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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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A escala de Apgar é um dos métodos utilizados na 
avaliação do neonato, podendo-se afirmar que

(A) aos aspectos avaliados, são atribuídas notas de 0 a 3 
pontos, somando um total de 12 pontos.

(B)	 a	escala	de	Apgar	usualmente	é	realizada	no	segundo	
e no oitavo minuto de vida para determinação da 
vitalidade do neonato.

(C)	 o	Apgar	menor	que	07	é	esperado	para	um	neonato	a	
termo, com boa vitalidade no oitavo minuto de vida.

(D) os sinais avaliados na escala de Apgar são: frequência 
cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, 
irritabilidade	reflexa	e	coloração	da	pele.

(E)	 uma	das	características	da	anóxia	perinatal	precoce	é	
o escore de Apgar entre 08 e 10 no oitavo minuto de 
vida do neonato.

Sobre o Exame Físico do Recém-Nascido (RN), 
assinale a alternativa correta.

(A) O exame físico realizado quando o RN chora 
intensamente	é	uma	excelente	condição	para	se	aferir	
as frequências respiratória e cardíaca.

(B) Caso o RN se apresente aparentemente saudável na 
avaliação sumária realizada na sala de parto, o exame 
físico	só	é	 importante	nas	consultas	após	a	primeira	
semana de vida.

(C) A pele normal de um RN apresenta palidez acentuada, 
mais evidente nas crianças de pele clara, que está 
relacionada ao estresse causado no parto.

(D)	 A	 frequência	 respiratória	 média	 do	 RN	 é	 de	 30	 a	
40 incursões por minuto (contada em 1 minuto). 
Frequência acima de 40 caracteriza a taquipneia, que 
deve ser investigada.

(E)	 Lanugo	 é	 a	 denominação	 dada	 aos	 pelos	 finos	 que	
costumam recobrir a região do ombro e da escápula, 
encontrados de forma mais abundante nos RN 
prematuros.

Após um parto normal sem intercorrências, G.S.F., 
28 anos, foi informada que só poderia ficar com a 
filha após 12 horas de observação no berçário da 
Maternidade. A Enfermeira informou à mãe que a 
RN era saudável, porém, este era um procedimento 
padrão naquela instituição. Diante do caso, pode-
se afirmar:

(A)	 O	procedimento	é	correto	uma	vez	que	as	alterações	
ocorridas do período de transição de vida intra/
extraútero	 requerem	 observação	 contínua	 em	 local	
apropriado.

(B)	 O	 procedimento	 é	 correto,	 porém	 o	 tempo	 máximo	
exigido	 pelo	 Comitê	 de	Mortalidade	 Infantil	 é	 de	 06	
horas de observação em berçário após o nascimento.

(C)	 O	 procedimento	 é	 incorreto,	 uma	 vez	 que	 fere	 os	
direitos do RN, que deve permanecer em alojamento 
conjunto.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

(D)	 O	 procedimento	 é	 incorreto,	 pois	 todo	 RN	 deve	 ser	
amamentado nas primeiras horas de vida para receber 
o leite maduro, rico em imunoglobulinas.

(E)	 O	procedimento	é	correto,	uma	vez	que	a	observação	
no	berçário	é	necessária	para	realização	dos	testes	de	
triagem neonatal, vacinas e outros procedimentos.

O fornecimento de informações simples e claras 
quanto ao posicionamento recomendado para o 
Recém-nascido dormir devem fazer parte da rotina 
dos profissionais de saúde, recomendando-se a 
posição de

(A)	 decúbito	dorsal.
(B) prona.
(C)	 decúbito	lateral	direito.
(D)	 decúbito	lateral	esquerdo.
(E)	 decúbito	ventral.

Apesar do declínio observado no Brasil nas 
últimas décadas, a Mortalidade Infantil permanece 
como uma grande preocupação em Saúde Pública. 
Assim, tem sido recomendado(a) como o Indicador 
mais apropriado para a análise da assistência 
obstétrica e neonatal e de utilização dos serviços 
de saúde

(A) a Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal (Taxa de 
Mortalidade	Infantil	Tardia,	Coeficiente	de	Mortalidade	
Pós-Neonatal)

(B) a mortalidade perinatal – óbitos fetais e neonatais 
precoces com peso ao nascer a partir de 500 g e/ou 
22 semanas de idade gestacional.

(C)	 o	 Número	 absolutos	 de	 óbitos	 de	 crianças	 de	 28	
dias de vida a 5 anos, na população residente em 
determinado	espaço	geográfico,	no	ano	considerado.

(D)	 o	Número	de	óbitos	 femininos	por	causas	maternas,	
por mil nascidos vivos, na população residente em 
determinado	espaço	geográfico.

(E)	 o	número	de	consultas	pré-natal	e	a	captação	precoce	
das gestantes no primeiro trimestre gestacional.

Sobre os Indicadores de Mortalidade Infantil, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) O Coeficiente de Mortalidade Infantil estima 
o risco de morte dos nascidos vivos durante 
o seu primeiro ano de vida.

(   ) O Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
precoce é o número de óbitos de crianças 
de 0 a 28 dias de vida completos, por 100 
mil nascidos vivos.

(   ) O Coeficiente de Mortalidade Infantil 
Pós-Neonatal elevado está intimamente 
relacionado à inadequada assistência pré-
natal, ao parto e ao recém-nascido.

(   ) O Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
Tardia pode subsidiar processos de 

planejamento, gestão e avaliação de 
políticas e ações de saúde direcionadas 
para a atenção pré-natal, ao parto e ao 
recém-nascido.

(A) V – F – V – F.
(B) V – F – F – V.
(C) F – V – F – V.
(D) F – F – V – V.
(E) F – V – V – F.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
determina a proibição de qualquer trabalho a 
menores de _______________________ anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 
_____________ anos de idade.

(A) dezesseis / quatorze
(B) dezoito / dezesseis
(C) quatorze / doze
(D) dezessete / quinze
(E) dezoito / quatorze

Uma adolescente de 17 anos, desacompanhada de 
um responsável, procura uma Unidade de Pronto 
Atendimento referindo dismenorreia. Apresenta-
se com Sinais Vitais estáveis e bom estado geral. 
No acolhimento, a conduta mais adequada a ser 
tomada pelo Enfermeiro é

(A)	 negar	 o	 atendimento,	 pois	 legalmente	 é	 necessária	
a presença de um responsável para realização de 
consulta para qualquer criança ou adolescente.

(B) pedir para a adolescente aguardar na sala de espera, 
e orientar que ela só será atendida quando um 
responsável comparecer à Unidade.

(C) avaliar os sinais e sintomas e gravidade do caso, 
dispensar a adolescente e solicitar retorno com 
responsável.

(D) se responsabilizar pelo atendimento, acompanhando a 
adolescente	na	consulta	médica,	para	poder	informar	
os responsáveis sobre o diagnóstico.

(E) esclarecer a importância da Família no 
acompanhamento,	porém,	a	ausência	do	responsável	
não	deve	impedir	o	atendimento	médico.

São Fenômenos Fisiológicos transitórios da pele 
do Recém-Nascido, EXCETO

(A)	 Vérnix	caseoso.
(B) Milium sebáceo.
(C) Dermatite de Fraldas.
(D) Cutis marmorata.
(E) Hipertricose lanuginosa.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35
É considerado um fator de risco individual para 
Asma, especialmente na Infância

(A) a exposição ao frio.
(B) a exposição ao tabaco.
(C) a exposição a produtos químicos.
(D) o sexo Masculino.
(E) a poluição domiciliar.

Sobre a Monitorização e avaliação do crescimento,  
é correto afirmar que

(A)	 o	melhor	método	de	acompanhamento	do	crescimento	
infantil	 é	 o	 registro	 periódico	 do	 peso,	 do	 perímetro	
cefálico e abdominal da criança.

(B) a inclusão do Índice de Massa Corporal (IMC) como 
parâmetro de avaliação só acrescenta informação na 
sua relação peso versus altura a partir de 05 anos de 
idade.

(C) os parâmetros para avaliação do crescimento de 
crianças	 (menores	 de	 10	 anos)	 utiliza	 o	 gráfico	 de	
perímetro cefálico de 02 a 05 anos de idade.

(D)	 o	peso	ao	nascer,	que	é	reflexo	do	desenvolvimento	
intrauterino, está inversamente ligado à suspeita de 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 
meses.

(E)	 o	acompanhamento	do	crescimento	de	crianças	pré-
termo ou com baixo peso para a idade gestacional 
não exigem um cuidado maior, pois elas tiveram seu 
crescimento intrauterino adequado.

O Reflexo de Moro, medido pelo procedimento de 
segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente 
seus braços, deve ser sempre simétrico e não deve 
existir a partir do

(A) 2º mês.
(B) 3º mês.
(C) 4º mês.
(D) 5º mês.
(E) 6º mês.

Na Classificação dos Atos Violentos segundo sua 
natureza, o ato de omissão do responsável pela 
criança ou adolescente em prover as necessidades 
para seu desenvolvimento é denominado

(A) violência estrutural.
(B) negligência.
(C) violência institucional.
(D) violência física.
(E) violência comunitária.

Alguns fatores são determinantes para o 
estabelecimento da obesidade exógena na 
infância, como melhor descreve a afirmativa a 
seguir:

(A) interrupção precoce do aleitamento materno 
e introdução de alimentos complementares 

inapropriados.
(B) introdução de frutas e vegetais no primeiro ano de vida 

da criança.
(C)	 aleitamento	 materno	 exclusivo	 até	 o	 sexto	 mês	 e	

complementado	até	os	dois	anos	de	idade.
(D) intervalo de tempo menor que 3 horas entre as 

mamadas no primeiro ano de vida.
(E)	 uso	 de	 bicos	 artificiais	 e	 introdução	 de	 fórmulas	

alimentares balanceadas após o sexto mês de vida.

São considerados sob risco de desenvolvimento 
de deficiência de ferro, EXCETO

(A)	 filhos	de	mães	diabéticas.
(B)	 recém-nascidos	prematuros.
(C) crianças/ adolescentes com indicadores 

socioeconômicos de pobreza.
(D) crianças e adolescentes portadores de doenças 

crônicas.
(E)	 lactentes	 em	 aleitamento	 materno	 exclusivo	 até	 o	

sexto mês.

O ferro é um micronutriente essencial para a vida. 
Há dois tipos de ferro nos alimentos: ferro heme 
(origem animal, sendo mais bem absorvido) e 
ferro não heme (encontrado nos vegetais). Como 
o ferro não heme possui baixa biodisponibilidade, 
recomenda-se a ingestão na mesma refeição de 
alimentos que melhoram a absorção desse tipo de 
ferro, por exemplo, os ricos em Vitamina

(A) B6.
(B) D.
(C) C.
(D) K.
(E) E.

É considerada uma estratégia de prevenção e 
controle da Anemia durante o parto e nascimento

(A) o clampeamento tardio do cordão umbilical.
(B) a rápida dequitação da placenta.
(C) suplementação de ácido fólico nas primeiras 06 horas 

de vida.
(D)	 fortificação	com	Ferro	da	 fórmula	 infantil	na	primeira	

hora de vida.
(E) amamentação somente após 06 horas de vida.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) A suplementação de Ferro não deve ser 
considerada em crianças que apresentarem 
doenças que cursam por acúmulo de ferro, 
como doença falciforme e talassemia.

(   ) A suplementação de ferro e ácido fólico 
durante a gestação é recomendada como 
parte do cuidado no pré-natal.

(   ) Crianças em aleitamento materno exclusivo 

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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devem receber a suplementação de ferro a 
partir de dois meses de idade.

(   ) As parasitoses intestinais não são causas 
diretas da anemia, mas podem piorar as 
condições de saúde das crianças anêmicas.

(A) F – F – V – V.
(B) F – V – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – F – F – F. 

A deficiência de vitamina A é considerada uma 
das mais importantes deficiências nutricionais 
dos países em desenvolvimento, sendo a principal 
causa de

(A) desnutrição
(B) desidratação
(C) cegueira evitável
(D) anemia 
(E) colite

Dentre as medidas importantes de prevenção da 
deficiência de vitamina A, está a suplementação 
profilática, periódica e regular desta vitamina em 
crianças na faixa etária de

(A) 2 a 12 meses de idade.
(B) 4 a 24 meses de idade.
(C) 6 a 59 meses de idade.
(D) 8 a 48 meses de idade.
(E) 12 a 56 meses de idade.

Os suplementos de vitamina A devem ser 
oferecidos às crianças na faixa etária recomendada 
com a frequência de

(A) uma vez por semana.
(B) de seis em seis meses.
(C) uma vez por mês.
(D) de dois em dois meses.
(E) de três em três meses.

A Rotavirose é uma das mais importantes causas 
de diarreia grave em crianças menores de 5 anos, 
sendo medidas de prevenção as citadas a seguir, 
EXCETO

(A) Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar 
o banheiro, trocar fraldas, manipular/preparar os 
alimentos.

(B) Administrar 3 doses da vacina contra rotavirus (VORH) 
em crianças na faixa etária de 6 a 12 meses de idade.

(C) Manter o aleitamento materno no tempo recomendado 
para aumentar a resistência das crianças contra as 
diarreias.

(D) Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra 
insetos, animais de estimação e outros animais.

(E) Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e 
equipamentos usados na preparação de alimentos.

Sobre a Amebíase, assinale a alternativa correta.
(A) Doença parasitária do homem, causada por um 

helminto que tem como sintomatologia principal a dor 
abdominal e a anorexia.

(B) É uma infecção intestinal causada por nematódeos, 
também	 conhecida	 como	 Amarelão,	 acarretando	
anemia ferropriva no hospedeiro, principalmente na 
infância.

(C) São possíveis complicações desta parasitose o 
abscesso hepático, pulmonar ou cerebral, empiema, 
pericardite, colite fulminante com perfuração.

(D)	 É	uma	doença	de	notificação	compulsória	imediata	que	
tem altos índices de morbimortalidade principalmente 
em crianças menores de 01 ano.

(E) Saneamento básico, destino adequado das fezes e 
controle dos indivíduos que manipulam alimentos não 
são reconhecidas como medidas de controle desta 
parasitose.

O acompanhamento dos Ciclos de vida para 
Adolescentes é conhecida como

(A) Hebicultura.
(B) Puericultura.
(C) Senicultura.
(D) Androcultura.
(E) Ginecultura.

As Infecções do Trato Urinário (ITU) estão cada 
vez mais acometendo crianças, desde seu período 
neonatal até a fase escolar, sendo correto afirmar 
que

(A) as Infecções do Trato Urinário cometem cerca de 2x 
mais a população masculina do que a feminina em 
idade escolar.

(B)	 o	trato	urinário	não	é	um	local	de	infecção	bacteriana	
em crianças, por isso, mesmo os casos sintomáticos 
não devem ser tratados com antimicrobianos.

(C)	 em	 relação	 à	 patogênese,	 a	 via	 descendente	 é	 a	
principal forma de infecção das vias urinárias por 
bactérias	mesentéricas.

(D) a infecção do trato urinário alto conhecida como cistite, 
geralmente,	 é	 sintomática	 e	 a	 criança	 apresenta	
disúria	e	febre	baixa.

(E) a E.coli	 é	 responsável	 por	 grande	 parte	 das	 ITU	
adquiridas na comunidade, contudo, o agente 
etiológico varia de acordo com a idade, sexo e as 
condições clínicas da criança.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 44

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


