, V;
D) F, F, V, V.
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QUESTÃO 24
O aleitamento materno constitui a melhor estratégia
natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a
criança, sendo a intervenção mais eficaz para redução da
morbimortalidade infantil. O retorno materno ao trabalho
pode ser um importante obstáculo à amamentação. Nessa
situação, para sua manutenção, é importante que o
profissional da saúde oriente a mãe trabalhadora quanto
a algumas medidas, como a ordenha do leite materno.
Constituem orientações adequadas sobre a ordenha,
armazenamento e oferta do leite materno ordenhado:

QUESTÃO 26
A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os
mecanismos de produção e de eliminação do calor. No
recém-nascido (RN), sobretudo no pré-termo, pode
ocorrer desequilíbrio desses mecanismos, com aumento
nas perdas e limitação na produção. Associe os
mecanismos de perda de calor, listados na Coluna I, com
suas características na Coluna II, em seguida assinale a
opção correta.
Coluna I
1. Evaporação;
2. Radiação;
3. Convecção;
4. Condução.

A) Leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em
geladeira por 48 horas e, no freezer ou congelador, por
15 dias;
B) Para alimentar o bebê com leite ordenhado congelado,
esse deve ser descongelado no fogo. Uma vez
descongelado, o leite deve ser aquecido em banhomaria no fogo;
C) Dispor de vasilhame de vidro esterilizado para receber
o leite, preferencialmente vidros de boca larga com
tampas plásticas que possam ser submetidos à fervura
durante mais ou menos 20 minutos;
D) Realizar a ordenha, de preferência manual, curvar o
tórax sobre o abdômen, para facilitar a saída do leite e
aumentar o fluxo, colocar o polegar e o indicador no
bico do mamilo com os dedos da mão em forma de “C”.

Coluna II
A. Perda de calor do RN para objetos ou superfícies mais
frias que não estão em contato com ele;
B. Perda de calor do RN para a superfície fria em contato
com ele;
C. Perda insensível de água pela pele; principal forma de
perda de calor em RN prematuro;
D. Forma pela qual ocorre perda de calor da pele do RN
para o ar ao seu redor.
A associação correta está em:

QUESTÃO 25
Intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas
para o alívio e manejo da dor durante procedimentos
relacionados à dor aguda em recém-nascidos (RN).
Possuem eficácia comprovada e apresentam baixo risco
para os bebês, assim como baixo custo operacional no que
se refere aos cuidados intensivos. A opção que apresenta
informações falsas acerca de intervenções não
farmacológicas para manejo da dor em RN é:

A) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D;
B) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B;
C) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A;
D) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C.

A) O contato pele a pele, apesar de ter diversos benefícios,
mostra-se ineficaz para diminuir a dor do RN durante
procedimentos agudos;
B) A sucção não nutritiva inibe a hiperatividade, modula o
desconforto do RN e diminui a dor quando submetidos
a procedimentos dolorosos agudos;
C) A ingestão de leite humano, preferencialmente o
materno, retirado diretamente do seio ou oferecido por
sonda nasogástrica, pode ser uma potente intervenção
para alívio de dor;
D) Recomenda-se o emprego clínico de água com sacarose
ou glicose, por via oral (administrada na porção anterior
da língua) 2 minutos antes de pequenos procedimentos.

A) Ocorrência de asfixia perinatal e idade gestacional
maior que 40 semanas compreendem risco para a SAM;
B) Acredita-se que a aspiração possa ocorrer intraútero
quando o bem-estar fetal é interrompido com a
instalação da hipoxemia;
C) Os sintomas respiratórios são de início tardio e
progressivo, raramente com a presença de cianose
grave;
D) A aspiração pode ocorrer após o nascimento, com as
primeiras respirações.

QUESTÃO 27
Considerando a Síndrome de Aspiração Meconial (SAM),
de elevada mortalidade entre os recém-nascidos
acometidos, assinale a opção falsa.
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QUESTÃO 28
O transporte inter-hospitalar do recém-nascido (RN)
ocorre principalmente quando há necessidade de recursos
de cuidados intensivos não disponíveis nos hospitais de
origem. O transporte pode se tornar um risco a mais para
o RN criticamente doente e, por isso, deve ser considerado
como uma extensão dos cuidados realizados na UTI.
Assinale a opção com informações falsas acerca de
procedimentos preparatórios na Unidade de origem para
o transporte neonatal inter-hospitalar.

QUESTÃO 30
Considerando o procedimento de exsanguineotransfusão,
assinale a opção correta.
A) Deve ser feita por intermédio de um vaso calibroso
central, preferencialmente a arterial umbilical;
B) As operações de retirada e injeção de sangue na criança
são sempre realizadas de forma suave e rápida, com
atenção à frequência cardíaca e à oximetria;
C) Insuficiência cardíaca congestiva pode ser uma
complicação decorrente de excesso de volume e
velocidade incorreta nas trocas;
D) O sangue a ser infundido deve ser mantido frio, em
temperaturas entre 2° e 8°C.

A) O consentimento para remoção deve ser mediante
autorização escrita, concedida e assinada pelo diretor
do hospital, o responsável pelo RN. Apenas em casos
de risco iminente de vida, a mãe é a responsável pela
liberação do transporte;
B) Para a transferência do RN, é necessária a solicitação
de vaga em outro hospital, mediante comunicação do
profissional solicitante com uma central reguladora de
vagas ou, eventualmente, diretamente com o hospital
de destino;
C) É necessária a avaliação do índice de risco para o
transporte no início e ao final do procedimento;
D) Manutenção da temperatura corporal do RN e avaliação
da dor são aspectos do monitoramento para
estabilização clínica do RN antes do transporte.
QUESTÃO 29
A reanimação, definida de forma ampla como o apoio
especializado para uma transição bem-sucedida ao nascer,
tem sido um foco dentre os esforços para diminuir a
mortalidade neonatal precoce. Considerando as medidas
iniciais da estabilização/reanimação de recém-nascido
(RN) ≥ 34 semanas em sala de parto analise as afirmativas
a seguir e assinale a opção correta.
I.

Recomenda-se que a temperatura axilar do RN seja
mantida entre 35,0-37,5ºC (normotermia), desde o
nascimento até a admissão no alojamento conjunto ou
na Unidade neonatal.
II. O RN é levado à mesa de reanimação envolto em
campos aquecidos e posicionado sob calor radiante,
em decúbito dorsal, com a cabeça voltada para o
profissional de saúde, com o pescoço em
hiperextensão.
III. A aspiração deve ser realizada em todos os RN após
seu posicionamento no berço aquecido.
IV. A avaliação da respiração é feita por meio da
observação da expansão torácica ou da presença de
choro. A respiração espontânea está adequada se os
movimentos são regulares e suficientes para manter a
frequência cardíaca acima de 60 bpm.
São verdadeiras:
A) Apenas, II e III;
B) Apenas I e IV;
C) Apenas II e IV;
D) Nenhuma afirmativa.
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