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CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.



ENFERMAGEM NEONATOLÓGICA

12
UNIFESP – FAP 2019/2020

b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Em relação a oxigenoterapia:

I. A cânula ou cateter de oxigênio nasal é um sistema de baixo fluxo que oferece 
fração inspirada de oxigênio (FiO2) em baixa concentração devido a mistura de 
oxigênio com o ar ambiente.

II. A máscara de Venturi é um dispositivo para oxigenoterapia que fornece FiO2 
de forma mais precisa e confiável.

III. A pressão arterial parcial de oxigênio (PaO2) abaixo de 40 mmHg indica 
hipoxemia e necessidade de oxigenoterapia urgente.

IV. Pacientes que precisam de elevadas concentrações de oxigênio podem 
necessitar de outros recursos que melhoram a oxigenação, tais como: pressão 
positiva ao final da expiração (PEEP) ou pressão positiva contínua nas vias 
aéreas (CPAP).

a)  As alternativas II e III são verdadeiras e; I e IV são falsas.

b)   As alternativas III e IV são verdadeiras e; I e II são falsas.

c)  Somente a alternativa I é verdadeira e as demais são falsas.

d)  Somente a alternativa II é verdadeira e as demais são falsas.

e)  As alternativas I, II e IV são verdadeiras e a III é falsa.

QUESTÃO 22
Leia com atenção o caso clínico:

A.J., 23 anos, internado na enfermaria de clínica médica por suspeita de 
pneumonia, solicita auxílio ao enfermeiro por estar apresentando muita falta 
de ar. Ao examiná-lo, o enfermeiro percebe que ele está sentado a beira do 
leito, dispneico, utilizando musculatura acessória para respirar e respondendo 
às perguntas com frases curtas ou apenas balançando a cabeça. À ausculta 
pulmonar, apresenta sibilos generalizados em ambos hemitoráx, que não 
desaparecem com a tosse. Ao colocar o oxímetro de pulso, a saturação periférica 
de oxigenio (SatO2) é de 88%; frequência respiratória (FR) = 36 rpm; frequência 
cardíaca (FC) = 128 bpm; pressão arterial (PA) = 138x92 mmHg e temperatura 
axilar = 38,2° C. Mediante ao quadro clínico, o enfermeiro solicita ao auxiliar 
de enfermagem, contatar o plantonista, por telefone, com urgência. O médico 
avisa que está atendendo outra urgência e, solicita que, o enfermeiro colete uma 
gasometria arterial em ar ambiente enquanto ele não chega.

Diante do quadro apresentado, quais as condutas que devem ser realizadas pelo 
enfermeiro até a chegada do médico?
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a)  Deitar o paciente no leito em decúbito elevado. Manter oxímetro de 
pulso. Controlar SatO2, FR , FC, PA e temperatura. Acalmar o paciente. 
Solicitar carrinho de emergência.

b)  Deitar o paciente no leito em decúbito horizontal. Coletar gasometria 
arterial. Acalmar o paciente. Controlar sinais vitais. Fazer ausculta 
pulmonar a cada uma hora. Passar sonda nasoentérica e cateter vesical 
de demora.

c)  Coletar gasometria arterial. Acalmar o paciente. Não instalar oxigênio. 
Deitar o paciente no leito em decúbito semi horizontal. Fazer ausculta 
pulmonar a cada uma hora e realizar aspiração de vias aéreas. Coletar 
secreção durante aspiração traqueal.

d)  Deitar o paciente no leito em decúbito elevado. Coletar a gasometria 
arterial, se possível antes de instalar o oxigênio. Instalar cateter nasal 
de oxigênio com 1 a 2 litros por minuto. Manter oxímetro de pulso. 
Controlar SatO2, FR, FC, PA e temperatura. Acalmar o paciente. Solicitar 
carrinho de emergência. Providenciar material para possível coleta de 
hemoculturas.

e)  Deitar o paciente no leito em decúbito semi-elevado. Instalar cateter 
nasal de oxigênio com 4 a 6 litros por minuto e, a seguir, coletar a 
gasometria arterial . Controlar SatO2, FR , FC, PA e temperatura. Acalmar 
o paciente. Providenciar material para possível coleta de hemoculturas 
e aspiração de vias aéreas. Passar sonda nasoentérica.

QUESTÃO 23
A parada cardiorrespiratória é definida como a cessação súbita dos batimentos 
cardíacos e movimentos respiratórios. Os ritmos de parada são:

a)  Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e 
atividade elétrica sem pulso.

b)  Fibrilação atrial, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade 
elétrica sem pulso.

c)  Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e 
bloqueio átrio ventricular.

d)  Fibrilação atrial, taquicardia ventricular com pulso, assistolia e atividade 
elétrica sem pulso.

e)  Fibrilação ventricular, taquicardia atrial, assistolia e atividade elétrica 
sem pulso.

QUESTÃO 24
A doença renal crônica (DRC) é um termo abrangente que descreve a ocorrência 
de lesão renal ou de diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG), por um 
período de três meses ou mais de duração. A seguir assinale a alternativa correta 
sobre a DRC.
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a)  A DRC foi classificada em 5 estágios pela National Kidney Foundation 
e no último estágio da doença, a taxa de filtração glomerular é inferior 
a 25 ml/min/1,73 m2.

b)  São considerados fatores de risco para a DRC: doenças endócrinas e 
cardiovasculares, obesidade e tabagismo.

c)  A razão entre uréia e creatinina avalia o estado de hidratação e, na 
hipervolemia, essa razão apresenta-se elevada.

d)  As manifestações clínicas da DRC iniciam-se, principalmente, com TFG 
em torno de 80ml/min/1,73 m2, retenção hídrica e anemia.

e)  A TFG refere-se à quantidade de plasma filtrado pelos glomérulos por 
unidade de tempo, sendo que a depuração de creatinina fornece uma 
boa estimativa da TFG.

QUESTÃO 25
A escala de Braden pode ser utilizada para facilitar a avaliação sistemática e 
a quantificação de risco de um cliente apresentar lesão por pressão. Assinale 
abaixo a alternativa correta sobre os parâmetros que compõem a Escala de 
Braden.

a)  Percepção sensorial; umidade; atividade; mobilidade; nutrição; atrito e 
cisalhamento.

b)  Atividade neurológica; resposta à estímulos; umidade; atrito; 
cisalhamento e dor.

c)  Umidade; mobilidade; nível de consciência; alimentação; atrito e 
percepção neurológica.

d)  Uso de fralda; cisalhamento; percepção sensorial; nível de consciência 
e dermatite.

e)  Mobilidade; nível de consciência; estado nutricional; uso de fralda e  
pele sensível.

QUESTÃO 26
I. No dimensionamento de pessoal são responsabilidades do enfermeiro utilizar 
as melhores evidências e métodos para a alocação de pessoal, o que envolve 
aplicar um Sistema de Classificação de Pacientes e elaborar uma escala de 
trabalho que possibilite assistência de enfermagem segura, considerando os 
requisitos legais trabalhistas e da profissão.

II. Para que o cuidado de enfermagem seja seguro é importante que a composição 
da equipe de enfermagem esteja adequada às demandas assistenciais, 
considerando o número de horas de cuidado de enfermagem requeridas pelos 
pacientes e a qualificação dos profissionais.

Considerando as asserções acima, responda:

a)  As duas asserções são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa 
correta da I.
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b)  As duas asserções são proposições verdadeiras e a II não é uma 
justificativa correta da I.

c)  A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é falsa.

d)  A asserção I é uma proposição falsa e a II é verdadeira.

e)  Ambas são asserções falsas.

QUESTÃO 27
Um paciente foi admitido para uma cirurgia eletiva e informa ao estudante de 
enfermagem que tem bronquite. À ausculta pulmonar, o estudante constata 
sons respiratórios normais, sem ruídos adventícios. A frequência respiratória do 
paciente é de 18 rpm. O estudante documenta o diagnóstico de enfermagem 
Padrão respiratório ineficaz e prescreve: Observar o padrão respiratório. 
Considerando somente os dados apresentados, o que pode ser afirmado a 
respeito do diagnóstico de enfermagem identificado?

a)  Uma vez que o paciente referiu ter bronquite, o diagnóstico de 
enfermagem que deve automaticamente ser identificado é: Padrão 
respiratório ineficaz.

b)  O estudante deveria ter documentado da seguinte maneira: Padrão 
respiratório ineficaz relacionado a bronquite evidenciado por frequência 
respiratória de 18 rpm.

c)  Não há evidências (características definidoras) que suportem a 
identificação do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz.

d)  O diagnóstico de enfermagem mais preciso seria Ventilação espontânea 
prejudicada, considerando o diagnóstico de bronquite e a frequência 
respiratória de 18 rpm.

e)  O diagnóstico de enfermagem mais preciso seria Ansiedade, uma vez 
que o paciente foi admitido para realizar uma cirurgia.

QUESTÃO 28
Você, enfermeiro da unidade de internação, recebe a seguinte gasometria do 
Sr. J.S., 72 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, internado 
devido a queixas de falta de ar e piora da expectoração:

pH HCO3 
(mEq/l) BE PaO2 

(mmHg)
PaCO2 
(mmHg) SatO2 (%)

7,34 36 +5 59 65 88

Considerando-se que a gasometria foi colhida em ar ambiente e os valores de 
referências são os descritos na tabela a seguir, qual o distúrbio ácido básico 
apresentado pelo Sr. J.S.:
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Variável Valores de referências – 
sangue arterial

pH 7,35 – 7,45
PaCO2 35 a 45 mmHg
PaO2 80 a 100 mmHg
CO2 23 a 27 mEq/L

HCO3 22 a 26 mEq/L
BE -2,0 a +2,0 mEq/L

SatO2 92 – 100%

a)  Acidose respiratória parcialmente compensada.

b)  Alcalose respiratória.

c)  Acidose metabólica.

d)  Alcalose metabólica parcialmente compensada.

e)  Acidose mista.

QUESTÃO 29
Em relação a analgesia e sedação, podemos afirmar que os procedimentos 
cirúrgicos, podem ter indicação de sedação, analgesia ou a combinação destes. 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para cada assertiva e, após assinale a 
alternativa correspondente.

( ) Os agentes anestésicos utilizados na anestesia geral são administrados por 
inalação ou por via intravenosa.

( ) Na anestesia regional injeta-se um agente anestésico em torno dos nervos, 
de modo que o território inervado seja anestesiado.

( ) A raquianestesia é um bloqueio significativo da condução nervosa induzido 
quando um anestésico local é introduzido no espaço subaracnóideo, a nível 
lombar, geralmente entre a quarta e a quinta vértebras lombares.

( ) Uma vantagem da anestesia peridural é a ausência de cefaléia pós 
procedimento.

( ) O cliente que recebe anestesia regional mantém-se acordado e consciente 
de seu entorno, a menos que sejam administrados medicamentos para sedação 
leve ou para alívio da ansiedade.

a)  V, F, V, F, V.

b)  V, V, V, F, V.

c)  F, V, V, V, V.

d)  V, V, V, V, V.

e)  V, F, F, V, V.

QUESTÃO 30
Ao realizar o suporte básico de vida é recomendado a realização de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade, para isso os socorristas devem:
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a)  Realizar compressões torácicas na frequência de 100 a 120 
compressões/min; comprimir com profundidade de 5 a 6cm; permitir o 
retorno do tórax; minimizar as interrupções das compressões e; após 
30 compressões, realizar 2 respirações de 1 segundo promovendo a 
elevação do tórax.

b)  Realizar compressões torácicas na frequência mínima de 120 
compressões/min; comprimir com profundidade de 5cm; permitir o 
retorno do tórax; minimizar as interrupções das compressões e; após 
30 compressões, realizar 2 respirações de 1 segundo promovendo a 
elevação do tórax.

c)  Realizar compressões torácicas na frequência de 100 a 120 compressões/
min; comprimir com profundidade de 4cm; permitir o retorno do tórax; 
minimizar as interrupções das compressões e; após 30 compressões, 
realizar 2 respirações de 1 segundo promovendo a elevação do tórax.

d)  Realizar compressões torácicas na frequência de 100 a 120 
compressões/min; comprimir com profundidade de 5cm; permitir o 
retorno do tórax; minimizar as interrupções das compressões e; após 
15 compressões, realizar 2 respirações de 1 segundo promovendo a 
elevação do tórax.

e)  Realizar compressões torácicas na frequência mínima de 120 
compressões/min; comprimir com profundidade de 6cm; permitir o 
retorno do tórax; minimizar as interrupções das compressões e; após 
30 compressões, realizar 2 respirações de 1 segundo promovendo a 
elevação do tórax.

QUESTÃO 31
Dados do Sistema Nacional sobre Nascidos Vivos (SINASC) apontam que entre 
2000 e 2016, o número de casos de gravidez na adolescência entre os 10 e 20 
anos de idade incompletos, teve uma queda de 33%. Dados preliminares do 
SINASC (2019) apontam para redução de nascimentos de mães adolescente 
entre 2017 e 2018. Esta redução deve-se as ações específicas da prevenção 
primária, realizadas por diferentes profissionais de saúde, sensibilizados para o 
atendimento aos adolescentes.

O atendimento diferenciado à adolescente gestante preconiza:

a)  Evitar questionamentos sobre a iniciação e hábitos de vida sexual ativa 
na adolescência, por ser um assunto permeado de dúvidas e tabus, que 
não deve ser abordado pelo profissional de saúde.

b)  Orientar adolescentes, pais, familiares e responsáveis para a prevenção 
da violência doméstica e sexual no 3º trimestre da gestação e alertá-los 
em relação a programas da internet sem orientação.

c)  Ter disponibilidade para realizar a escuta ativa da adolescente e do 
seu parceiro, reduzindo suas dúvidas e prestando os esclarecimentos 
necessários, mesmo que necessite dispensar mais tempo na consulta.
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d)  Favorecer espaços (nas consultas, nos grupos e nas oficinas), para 
que adolescentes do sexo masculino possam assumir a paternidade e 
sensibiliza-los para a realização da vasectomia.

e)  Aproveitar as consultas de pré-natal, para realizar as orientações sobre 
sinais e sintomas da gestação, tipos de parto e cuidados com recém-
nascido, deixando para após o parto as orientações sobre contracepção, 
infecções sexualmente transmissíveis, drogas e sexualidade.

QUESTÃO 32
AJL, 2 anos e seis meses de idade, está hospitalizado em uma unidade pediátrica 
cirúrgica em pós-operatório imediato de correção de hipospádia, mantendo uma 
sonda uretral em sistema fechado e curativo compressivo em região peniana. Ao 
examiná-lo você nota que AJL está agitado, choroso, taquicárdico e taquipneico. 
Você decide então avaliar a dor de AJL e para isso deverá utilizar uma escala de 
dor apropriada à faixa etária. Nesta situação qual a escala mais indicada para 
avaliar a dor de AJL?

a)  Escala de FLACC (Face, Pernas, Atividade, Choro, Consolabilidade).

b)  Escala NFCS (Sistema de Codificação da Atividade Facial Neonatal).

c)  Escala Numérica.

d)  Escala NIPS (Neonatal Infant Pain Scale).

e)  Escala Visual-Análoga.

QUESTÃO 33
Crianças apresentam especificidades que devem ser observadas na 
administração de medicamentos, uma vez que variam amplamente na idade, 
peso, área de superfície corpórea e na capacidade de absorver, metabolizar e 
excretar os medicamentos.

Assim, assinale a alternativa correta:

a)  Para a instilação de medicamentos no canal auditivo de uma criança 
menor de três anos de idade, o canal auditivo externo deve ser tracionado 
para cima e para trás.

b)  O músculo dorsoglúteo é um local seguro, portanto, indicado para 
a administração de medicamentos em lactentes que ainda não 
deambulam.

c)  A via intravenosa é utilizada para administrar substâncias às crianças 
que apresentam absorção enteral insuficiente como, por exemplo, em 
virtude de diarreia, desidratação grave ou choque.

d)  Um método para determinar a dosagem de medicamentos é o cálculo 
da quantidade proporcional da área de superfície corporal em relação 
ao peso corporal, atentando-se ao fato que a proporção da área da 
superfície corporal é diretamente proporcional ao peso da criança.
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e)  Um método para determinar a dosagem de medicamentos é o cálculo 
da quantidade proporcional da área de superfície corporal em relação 
ao peso corporal, atentando-se ao fato que a proporção da área da 
superfície corporal é diretamente proporcional ao peso da criança.

QUESTÃO 34
Os enfermeiros são responsáveis para tomar decisões clínicas precisas e 
adequadas. Na consulta de enfermagem em puericultura, o enfermeiro necessita 
utilizar o pensamento crítico para ser assertivo nas suas condutas. Neste contexto, 
são atitudes pertinentes do enfermeiro, que utiliza o pensamento crítico:

a)  Demonstrar confiança e segurança na condução do atendimento de 
puericultura, com curiosidade em explorar os dados do recém-nascido e 
família, para auxiliar na realização de julgamentos clínicos apropriados.

b)  Apresentar criatividade, buscando resolutividade para uma problemática 
apresentada na consulta de puericultura, a partir das mesmas estratégias 
utilizadas com todos os neonatos e famílias.

c)  Reconhecer quando a opinião profissional difere da família do recém-
nascido. Para evitar conflito e manutenção da integridade da família, 
determinar o que é melhor para a assistência de enfermagem ao 
neonato, evitando negociações.

d)  Reconhecer quando necessita de mais informações para tomada de 
decisão, então, impõe para a família, que a mesma não deve omitir 
nenhuma informação sobre o recém-nascido.

e)  Identificar a partir das evidências científicas, condutas equivocadas de 
outros profissionais de saúde para o recém-nascido e família. Para não 
correr o risco de se indispor com estes profissionais, orienta a família a 
manter os cuidados prescritos por eles.

QUESTÃO 35
Leia as asserções I e II

A filosofia do Cuidado Centrado no Paciente e Família (CCPF) reconhece a família 
como constante na vida da criança. Assegura o bem-estar físico e emocional do 
paciente, bem como o envolvimento da família no cuidado. As funções da família 
referem-se às interações de membros da família, especialmente, a qualidade 
dessas relações e interações. O conhecimento desses fatores direciona o 
planejamento da assistência de enfermagem à família.

PORQUE

A filosofia do CPPF prevê maneiras pelas quais as famílias podem lidar e 
responder a um evento estressante, fornece apoio individualizado, que se baseia 
nos pontos fortes e funcionamento familiar e responsabiliza o enfermeiro de 
resolver as demandas psicossociais e espirituais da família.

Assinale a alternativa correta:

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I.
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b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I.

c)  As asserções I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição 
falsa.

d)  A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

e)  As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 36
A epinefrina continua sendo recomendada como um vasopressor na parada 
cardiorespiratória (PCR) em neonatologia. Considerando que um recém-nascido 
de 2 kg está em PCR na unidade de cuidados intermediários neonatais e o 
pediatra prescreve a primeira dose de 0,1 ml/kg e a segunda dose 0,2ml/kg, 
da solução de adrenalina de 1:10000 intravenosa. Quantos mililitros (ml) serão 
administrados neste recém-nascido na primeira e segunda dose?

a)  0,2ml e 0,4ml.

b)  0,1 ml e 0,3ml.

c)  0,2 ml e 0,8ml.

d)  0,1ml e 0,2ml.

e)  0,2ml e 0,6ml.

QUESTÃO 37
O conhecimento e interpretação dos sinais e sintomas dos distúrbios respiratórios, 
são essenciais para as tomadas de decisões, quanto às intervenções imediatas 
a serem tomadas e o planejamento dos cuidados.

Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa que corresponde 
corretamente, às definições de algumas manifestações clínicas do recém-
nascido com distúrbio respiratório.

I- A frequência respiratória entre 40 a 60 rpm é o padrão de normalidade e acima 
de 60 rpm pode-se denominar taquipneia.

II- A frequência respiratória entre 20 e 40 rpm é o padrão de normalidade e acima 
de 40 rpm pode-se denominar taquipneia.

III - Apneia é caracterizada por cessação da respiração acima de 10 segundos, 
sem a obrigatoriedade de ser acompanhada de bradicardia, cianose ou queda 
de saturação de oxigênio.

IV- A retração torácica é um sinal de desconforto respiratório, assim como, a 
gemência inspiratória e expiratória e o batimento de aletas nasais.

V – Cianose central está associada a possível alteração da função cardiopulmonar, 
caracterizada pela coloração azulada de lábios, mucosa oral, língua, tórax ou 
cianose generalizada.
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a)  I, III, IV e V estão corretas.

b)  II, III, IV e V estão corretas.

c)  I, III, IV estão corretas.

d)  II, IV e V estão corretas.

e)  I, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 38
A termorregulação (capacidade de manter a temperatura corporal constante) é 
ineficaz no recém-nascido, sobretudo entre os prematuros. A hipotermia constitui 
uma condição grave, com consequências para o prognóstico do recém-nascido.

Fisiologicamente o organismo perde calor por meio de quatro mecanismos, 
sendo relevante esse conhecimento para o planejamento da assistência de 
enfermagem, visando a prevenção de hipotermia.

Assinale a alternativa que corresponde aos mecanismos de perda de calor 
e suas respectivas definições.

a)  Pirólise: perda de água pela pele; Radiação: perda de calor para 
objetos ou superfícies mais frias, que não estão em contato com a pele; 
Convecção: perda de calor para superfície fria em contato com a pele; 
Combustão: perda de calor da pele para o ar ao redor.

b)  Evaporação: perda de calor para superfície fria em contato com a pele; 
Radiação: perda de calor para objetos ou superfícies mais frias, que 
não estão em contato com a pele; Convecção: perda de calor da pele 
para o ar ao redor; Condução: perda de água pela pele.

c)  Evaporação: perda de água pela pele; Radiação: perda de calor para 
objetos ou superfícies mais frias, que não estão em contato com a pele; 
Convecção: perda de calor da pele para o ar ao redor; Condução: 
perda de calor para superfície fria em contato com a pele.

d)  Pirólise: perda de água pela pele; Radiação: perda de calor para 
objetos ou superfícies mais frias, que não estão em contato com a pele; 
Convecção: perda de calor da pele para o ar ao redor; Combustão: 
perda de calor para superfície fria em contato com a pele.

e)  Evaporação: perda de água pela pele; Radiação: perda de calor para 
objetos ou superfícies mais frias, que não estão em contato com a pele; 
Convecção: perda de calor da pele para o ar ao redor; Combustão: 
perda de calor para superfície fria em contato com a pele.

QUESTÃO 39
A hipotermia é uma condição que agrava o quadro clínico do recém-nascido 
(RN), sobretudo dos prematuros, pois favorece o desequilíbrio ácido-básico, 
o desconforto respiratório, a enterocolite necrosante e a hemorragia intra e 
periventricular, aumentando as taxas de mortalidade e morbidade neonatal.
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Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados a serem tomados, 
para diminuir a perda de calor nos recém-nascidos a termo na sala de parto.

a)  Manter temperatura da sala de parto e de reanimação neonatal entre 
23 e 26°C, com portas fechadas e restrição de circulação de pessoas. 
Recepcionar o RN em campo cirúrgico estéril aquecido, colocá-lo sob 
fonte de calor radiante, secar com compressa aquecida e colocar touca. 
Retirar campos úmidos utilizados no recém-nascido.

b)  Manter temperatura da sala de parto e de reanimação neonatal entre 
20 e 23°C, com portas fechadas e restrição de circulação de pessoas. 
Recepcionar o RN em panos aquecidos, colocá-lo sob fonte de calor 
radiante, secar com compressa aquecida e colocar touca.

c)  Manter temperatura da sala de parto e de reanimação neonatal entre 
20 e 23°C, com portas abertas e restrição de circulação de pessoas. 
Recepcionar o RN em panos estéreis, colocá-lo sob fonte de calor 
radiante e secar com compressa. Retirar os campos úmidos utilizados 
no recém-nascido.

d)  Manter temperatura da sala de parto e de reanimação neonatal entre 
18 e 20°C, com portas fechadas e restrição de circulação de pessoas. 
Recepcionar o RN em panos estéreis e colocá-lo sob fonte de calor 
radiante, secar com compressa e colocar touca. Retirar campos úmidos 
utilizados no recém-nascido.

e)  Manter temperatura da sala de parto e de reanimação neonatal entre 
23 e 26°C, com portas fechadas e restrição de circulação de pessoas. 
Recepcionar o RN em panos estéreis e colocá-lo sob fonte de calor 
radiante, secar com compressa e colocar touca.

QUESTÃO 40
O recém-nascido (RN) pode ser classificado de acordo com a Idade Gestacional 
(IG): pré termo (RNPT), termo (RNT) e pós termo (RN pós T); Idade Gestacional 
e Peso: grande para idade gestacional (GIG), adequado para idade gestacional 
(AIG) e pequeno para idade gestacional (PIG) e quanto ao peso de nascimento: 
extremo baixo peso (EBP), muito baixo peso (MBP), baixo peso (BP), normal e 
macrossômico. Na unidade neonatal o enfermeiro está examinando um RN filho 
de mãe diabética, com IG de 42 2/7 semanas, nascido de parto normal, com 
peso de 4.100gr.

Assinale a alternativa que corresponde a classificação deste RN e o risco 
de distócia no parto:

a)  RNT, AIG, normal. Posição pélvica.

b)  RN pós T, GIG, macrossômico. Lesão de plexo braquial.

c)  RNPT, AIG, BP. Desconforto respiratório.

d)  RNT, PIG, normal. Hipotermia.

e)  RNT, GIG, normal. Hipoglicemia.

QUESTÃO 41
Recém-nascido, com idade gestacional de 38 semanas, sexo masculino, nascido 
de parto normal, no 2º dia de vida em alojamento conjunto. Ao exame físico, 
durante a inspeção, observa-se impetigo em região dorsal e torácica.
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Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à definição de 
impetigo, cuidados e tratamento:

a)  Infecção piogênica, mais comumente causada por Staphylococcus 
aureus, caracterizada por lesões bolhosas com conteúdo claro e dor. 
Controle e avaliação da dor. Utilização de sabonetes antissépticos e 
cremes antibióticos, nos casos mais graves, necessário o tratamento 
de antibioticoterapia sistêmica.

b)  Infecção piogênica, mais comumente causada por Escherichia coli, 
caracterizada por lesões eritematosas que evoluem para vesículas, 
pústulas e bolhas. Manter preocupação padrão. Administração de 
antibióticos tópicos e intravenosos.

c)  Infecção piogênica grave, causada por Streptococcus, caracterizada 
por lesões eritematosas que evoluem para vesículas, pústulas e bolhas. 
Manter precaução de contato. Encaminhar o recém-nascido para 
unidade de terapia intensiva, para o tratamento de antibioticoterapia 
sistêmica.

d)  Infecção piogênica, mais comumente causada por Escherichia coli, 
caracterizada por lesões eritematosas que evoluem para vesículas, 
pústulas e bolhas. Cuidados relacionados a prevenção de transmissão 
para outros recém-nascidos, sem precaução de contato. Utilização de 
sabonetes antissépticos e cremes antibióticos, nos casos mais graves, 
necessário o tratamento de antibioticoterapia sistêmica.

e)  Infecção piogênica, mais comumente causada por Staphylococcus 
aureus, caracterizada por lesões eritematosas que evoluem para 
vesículas, pústulas e bolhas. Cuidados relacionados a prevenção de 
transmissão para outros recém-nascidos, com precaução de contato. 
Utilização de sabonetes antissépticos e cremes antibióticos, nos casos 
mais graves, necessário o tratamento de antibioticoterapia sistêmica.

QUESTÃO 42
Recém-nascido prematuro, idade gestacional de 36 semanas, sexo feminino, 
nascido de parto cesárea. Ao primeiro exame físico, durante a inspeção, observa-
se vérnix caseoso em toda extensão corporal, com maior quantidade nas regiões 
axilares e genitália, entre os pequenos e grandes lábios. Presença de equimose 
em região temporal e escapular à direita.

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às definições 
das alterações cutâneas observadas.

a)  Substância gordurosa, branco acinzentada, composta pela secreção 
das glândulas sebáceas e decomposição da epiderme do neonato com 
função de proteção da pele e isolamento térmico. Formas vasculares 
extensas e elevadas que podem ter significado patológico.

b)  Pequenos pontos brancos devido à distensão e obstrução das glândulas 
sebáceas, decorrentes da ação do estrógeno materno. Manchas 
provenientes de trauma durante o parto.
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c)  Pequenos pontos brancos devido à distensão e obstrução das glândulas 
sebáceas, decorrentes da ação do estrógeno materno. Formas 
vasculares extensas e elevadas que podem ter significado patológico.

d)  Substância gordurosa, branco acinzentada, composta pela secreção 
das glândulas sebáceas e decomposição da epiderme do neonato com 
função de proteção da pele e isolamento térmico. Manchas provenientes 
de trauma durante o parto.

e)  Substância gordurosa, branco acinzentada, composta pela secreção 
das glândulas sebáceas e decomposição da epiderme do neonato com 
função de proteção da pele e isolamento térmico. Mancha que traduz 
imaturidade da pele na migração dos melanócitos, relacionada a fatores 
raciais.

QUESTÃO 43
A avaliação dos sinais vitais em recém-nascido (RN) deve ser realizada de 
forma cuidadosa, seguindo critérios como, o tempo ideal para contagem dos 
parâmetros. Um dos sinais vitais mais sensíveis às alterações é a frequência 
respiratória (FR), que pode variar de acordo com o período de reatividade e 
de comportamento do bebê. A FR deve ser contada durante 60 segundos 
ininterruptos, a fim de detectar quaisquer alterações na frequência e no ritmo.

A respeito da apneia, assinale a alterativa correta:

a)  Caracteriza-se cessação da respiração superior a 20 segundos ou entre 
10 a 15 segundos se acompanhada de bradicardia, cianose ou queda 
de saturação de oxigênio.

b)  É identificada quando ocorre pausa respiratória superior a 30 segundos 
sem alterações de outros sinais vitais.

c)  Ocorre mais comumente nas primeiras 72 horas de vida e equivale 
à pausa respiratória superior a 5 segundos com queda de saturação 
associada.

d)  A pausa respiratória é superior a 20 segundos e ocorre taquicardia 
associada como mecanismo compensatório da ausência de respiração.

e)  Equivale à pausa respiratória durante o período do sono, superior a 
20 segundos, acompanhada por bradicardia, cianose ou queda de 
saturação de oxigênio.

QUESTÃO 44
O Estatuto da Crianca̧ e do Adolescente no Capítulo I, art. 10o, inciso V, estabelece 
que:

“Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando 
ao neonato a permanência junto à mãe”.

Quais são as vantagens do Alojamento Conjunto?

I. Humanização do atendimento do binômio mãe-filho e sua família.
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II. Maior envolvimento dos pais e/ou de outras pessoas significativas nos cuidados 
com o recém-nascido.

III. Resolutividade da ansiedade materna, com impacto na produção de 
serotonina, responsável pela liberação do leite materno.

IV. Promoção do estabelecimento precoce do vínculo afetivo entre a mãe e o seu 
filho.

V. Estímulo ao aleitamento materno misto.

a)  I, II, III, IV.

b)  I, II, IV, V.

c)  II, III, IV, V.

d)  I, III, IV.

e)  I, II, IV.

QUESTÃO 45
Recém-nascido (RN) de 40ª semana, adequado para idade gestacional, com 
distócia no parto normal, com sofrimento fetal. Após o período expulsivo do RN, 
realizado clampeamento imediato do cordão umbilical, recepcionado em campos 
cirúrgicos aquecidos e colocado em berço com fonte de calor radiante. Iniciado 
manobras de reanimação cardiopulmonar, após avaliação de frequência cardíaca 
de 80bpm e ausência de respiração espontânea, mesmo após a aspiração de 
vias aéreas superiores. Boletim de Apgar 4, 8, 9.

Em relação a reanimação neonatal, qual é a relação entre a compressão 
torácica e a ventilação preconizada pelo American Heart Association? Qual 
é o local indicado para realização da compressão torácica?

a)  5:1. Um dedo acima do processo xifoide.

b)  15:2. Na linha imaginária mamilar.

c)  30:2. Um dedo abaixo da linha imaginária mamilar.

d)  3:1. Um dedo abaixo da linha imaginária mamilar.

e)  15:2. Dois dedos abaixo da linha imaginária mamilar.

QUESTÃO 46
O Método Credé (prevenção de oftalmia neonatal) e a administração de 
vitamina K no recém-nascido na sala de parto, são cuidados de enfermagem 
imprescindíveis para prevenção de:

a)  Infecção gonocócica e Doença hemorrágica.

b)  Infecção por Staphylococcus Aureus e Hipoglicemia.

c)  Infecção por Streptococcus B e Sangramento.

d)  Infecção por Pseudomonas e Coagulopatias.

e)  Infecção por Candida Albicans e Plaquetopneia.
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QUESTÃO 47
As infecções hospitalares em recém-nascidos são mais comuns na unidade de 
terapia intensiva neonatal. O risco de infecção é um diagnóstico de enfermagem 
presente neste contexto. As manifestações clínicas ocorrem após 48 horas de 
vida do recémnascido, sendo diagnosticada a sepse tardia.

PORQUE

A sepse tardia está intimamente associada ao uso de dispositivo vascular central, 
sendo uma problemática comum no recémnascido de alto risco. Tendo como 
um dos principais agente etiológico o estafilococo coagulase-negativa, podendo 
comprometer o estado geral do recém-nascido.

Assinale a asserção correta:

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I.

b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I.

c)  As asserções I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição 
falsa.

d)  A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

e)  As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 48
A imunização passiva do recém-nascido é adquirida pelo leite materno e a ativa, 
através da administração de vacinas recomendadas no período neonatal pelo 
Ministério da Saúde. São as vacinas preconizadas para o recém-nascido:

a)  BCG e Hepatite A.

b)  BCG e Tríplice viral.

c)  Hepatite B e Sarampo.

d)  BCG e Coqueluche.

e)  BCG e Hepatite B.

QUESTÃO 49
Na adaptação da vida extrauterina ocorrem o fechamento de estruturas 
anatômicas, que existiam na vida intrauterina, uma delas quando não se fecha 
após 48 horas do nascimento, pode caracterizar uma cardiopatia congênita 
classificada como acianótica. A comunicação desta estrutura cardíaca com a 
artéria pulmonar, pode sobrecarregar a função pulmonar. Esta cardiopatia é 
frequente em prematuros, pode ser identificada clinicamente e confirmada pelo 
ecocardiograma.

Nesse contexto, a descrição acima se refere a qual cardiopatia congênita? 
Entre outros achados clínicos, qual pode sugerir a necessidade de 
investigação?
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a)  Comunicação intraventricular. Sopro cardíaco.

b)  Comunicação interatrial. Saturação 96%.

c)  Persistência do Canal Arterial. Sopro cardíaco.

d)  Comunicação interatrial. Acrocianose

e)  Persistência do Canal Arterial. Saturação 96%.

QUESTÃO 50
O teste do coraçãozinho faz parte do Programa de Triagem Neonatal do Ministério 
da Saúde, sua finalidade é detectar, precocemente, possível alteração cardíaca 
no recém-nascido, por isso, é recomendada a sua realização no Alojamento 
Conjunto após 24horas de vida do neonato.

Qual a técnica para realizar este teste? Qual a diferença esperada 
da saturação entre o membro superior e inferior, como parâmetro de 
normalidade?

a)  Mensurar a saturação de oxigênio no membro superior esquerdo 
e comparar com a saturação do membro inferior direito. A diferença 
normal entre as saturações é até 5%.

b)  Mensurar a saturação de oxigênio no membro superior direito e comparar 
com a saturação do membro inferior direito. A diferença normal entre as 
saturações é até 10%.

c)  Mensurar a saturação de oxigênio no membro superior esquerdo 
e comparar com a saturação do membro inferior direito. A diferença 
normal entre as saturações é até 3%.

d)  Mensurar a saturação de oxigênio no membro superior direito e comparar 
com a saturação de qualquer membro inferior. A diferença normal entre 
as saturações é até 3%.

e)  Mensurar a saturação de oxigênio no membro superior direito e comparar 
com a saturação do membro inferior direito. A diferença normal entre as 
saturações é até 5%.

QUESTÃO 51
Recém-nascido A.B.L, nasceu de 37ª semanas e adequado para idade gestacional 
(AIG), grupo sanguíneo materno A+ e do recém-nascido O+. Está no Alojamento 
Conjunto há 36horas e ao exame físico foi detectado icterícia em zona II de 
Kramer, coletado bilirrubina sérica com valor de 15mg/dl. Prescrito pelo médico 
pediatra tratamento de fototerapia convencional com lâmpadas fluorescentes 
brancas.

Considerando o risco de integridade tissular do recém-nascido, quais 
ações de enfermagem são recomendadas, para este recém-nascido?

a)  Monitorar irradiância a cada 24 horas. Proteger os genitais do recém-
nascido. Estimular ingesta hídrica.
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b)  Higienizar o equipamento a cada 2 horas. Estimular ingesta hídrica. 
Realizar mudança de decúbito com frequência.

c)  Monitorar sinais vitais a cada hora. Manter proteção ocular e dos genitais 
do recém-nascido. Observar a frequência das evacuações.

d)  Manter a distância do equipamento abaixo de 20 cm do recém-nascido. 
Estimular o aleitamento materno. Observar a frequência de evacuações.

e)  Manter proteção ocular. Realizar mudança de decúbito com frequência. 
Observar a frequência e consistência das evacuações.

QUESTÃO 52
Recém-nascido a termo, parto normal, está respirando, chorando e com tônus 
muscular em flexão, boa vitalidade e ausência de líquido amniótico meconial. 
Parturiente sem intercorrências. Foram realizados os passos da recepção deste 
neonato, no Centro de Parto Humanizado.

Escolha a sequência recomendada de atendimento, neste contexto:

I – Prover calor.

II – Aspirar vias aéreas com sonda de aspiração n.10.

III - Clampeamento imediato do cordão.

IV - Colocar o recém-nascido em contato pele a pele com mãe.

V – Secar o recém-nascido e trocar campos úmidos.

a)  I, II, III, IV e V.

b)  I, IV e V.

c)  I, II, IV e V.

d)  II, III, IV e V.

e)  I, III e IV.

QUESTÃO 53
Os erros de medicação (EM) e as reações adversas a medicamentos (RAM) 
estão entre as falhas mais frequentes nos cuidados em saúde e é importante 
destacar que estas situações, muitas vezes, poderiam ter sido evitadas. A 
Enfermagem Neonatológica tem especificidades no preparo e administração 
de medicamentos, devido as peculiaridades de dosagem, volume e vias de 
administração. Para prevenção de EM o enfermeiro deve:

I- Adotar as medidas de prevenção de erros de medicação, em relação à 
prescrição médica.

II- Verificar se todas as informações relacionadas ao procedimento estão corretas 
de acordo com os 9 certos, antes de administrar qualquer medicamento a um 
paciente.

III- Adotar a dupla checagem do medicamento na prescrição médica, por dois 
profissionais de enfermagem antes da administração.
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IV- Proporcionar local adequado para preparar os medicamentos, sem fontes de 
distração e interrupções.

V- Colocar na bandeja diversos medicamentos para diferentes pacientes, no 
momento da administração do medicamento.

a)  I, IV e V.

b)  II, III e IV.

c)  II, III, IV e V.

d)  I, II, III e IV.

e)  I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 54
Dentre as características específicas de um recém-nascido (RN) estão presentes 
os reflexos primitivos, que podem ser definidos por resposta motora involuntária 
a um estímulo e são encontrados desde o nascimento até, aproximadamente, 
os seis meses de vida. O profissional de saúde, ao realizar exame físico, deve 
avaliar a presença destes reflexos, para obter informações sobre o estado de 
saúde do neonato. Um dos reflexos mais importantes a ser avaliado no RN é o 
Reflexo de Moro, que tem início no período intrauterino a partir de 28ª semana 
de gestação.

Acerca da definição que descreve o Reflexo de Moro, assinale a alternativa 
correta:

a)  Representa reação à pressão simultânea das palmas das mãos do RN, 
que por sua vez, abre a boca após este estímulo e mantém a cabeça 
na linha média levantando-a. Às vezes, pode ocorrer o fechamento dos 
olhos e flexão do antebraço.

b)  Equivale à rotação dos olhos, ao promover a rotação para lateral da 
cabeça do RN. Os olhos tendem a seguir, lentamente, para o lado da 
rotação.

c)  É obtido ao fazer estímulo contínuo da planta do pé a partir do calcâneo 
no sentido dos artelhos. Os dedos adquirem postura em extensão.

d)  Consiste em resposta de extensão-abdução dos membros superiores 
e eventualmente dos membros inferiores. Os braços ficam estendidos 
e abertos e os dedos das mãos se abrem, e em seguida, ocorre flexão-
adução dos braços, com retorno à posição inicial. É desencadeado por 
algum estímulo brusco.

e)  Ocorre quando o RN é posicionado em decúbito dorsal. A região anterior 
do tórax é estabilizada e sua cabeça é lateralizada. Há presença de 
extensão dos membros do lado para o qual a face está voltada e flexão 
dos membros que estão voltados para o lado oposto da face.

QUESTÃO 55
Para determinar se existe a possibilidade de doença grave em crianças menores 
que 2 meses, devem-se utilizar a seguintem avaliação de sinais:
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I – Recusa alimentar.

II – Secreção purulenta no umbigo.

III – Palidez intensa.

IV – Temperatura de 37,5ºC.

V- Cianose de extremidades.

Assinale a alternativa correta:

a)  as alternativas I, II, III estão corretas.

b)  estão corretas II, III, IV estão corretas.

c)  estão corretas III, IV, V estão corretas.

d)  estão corretas I, III, V estão corretas.

e)  estão corretas I, III, IV estão corretas.

QUESTÃO 56
Mariana é uma puérpera, primípara, encontra-se no 4º dia de pós-parto normal 
e procura a Unidade Básica de Saúde por apresentar, há um dia, dor e calor em 
ambas as mamas, febre e mal-estar. Por esses motivos, diminuiu a frequência 
e duração das mamadas. Mariana foi atendida pela enfermeira Vanessa, que 
constatou ao exame físico das mamas: mamas simétricas, pendulares, de médio 
volume, ingurgitadas, quentes, com presença de edema e distensão excessiva. 
Mamilos protrusos, achatados, hipotróficos ou curtos, com presença de lesão 
mamilar bilateralmente. Presença de leite à expressão bilateral, em pequena 
quantidade.

Assinale a alternativa referente ao quadro clínico apresentado por Mariana 
e as condutas de enfermagem indicadas neste caso.

a)  Ingurgitamento mamário fisiológico. Condutas: realizar a flexibilidade 
areolar antes das mamadas, aplicar calor local e realizar ordenha 
manual das mamas antes e após as mamadas.

b)  Mastite. Condutas: reduzir a frequência das mamadas, iniciar a mamada 
pela mama menos comprometida, orientar repouso e aumento de 
ingesta hídrica.

c)  Ingurgitamento mamário patológico. Condutas: realizar a flexibilidade 
areolar, orientar o aleitamento materno sob livre demanda ou caso a 
criança não mame, o esvaziamento das mamas por meio de ordenha 
manual ou bomba elétrica; uso ininterrupto de sutiã adequado, realização 
de massagens delicadas nas mamas e crioterapia.

d)  Abcesso. Condutas: suspender totalmente a lactação e retomar as 
mamadas quando regressão total do quadro.

e)  Candidíase. Condutas: enxaguar os mamilos e secá-los ao ar livre após 
as mamadas e expô-los à luz por pelo menos alguns minutos por dia.



ENFERMAGEM NEONATOLÓGICA

32
UNIFESP – FAP 2019/2020

QUESTÃO 57
Assinale a alternativa CORRETA. O boletim de Apgar faz a avaliação do recém-
nascido fundamentado na: 

a)  Esforço respiratório, irritabilidade reflexa, frequência cardíaca, cor da 
pele e tônus muscular.

b)  Frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, peso e 
pregas plantares.

c)  Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, hipóxia e cor 
da pele.

d)  Esforço respiratório, tônus muscular, frequência cardíaca, edema e 
temperatura.

e)  Saturação de oxigênio, esforço respiratório, tônus muscular e frequência 
cardíaca.

QUESTÃO 58
Em relação ao comportamento de um recém-nascido a termo, saudável, o 
estado quieto-alerta é o melhor momento para interagir com o recém-nascido. 
Neste estado ele encontra-se acordado e com os olhos abertos. No alojamento 
conjunto alguns recém-nascidos já são capazes de apresentar algumas respostas 
comportamentais. Indique as afirmações Verdadeiras e as Falsas e selecione a 
alternativa correspondente.

( ) Neste estado o recém-nascido já faz contato visual e enxerga melhor a 
uma distância de 40-50cm, que corresponde à distância que separa os olhos do 
neonato e o rosto da mãe durante as mamadas.

( ) Reconhece a face da mãe após quatro horas de vida e com um ou dois 
dias de vida distingue o cheiro materno dos demais, volta os olhos e às vezes, a 
cabeça em direção aos sons.

( ) Reconhece sabores com preferência para salgados e mostra interesse por 
cores primárias como: vermelho, azul e amarelo.

( ) Imita expressões faciais e já pode distinguir tipos de sons, com preferência 
para sons agudos e para voz da mãe, e já é capaz de ir ao encontro da mama da 
mãe logo após o nascimento, se colocado em contato com o tórax.

( ) É caracterizado pelo olhar vivo e brilhante, representativo de atenção ao 
meio ambiente e ao longo do dia e da noite apresenta-se nessa situação várias 
vezes por períodos curtos.

a)  F, V, F, V, F.

b)  V, F, V, V, F.

c)  F, F, V, F, V.

d)  V, V, F, F, F.

e)  F, V, F, V, V.
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QUESTÃO 59
Recém-nascido, na 31ª semana de idade gestacional, parto vaginal, nasceu 
chorando e com movimentação ativa. Nessas condições o clampeamento do 
cordão deve ocorrer:

a)  Entre 1 a 3 minutos, após a extração completa do produto conceptual 
do corpo da mãe, posicionado sobre o abdome da mãe e somente se o 
recém-nascido estiver chorando, respirando e ativo.

b)  Entre 15 a 30 segundos, após o posicionamento do recém-nascido 
no abdome ou tórax materno e somente se o recém-nascido estiver 
chorando, respirando e ativo.

c)  Imediatamente, logo após a extração completa do produto conceptual 
do corpo da mãe e somente se o recém-nascido estiver chorando, 
respirando e ativo.

d)  Entre 60 a 180 minutos, após ordenha do cordão da região placentária 
para o recém-nascido e somente se o recém-nascido estiver chorando, 
respirando e ativo.

e)  O cordão deve ser ordenhado e clampeado entre um a três minutos e 
somente se o recém nascido estiver chorando, respirando e ativo.

QUESTÃO 60
O oxigênio é o produto medicinal administrado à recém-nascidos com mais 
O oxigênio é o produto medicinal administrado a recém-nascidos com mais 
frequência do que qualquer outro medicamento. A toxicidade do oxigênio foi uma 
das causas da cegueira epidêmica em crianças com baixo peso ao nascer e  
foi documentada cerca de 30 anos antes da introdução da oximetria de pulso. 
O oxímetro de pulso é um equipamento não invasivo utilizado para registrar 
continuamente a saturação periférica de oxigênio (SpO2) do sangue. Sobre o uso 
desse equipamento, considere as seguintes afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA.

I - A exposição excessiva ao oxigênio foi uma das causas da retinopatia da 
prematuridade, entretanto os estudos não esclarecem adequadamente como a 
administração de oxigênio pode ser otimizada. Considera-se uma leitura aceitável 
da SpO2 para o recém-nascido valores entre 83 e 87%.

II - O oxímetro de pulso mede a saturação de oxigênio, um determinante fisiológico 
básico do fornecimento de oxigênio para os tecidos e tem uma alta sensibilidade 
para detectar situações de hipoxemia. O sensor composto por um díodo emissor de 
luz (LED) e um fotodetector é colocado em oposição ao redor do pé, mão ou dedo.

III - A principal limitação fisiológica da oximetria de pulso é a incapacidade de 
detectar hiperoxemia com SpO2 mais baixa (<90%), devido à forma da curva de 
dissociação de hemoglobina de oxigênio.
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IV - Deve-se selecionar pé, mão ou dedo que esteja aquecido e que possua 
preenchimento capilar adequado. A fixação oclusiva do sensor, evita que a luz 
ambiente possa interferir nas leituras da saturação de oxigênio.

a)  As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

b)  As afirmativas II, III, IV estão corretas.

c)  As afirmativas II e IV estão corretas.

d)  As afirmativas I e III estão corretas.

e)  As afirmativas I, II e III estão corretas.
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Estudo de caso

RAA foi admitida na maternidade da região sudeste do município de São Paulo, 
em trabalho de parto, acompanhada do marido. No seu cartão do pré-natal, 
consta que é primigesta, primípara, sem história de aborto, com a realização 
de 12 consultas na unidade básica de saúde próxima a sua residência, com a 
imunização preconizada para gestante completa e sorologias negativas. Com 
história de Diabetes Gestacional, com controle glicêmico, através de dieta 
estabelecida pela nutricionista da equipe da Estratégia da Saúde da Família. 
Apresentou bolsa rota de 6hs antes do parto. Foi encaminhada, juntamente, 
com o acompanhante ao Centro de Parto Humanizado. No pré-parto recebeu 
o atendimento da equipe de enfermagem. No intraparto o período expulsivo 
foi prolongado. Às 20h34 nasce de parto normal, recém-nascido (RN) do sexo 
masculino, na 36ª semana de idade gestacional, Apgar 8 e 9, peso 3900gr e 
medindo 55cm. Foi realizado clampeamento tardio do cordão umbilical, contato 
pele a pele e estimulado aleitamento materno em sala de parto. Após cuidados 
imediatos com o recém-nascido (RN) e parturiente, o binômio foi encaminhado 
para o Alojamento Conjunto (AC).

O enfermeiro do AC realizou a admissão da puérpera e RN, que foi mantido em 
berço comum. Ao exame físico do RN foram identificados os seguintes achados:

Fontanelas bregmática 2x1 e lambdoide 1x1, face arredondada, letargia, frequência 
respiratória 40rpm, a ausculta pulmonar murmúrios vesiculares bilaterais, 
frequência cardíaca 130bpm, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas 
2 tempos sem sopro, reflexo de moro presente, verniz caseoso, coto umbilical 
gelatinoso e clampeado, integridade cutânea, millium sebáceo em face, lanugem 
na região dorsal, abdome globoso e flácido, ortolani negativo, testículos tópicos 
bilateralmente, micção em pequena quantidade e mecônio ausente.

Foram realizadas pelo enfermeiro as seguintes orientações: Sono seguro, 
Aleitamento Materno (AM) e Higiene do recém-nascido.

Exame laboratorial: glicemia capilar na 1ª hora de vida 55mg/dl

   glicemia capilar na 2ª hora de vida 50mg/dl

   glicemia capilar na 3ª hora de vida 30mg/dl

Na 3ª hora de vida do RN, o enfermeiro é chamado pela família que verbaliza 
preocupação com tremores intensos do RN, que são constatados pelo enfermeiro, 
que realiza nova glicemia capilar com resultado 30mg/dl. Foi solicitada a avaliação 
médica, que decidiu encaminhar o RN para a unidade de cuidados intermediários 
neonatais (UCIN), para administração de soro glicosado 10% em cateter venoso 
periférico e monitorização do RN.

Posicionado RN em incubadora de transporte, encaminhado para a UCIN, 
sendo admitido pela enfermeira. Colocado em incubadora modo pele 36,5oC, 
monitorizada a frequência cardíaca (FC 125bpm) e saturação de oxigênio 98%, 
realizada punção venosa em veia do arco dorsal da mão esquerda e iniciado a 
infusão conforme prescrição médica.

Após estabilização do RN, a enfermeira orientou à família sobre o estado de 
saúde do RN, verificou com a puérpera a técnica do aleitamento materno (AM), 
identificado a insegurança, quanto ao posicionamento e pega correta, reorientado 
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sobre o AM e acompanhado a mamada. Orientou sobre os cuidados que seriam 
realizados na UCIN. Os pais estavam chorosos e assustados, relataram a 
preocupação com o bem-estar do RN e de como poderiam ajudá-lo.

Diante deste contexto, responda as questões de 1 a 5.

QUESTÃO 1
Assinale a resposta assertiva correta, referente a justificativa fisiopatológica para 
o estado clínico apresentado pelo RN discutido no caso:

a)  A glicose materna passa pela barreira placentária e no caso da 
diabetes gestacional, a hiperglicemia materna promove a secreção 
fetal de insulina (hiperinsulinismo) e desencadeia macrossomia fetal e 
deposição de gordura.

b)  A glicose materna passa pela barreira placentária. O RN necessita 
de mais glicose como fonte de energia cerebral. Com a redução da 
produção da insulina pancreática, ocorre um estado de letargia no RN, 
com o comprometimento dos reflexos primitivos.

c)  A glicose materna passa pelo colostro e aumenta os níveis de glicose 
do RN. As células pancreáticas do RN produzem uma quantidade maior 
de insulina e resulta em microssomia ou RNs pequenos para idade 
gestacional.

d)  A glicose materna passa pela barreira placentária. A gestante insulino 
dependente, pode desencadear no feto redução do crescimento 
intrauterino, gerando partos prematuros e comprometimento neurológico 
no RN.

e)  A glicose materna passa pelo leite materno, aumenta a ação dos 
hormônios contrarreguladores da insulina (Adrenalina, Glucagon, Cortisol 
e do Crescimento), que estimulam a glicogenólise e gliconeogênese, 
resultando em RN pós termo e adequado para idade gestacional.

QUESTÃO 2
Durante a realização do exame físico do recém-nascido foi observada a infiltração 
da infusão de glicose a 10% na mão esquerda. A medicação foi preparada e 
administrada em bomba de infusão, pela técnica de enfermagem da unidade. 
Após a suspensão da medicação e retirada do acesso venoso periférico, foi 
constatada a lesão tissular. Considerando os princípios da cultura de segurança 
do paciente, qual a tomada de decisão do enfermeiro na condução deste Evento 
Adverso?

Assinale a asserção correta:

a)  Identificar a possível causa do evento adverso. Transferir a técnica de 
enfermagem para outro setor do hospital.

b)  Realizar a notificação do evento adverso. Registrar no prontuário do 
paciente que não houve dano ao paciente.

c)  Identificar a possível causa do evento adverso. Investir em proposta de 
educação continuada para a equipe.
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d)  Realizar a notificação do evento adverso. Realizar advertência e 
suspensão da técnica de enfermagem.

e)  Avaliar os fatores multicausais do evento adverso. Registrar no 
prontuário da técnica de enfermagem o erro cometido.

QUESTÃO 3
Durante a orientação sobre o aleitamento materno (AM) foi identificada a 
insegurança da puérpera, quanto a técnica correta do AM e a preocupação da 
família com o bem-estar do recém-nascido (RN). Diante deste contexto, quais 
ações de enfermagem são pertinentes?

Assinale a asserção correta:

a)  Orientar sobre o esvaziamento das mamas, após compressa morna. 
Identificar as forças da família para o enfrentamento.

b)  Ensinar a posição de pinça dos dedos médio e anelar na região mamilar. 
Realizar a escuta terapêutica.

c)  Orientar a puérpera a observar se o RN realizou a pega do mamilo. 
Fazer o acolhimento da família.

d)  Estimular a amamentação em livre demanda. Realizar a técnica de 
aconselhamento, ajudar os pais de forma empática a tomar decisões.

e)  Orientar sobre a ordenha do leite e administração pelo copo, antes das 
mamadas. Estimular a participação do pai nos cuidados ao RN.

QUESTÃO 4
A punção de calcanhar para coleta da glicemia capilar desencadeia dor aguda 
no recém-nascido (RN). As evidências científicas descrevem as medidas não 
farmacológicas de minimização de dor no RN. Para este procedimento quais são 
as medidas recomendadas, com base nas evidências científicas:

I- Enrolamento.

II- Glicose 50% via oral.

III- Sacarose 24% via oral.

IV- Sucção não nutritiva.

V- Distração.

Assinale a asserção correta:

a)  I, II, IV.

b)  II, III, IV.

c)  I, III, IV.

d)  III, IV, V.

e)  I, II, V.
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QUESTÃO 5
Leia as asserções I e II.

Este recém-nascido (RN) apresenta o Diagnóstico de Enfermagem Risco de 
Glicemia Instável, sendo o fator de risco ser filho de mãe diabética. A meta para 
este RN é a manutenção da glicemia capilar acima de 45mg/dl.

PORQUE

A hipoglicemia neonatal pode gerar dano cerebral irreversível e manifestações 
clínicas como tremores, letargia e sucção débil, portanto, recomenda-se o 
tratamento, se a glicose sanguínea do RN for < 40mg/dl.

Assinale a asserção correta:

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I.

b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I.

c)  As asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição 
falsa.

d)  A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

e)  As asserções I e II são proposições falsas.


