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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NEONATOLOGIA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), leia as afirmativas e, a seguir, assinale a 
alternativa correta.
I. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou 

frequente de crianças na primeira infância, receberão 
formação específica e permanente para a detecção de 
sinais de risco para o crescimento e desenvolvimento 
em todas áreas, com exceção da psíquica.

II. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

III. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, 
excluindo as unidades neonatais, de terapia intensiva 
e de cuidados intermediários, deverão proporcionar 
condições para a permanência, em tempo integral, de 
um dos pais ou responsável, nos casos de internação 
de criança ou adolescente.

IV. A atenção odontológica à criança terá função educativa 
protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o 
bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 
posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de 
vida, com orientações sobre saúde bucal.

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

27) Considerando a realização do Processo de Enfermagem, 
leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 
correta.
I. Deve ser realizado, por meio de 5 fases: Coleta de 

Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); 
Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de 
Enfermagem; Implementação; e Avaliação de 
Enfermagem.

II. A implementação de enfermagem é um processo 
deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da 
comunidade, em um dado momento.

III. O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como 
o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais 
ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e 
comunidades, a problemas de saúde ou processos de 
vida.

IV. A evolução de enfermagem tem por finalidade registrar 
informações sobre a assistência prestada, com a 
finalidade de comunicá-las aos membros da equipe 
de saúde, sendo realizada por todos os membros da 
equipe de enfermagem.

a) As frases I, II, III e IV estão corretas
b) As frases I, II e IV estão corretas
c) As frases I e III estão corretas
d) As frases I e IV estão corretas
e) As frases II e III estão corretas

28) Considerando a avaliação da vitalidade ao nascer e da 
necessidade de reanimação neonatal, é correto afirmar 
que:
a) A frequência cardíaca (FC) é o principal determinante da 

decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. 
Logo após o nascimento, o recém-nascido (RN) deve 
apresentar uma FC menor que 100 batimentos por 
minuto

b) O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar o 
início da reanimação e das manobras a serem instituídas 
no decorrer do procedimento

c) O recém-nascido (RN) apresenta boa vitalidade e 
não necessita de qualquer manobra de reanimação, 
se, ao nascimento, verifica-se que ele é a termo, está 
respirando ou chorando e com tônus muscular em 
flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial

d) A avaliação da coloração da pele e das mucosas do RN 
é a principal medida para decidir procedimentos na sala 
de parto, pois diversos estudos mostram a relação com 
a saturação de oxigênio ao nascimento

e) A classificação da idade gestacional adequada e a 
ausência de sofrimento fetal são as únicas medidas 
para a decisão de indicar as diversas manobras de 
reanimação

29) Não é uma indicação de episiotomia: 
a) Feto não-reativo
b) Bolsa rota
c) Uso de fórceps
d) Fetos grandes
e) Período expulsivo prolongado

30) Considerando-se o preconizado para monitoração de 
crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a 
alternativa incorreta.
a) A suplementação de ferro deve ser prescrição para 

todas as idades, até para as crianças com menos de 6 
meses em aleitamento materno exclusivo

b) No primeiro ano de vida, o acompanhamento de 
puericultura visa, basicamente, identificar precocemente 
as alterações de crescimento e desenvolvimento, 
nutrição e vacinação

c) Nas consultas pediátricas, deve-se acompanhar o 
crescimento (peso, altura, IMC, perímetro cefálico) com 
a utilização dos gráficos produzidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS)

d) A prevenção de acidentes é um tópico muito 
importante durante a puericultura, que rotineiramente é 
negligenciada

e) Realizar a checagem dos marcos principais de 
desenvolvimento, para avaliação neurológica e detectar 
possíveis atrasos no desenvolvimento

31) Considerando os sinais clínicos de uma criança com 
choque hipovolêmico, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Diminuição do Débito cardíaco.
(  ) Pressão Venosa Central (PVC) baixa.
(  ) Enchimento capilar precário.
(  ) Pressão Arterial Normal.
a) F,V,V,V
b) V,V,V,F
c) V,V,V,V
d) F,V,V,F
e) V,V,F,V
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32) Uma criança de 6 meses, internada na Unidade de 
Pediatria, tem a prescrição médica para administrar 
500.000UI de Penicilina Cristalina diluída em 50 mL de 
soro fisiológico 0,9%, via Endovenosa, em 1 hora. O 
setor de farmácia possui frasco-ampola de 5.000.000UI. 
Considerando o preparo específico deste medicamento, 
o profissional de enfermagem deverá introduzir __mL 
de diluente para diluição. Posteriormente, aspirar ___ 
mL do medicamento diluído para colocar no frasco de 
soro fisiológico 0,9%, conforme prescrição médica. O 
gotejamento do soro será de ____ microgotas/minuto. 
Preencha a lacuna e, a seguir, assinale a alternativa 
correta.
a) 6; 2; 17
b) 10;1;17
c) 4; 0,5; 51
d) 8; 1; 51
e) 10; 0,5; 6

33) O brinquedo terapêutico é uma modalidade efetiva, 
indireta de ajudar as crianças a lidar com suas 
preocupações e medos, além de ajudar os enfermeiros a 
ganhar conhecimento das necessidades e sentimentos 
das crianças. Considerando os tipos de brinquedos 
e suas funções, correlacione as colunas abaixo, 
enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale 
a alternativa correta.

(A) Dramático ou catártico ( ) Preparar a criança para os 
procedimentos a que será 
submetida.

(B) Instrucional ( ) Potencializar o uso da 
fisiologia da criança de acordo 
com a sua condição.

(C) Capacitador de funções ( ) Permitir a descarga 
emocional da criança.

a) B,C,A
b) A,B,C
c) C,B,A
d) C,A,B
e) A,C,B

34) Um adolescente, 17 anos, sexo masculino, foi internado 
na Unidade de Pronto-Socorro. O Enfermeiro realizou 
o Eletrocardiograma, conforme apresentado na figura 
abaixo. O ritmo cardíco do adolescente indica:

a) Fibrilação ventricular
b) Extrassístole
c) Taquicardia ventricular
d) Atividade elétrica sem pulso (AESP)
e) Fibrilação atrial

35) Considerando os cuidados pós-drenagem de tórax do 
recém-nascido (RN), leia as frases abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa correta.
I. Observar se há oscilação no circuito. Caso não ocorra, 

verificar obstrução por coágulo, fibrina, vazamento ou 
irregularidades no sistema.

II. Posicionar o frasco de drenagem bem fixado à superfície 
e localizado em nível inferior ao tórax do RN.

III. Recomenda-se o pinçamento do dreno a cada 3 horas, 
favorecendo a retirada precoce do mesmo.

IV. Deve-se manter a drenagem torácica ou a aspiração 
contínua enquanto o selo d’água não estiver borbulhando 
e se não forem percebidas oscilações no circuito.

a) As frases II e IV estão corretas
b) As frases I e II estão corretas
c) As frases I e III estão corretas
d) As frases II, III e IV estão corretas
e) Apenas a frase II está correta

36) Considerando o cateter central de inserção periférica 
(PICC), analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
(  ) Este procedimento é particularmente útil em recém-

nascidos prematuros extremos e bebês em uso de 
hidratação venosa e nutrição parenteral por mais de 
sete dias e com manuseio restrito.

(  ) Esse cateter caracteriza-se por ser radiopaco, 
de silicone, com ou sem guia e é específico para 
implantação em veia central por acesso periférico.

(  ) Esse cateter deve ser mantido pérvio por meio de infusão 
contínua de líquidos, sendo proibida a salinização ou 
heparinização.

(  ) Qualquer acesso venoso pode ser utilizado, porém a 
veia de preferência é a basílica.

a) V,F,F,F
b) F,F,V,V
c) V,V,F,V
d) V,V,V,V
e) F,V,F,F

37) De acordo com Calendário Nacional de Vacinação, 
a vacina Papiloma Vírus Humano (HPV) deve ser 
administrada em:
a) Dose única
b) Uma dose e um reforço a cada 10 anos
c) Uma dose ao nascer e uma dose aos 12 meses de 

idade
d) Duas doses (com intervalo de 0 e 6 meses)
e) Três doses (com intervalo de 0, 6 e 60 meses)

38) Considerando os indicadores básicos de saúde no 
Brasil, a taxa de mortalidade neonatal precoce é 
calculada pelo:
a) Número de óbitos de menores de um ano de idade, 

por mil nascidos vivos, na população residente em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado

b) Número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado

c) Número de óbitos de 0 a 1 dia de vida completo, por mil 
nascidos vivos, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado

d) Número de óbitos de 1 a 40 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado

e) Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado
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39) Uma criança do sexo feminino, 6 anos de idade, 
internada na Unidade de Pediatria, foi diagnosticada 
com Doença Meningocócica. O Enfermeiro responsável 
orientou a equipe para:
a) Colocar a criança em quarto privativo e adotar 

precauções para aerossóis
b) Colocar a criança em quarto privativo e adotar 

precauções para gotículas
c) Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções 

para contato
d) Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções-

padrão
e) Colocar a criança em quarto coletivo, com coorte de 1 

metro e adotar precauções para aerossóis

40) Durante a consulta de enfermagem, a avaliação dos 
reflexos é uma parte importante  do exame neurológico. 
É correto afirmar que, friccionar o dorso da criança, 
vertebralmente, com o dedo ou cotonete e a cessação 
ocorre por volta dos dois meses, relaciona-se ao reflexo 
de:
a) Babinski
b) Moro
c) Galant
d) Landau
e) Marcha

41) Em unidade de internação, a orientação para utilização 
de precauções para transmissão de gotículas deve 
incluir:
a) Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os 

profissionais, máscara cirúrgica para o paciente durante 
o transporte e quarto privativo

b) Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os 
profissionais, máscara N95 para o paciente durante o 
transporte e quarto privativo

c) Higienização das mãos, máscara N95 para os 
profissionais, máscara cirúrgica para o paciente durante 
o transporte e quarto privativo

d) Avental, luvas de procedimentos, higienização das 
mãos e quarto coletivo

e) Avental, luvas cirúrgicas, higienização das mãos, 
máscara N95 para os profissionais, máscara N95 para 
o paciente durante o transporte e quarto coletivo com 
coorte de 1 metro

42) Os avanços na tecnologia de aparelhos de ventilação 
mecânica têm permitido diferentes  abordagens 
ventilatórias do recém-nascido (RN). Entre as 
modalidades de ventilação, o modo _________ é quando 
o aparelho fornece suporte ventilatório com picos de 
pressão ou volumes correntes e tempos inspiratórios 
predeterminados em resposta ao esforço respiratório 
espontâneo (ciclos assistidos). Se o RN não realizar 
esforço inspiratório em um determinado período de 
tempo, o respirador fornece ventilações mecânicas 
controladas na frequência predeterminada (ciclos 
controlados). Preencha a lacuna e, a seguir, assinale a 
alternativa correta.
a) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV)
b) Pressão de suporte (PS)
c) Volume garantido (VG)
d) Pressão inspiratória (PIP)
e) Assistida/Controlada (A/C)

43) A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a 
afecção respiratória mais frequente no recém-nascido 
(RN) pré-termo. Considerando a SDR, leia as frases 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I. O diagnóstico da SDR é, essencialmente, radiológico, 

uma vez que os sinais e sintomas clínicos podem estar 
ausentes ou serem pouco específicos.

II. É uma síndrome clínica caracterizada por hipoxemia 
grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo 
sanguíneo pulmonar e shunt direito-esquerdo por meio 
do forame oval e/ou canal arterial.

III. A evolução clássica da SDR pode ser modificada 
por meio da administração antenatal de corticoide, 
assistência ventilatória precoce e uso de surfactante 
exógeno.

IV. A principal causa é a deficiência quantitativa e qualitativa 
do surfactante alveolar.

a) As frases I e IV estão corretas
b) As frases III e IV estão corretas
c) Apenas a frase II está correta
d) Apenas a frase I está correta
e) Apenas a frase IV está correta

44) A pele atua como órgão de proteção, não só mecânica 
(física), mas também imunológica. Considerando os 
cuidados com a pele do recém-nascido, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) Os cuidados devem envolver limpeza suave com 

material neutro não tóxico e não abrasivo.
(  ) Para a limpeza, é recomendado o uso de compostos 

contendo hexaclorofeno.
(  ) Para higienização do cordão umbilical, o mais seguro é 

o uso de clorexidina ou álcool a 70%.
(  ) Para higienização do cordão umbilical, não se deve usar 

iodo-povidona rotineiramente pelo risco de absorção 
sistêmica do iodo e surgimento de hipotireoidismo 
transitório.

a) V,V,V,V
b) V,F,V,F
c) F,F,F,F
d) V,V,V,F
e) V,F,V,V

45) As medidas a serem adotadas no manejo do 
ingurgitamento mamário incluem:
a) Compressas quentes (ou bolsa de água quente) nas 

mamas nos intervalos ou logo após as mamadas; em 
situações de maior gravidade, podem ser feitas de 2 em 
2 horas

b) Deixar as mamas livres, sem uso de sutiã, para alívio da 
dor e manutenção dos ductos em posição natural

c) Massagens delicadas das mamas, com movimentos 
circulares, particularmente, nas regiões mais afetadas 
pelo ingurgitamento, pois elas fluidificam o leite viscoso 
acumulado, facilitando sua retirada, e são importantes 
estímulos do reflexo de ejeção do leite

d) Ordenha mecânica da aréola uma vez por dia, e se 
estiver tensa, antes de cada mamada

e) Mamadas frequentes, com horários preestabelecidos 
de 3 em 3 horas
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46) Foi prescrito para o recém-nascido (RN) JGH, internado 
na Unidade de Neonatologia, Fentanil 2 µg/kg por 
hora, EV contínuo. O técnico de enfermagem, que 
estava no final do plantão, preparou a medicação com 
pressa e não tomou os cuidados necessários, o que o 
levou a administrar o medicamento em dose 10 vezes 
maior do que a prescrita, ocasionando óbito do RN. 
Considerando os aspectos éticos, o profissional de 
enfermagem cometeu:
a) Indulgência
b) Homicídio Doloso
c) Negligência
d) Imprudência
e) Imperícia

47) São manifestações sistêmicas da dor, no período 
neonatal:
a) Sistema cardiovascular: aumento da frequência cardíaca 

e pressão arterial e variação de pressão intracraniana
b) Sistema respiratório: redução do consumo de oxigênio, 

elevação na saturação de oxigênio e alteração na 
relação ventilação/perfusão

c) Sistema digestivo: aumento da motilidade gástrica
d) Alterações hormonais: perante dor intensa ocorre 

redução da liberação de glucagon, hormônio de 
crescimento e supressão da produção de insulina, tanto 
durante como após o episódio doloroso

e) Alterações hormonais: perante dor intensa ocorre 
redução da liberação de corticosteroides, retenção de 
hormônio antidiurético e hipocoagulabilidade, tanto 
durante como após o episódio doloroso

48) O tipo de curativo que tem ação de promoção de 
quimiotaxia e angiogênese, mantêm o meio úmido e 
acelera a granulação é:
a) Colagenase
b) Alginato de cálcio
c) Hidrocolóide
d) Filme transparente
e) AGE (Ácidos Graxos Essenciais)

49) O Método Canguru é um modelo de assistência 
perinatal voltado para o cuidado humanizado que 
reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. Leia 
as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. É um método substitutivo das unidades de terapia 

intensiva neonatal e da utilização de incubadoras.
II. O contato pele a pele, no Método Canguru, começa com 

o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de 
forma precoce e crescente, por livre escolha da família, 
pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e 
suficiente.

III. A posição canguru consiste em manter o recém nascido 
de baixo peso, em contato pele a pele, na posição 
vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares.

IV. O método objetiva aprimorar a atenção perinatal além 
de economizar recursos humanos e recursos técnicos.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) As afirmativas II e III estão corretas
c) As afirmativas I e IV estão corretas
d) As afirmativas I e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta

50) Considerando as recomendações para administração 
intramuscular na região Vasto lateral em crianças, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo.
(  ) A inserção da agulha deve ser de 15o.
(  ) O volume máximo a ser administrado deve ser de 0,5 a 

2 mL.
(  ) A posição da criança deve ser decúbito lateral com 

membro inferior flexionado.
(  ) A idade indicada é desde lactentes.
a) V,V,V,V
b) F,F,F,F
c) F,F,V,V
d) F,V,F,V
e) V,V,F,F
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