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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens subsequentes, com relação ao desenvolvimento e
crescimento infantil.
41

Para auxiliar e orientar as famílias com recém-nascidos, é
importante que a primeira consulta pediátrica ocorra ainda na
primeira semana de vida do bebê.

42

Na anamnese pediátrica, avaliam-se, principalmente, as
condições do nascimento da criança, como o tipo de parto, o
local do parto, o peso ao nascer, a idade gestacional, o índice
de Apgar e as intercorrências clínicas na gestação, no parto, no
período neonatal e nos tratamentos realizados.

43

Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente
associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência de
contaminações de alimentos complementares.

44

O teste do pezinho deve ser realizado a partir do décimo quinto
dia de vida do recém-nascido, a fim de detectar
hipotireoidismo, anemia falciforme, fenilcetonúria e fibrose
cística.

45

A criança é considerada um recém-nascido desde o nascimento
até completar 28 dias de vida.

46

Considera-se de baixo peso o recém-nascido que, ao nascer,
possui peso menor que 3.000 g, o que, a depender da idade
gestacional, eleva o risco de morbimortalidade.

47

No primeiro ano de vida do bebê, recomendam-se
doze consultas de rotina. No segundo, duas e, a partir desse
período, consultas anuais, que devem ocorrer próximas ao mês
do aniversário da criança.

Julgue os itens subsequentes, referentes à anamnese e ao exame
físico.
55

É importante verificar a caderneta de vacinação nas consultas
de rotina; caso haja intercorrências na aplicação, deverá ser
feita a anotação no prontuário clínico.

56

A fenilcetonúria, um dos erros inatos do metabolismo, com
padrão de herança autossômico recessivo, foi a primeira
doença genética a ter tratamento estabelecido com terapêutica
dietética específica.

57

O milium sebáceo é caracterizado por pequenos pontos
brancos, localizados na base do nariz, queixo e da testa,
originados pela presença de glândulas sebáceas obstruídas em
função de hormônios maternos.

58

Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como
do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de
crescimento, não precisam ser utilizados em todas as consultas,
estando as crianças de até dois anos de idade em risco ou não.

59

Verniz caseoso é o conjunto formado por pelos fininhos que
geralmente recobrem a região do ombro. Eles são mais comuns
em recém-nascidos prematuros e desaparecem em poucos dias.

60

Uma das causas mais comuns de diminuição da acuidade visual
em crianças é a ambliopia.

61

A lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com
o bebê deve ser orientada em todas as visitas de puericultura,
o que objetiva evitar a propagação de vírus causadores de
doenças respiratórias.

Julgue os itens a seguir, acerca da assistência de enfermagem
ao recém-nascido.
48

A frequência cardíaca é o principal parâmetro que determina
a indicação e a eficácia da reanimação.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
julgue os itens a seguir.

49

O índice de Apgar entre 7 e 10 é considerado normal no quinto
minuto após o nascimento do bebê.

50

A ventilação pulmonar é o procedimento mais complexo e
menos adequado na reanimação do recém-nascido.

62

O ECA assegura o atendimento integral à saúde da criança e do
adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde.

51

No nascimento — idade gestacional 37 semanas a
41 semanas —, o recém-nascido é considerado a termo quando
está respirando ou chorando, com tônus muscular em flexão,
sem líquido amniótico meconial e não necessita de qualquer
manobra de reanimação.

63

É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias.

64

As crianças e adolescentes com deficiência receberão
atendimento especializado promovido pelo Sistema Único de
Saúde.

52

53

54

Os equipamentos empregados para ventilar o recém-nascido
em sala de parto compreendem o balão autoinflável, o balão
anestésico e o ventilador mecânico manual em T.
A asfixia pode desencadear vasoconstrição periférica,
hipoxemia tecidual, diminuição da contratilidade miocárdica,
bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca. A ventilação
adequada do recém-nascido, na maioria dos pacientes, reverte
esse quadro.
A exanguineotransfusão e a utilização de drogas capazes de
acelerar o metabolismo são os tratamentos mais utilizados na
hiperbilirrubinemia do recém-nascido.

Acerca dos indicadores nas diferentes fases de crescimento e
desenvolvimento, julgue os itens subsequentes.
65

A menarca expressa o desenvolvimento reprodutivo feminino
e ocorre na puberdade.

66

Os estímulos ambientais influenciam tanto no período pré-natal
quanto no pós-natal.

67

Na criança normossômica a relação entre o peso e a altura
determina uma compleição harmônica.
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A respeito dos cuidados do recém-nascido no parto e no
nascimento, julgue os itens que se seguem.
68

Entre o quarto e o sétimo dia de vida, o bebê deve ser levado
à sua unidade de saúde para fazer o teste do pezinho e receber
as vacinas BCG e anti-hepatite B.

69

Após o parto, o recém-nascido em boas condições clínicas
deve ser encaminhado, juntamente com a mãe, ao alojamento
conjunto.

70

Com relação a situações de violência contra crianças, julgue os
seguintes itens.
82

Cobranças e punições exageradas são formas de violência
psicológica que podem trazer graves danos ao
desenvolvimento da criança.

83

Situação hipotética: Uma criança que estava chorando muito
foi levada pela mãe a um serviço de saúde, a qual relatou que
a criança foi agredida pelo pai por ter tido baixo rendimento
escolar. No exame, não foram observadas lesões corporais.
Assertiva: Nessa situação, os fatos descritos não permitem
considerar que tenha havido violência física contra a criança.

84

Para a caracterização do ato de pedofilia, é necessária alguma
forma de contato físico com criança.

85

Considera-se uma forma de violência a situação em que a
criança apresenta hemorragia de retina decorrente de ter sido
sacudida pela pessoa cuidadora porque chorava muito.

A fenda palatina é uma alteração que não dificulta a pega e
ordenha do leite da mama para o recém-nascido.

A asma é uma das afecções crônicas mais comuns que afeta tanto
crianças como adultos. Acerca desse assunto, julgue os itens a
seguir.
71

72

73

Uma criança de quatro anos de idade que chega ao serviço de
saúde com tosse e sibilância, pela primeira vez, deve ser
encaminhada ao programa de asma, pois, como o diagnóstico
de asma em crianças menores de cinco anos de idade é
eminentemente clínico, basta um episódio de sibilância para a
criança ser considerada asmática.
Tosse relacionada com virose respiratória é uma manifestação
clínica sugestiva de asma, pois a virose é um desencadeador do
broncoespasmo.
O controle de tabagismo, nos familiares das crianças asmáticas,
é importante medida ambiental, mais prioritária que o controle
de ácaros.

74

Em crianças, a principal causa de morte na exacerbação da
asma é o pneumotórax.

75

Nos casos de exacerbação clínica da asma em crianças, a
oximetria de pulso deve ser adotada para a avaliação acurada
da gravidade do caso, por ser um exame confiável.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência de enfermagem à
criança com diarreia.
76

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nas últimas
duas décadas, ocorreu expressiva redução na mortalidade de
crianças com idade inferior a cinco anos por diarreias
infecciosas, em nível global.

77

Diarreia aguda persistente, que se estende por 14 dias ou mais
e que pode provocar desnutrição e desidratação, constitui um
grupo de diarreias com alto risco de complicações e de elevada
letalidade.

78

Criança com três anos de idade, em bom estado, que apresenta
diarreia de início abrupto deve ser tratada com soro oral e
manutenção da alimentação habitual, pois a situação descrita
é indicativa de etiologia infecciosa que durará em torno de
7 dias.

79

Atualmente, a solução para a terapia de reidratação parenteral
recomendada é soro fisiológico e soro glicosado 5%, em partes
iguais.

80

O zinco tem ação bacteriostática, razão pela qual deve ter
administração regular, para reduzir, na criança, a duração do
quadro de diarreia infecciosa e de consequente desnutrição.

81

A prevenção da desnutrição passa pela prevenção da diarreia
infantil por meio da adoção de medidas como o acesso a
saneamento básico, a imunização contra infecções por
rotavírus e sarampo, o incentivo ao aleitamento natural
prolongado, a introdução de suplementação de vitamina A,
entre outras.

A respeito da suplementação de nutrientes para as crianças, julgue
os itens subsequentes.
86

Com a finalidade de promoção primária à saúde do binômio
mãe e filho, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro
consiste na suplementação medicamentosa de hidróxido de
ferro para as crianças de seis a dezoito meses de idade, as
gestantes a partir da 20.ª semana e as mulheres até o 3.º mês
pós-parto.

87

Ainda que a prevalência da anemia por deficiência de ferro
seja alta no mundo, é considerada, nos dias atuais, uma
carência em regressão em todos os segmentos sociais,
principalmente em crianças menores de dois anos e em
gestantes.

88

A orientação dietética à família da criança que recebe
suplementação de ferro é evitar o consumo de alimentos ricos
em cálcio, que interfere negativamente na absorção do ferro
dos alimentos, ao passo que o consumo de alimentos ricos em
vitamina C, como as frutas cítricas, favorece a absorção do
ferro contido nos alimentos de origem vegetal.

89

Evidências científicas do impacto da suplementação com
vitamina A em crianças, independentemente da idade, apontam
para a redução do risco global de morte por diarreia e de morte
por todas as causas em crianças com HIV positivo.

90

O leite materno fornece a quantidade de vitamina A que as
crianças precisam nos seis primeiros meses de vida, quando é
oferecido de forma exclusiva.

91

Para o devido controle da administração de vitamina A por
parte dos serviços de saúde, é suficiente o registro do número
de doses administradas na caderneta de saúde e no prontuário
da criança.
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No que se refere a doenças prevalentes na infância e na
adolescência, julgue os itens subsecutivos.
92

Os critérios de diagnóstico de infecção urinária na criança, por
meio de exame complementar, dependem do método utilizado
para a coleta da urina.

93

A ingestão de pequenas doses de leite de vaca durante os
primeiros dias de vida pode aumentar o risco de alergia ao leite
de vaca, além da incidência de doenças atópicas no futuro, o
que é evitado se a criança é submetida ao aleitamento materno
exclusivo.

94

Deve ser solicitado exame de urina para a investigação de
infecção urinária quando o lactente apresentar febre,
irritabilidade, vômito, diarreia e desaceleração do crescimento
pôndero-estatural.

95

A monitoração do excesso de peso em relação à altura não é
um indicador válido para o diagnóstico de obesidade infantil,
já que o indicador recomendado pelo Ministério da Saúde é a
relação do peso com a idade.

96

As alterações da pele na dengue estão relacionadas à presença
de petéquias, e não de exantemas.

97

Uma criança imigrante de oito anos de idade que apresenta
quadro clínico compatível com sarampo deverá ser afastada da
escola a partir do momento que apresentar exantema.

98

No sarampo, febre por mais de 3 dias, após o aparecimento do
exantema, é sinal de alerta, pois pode indicar o aparecimento
de complicações, como infecções respiratórias, otites, doenças
diarreicas e neurológicas.

99

Entre as formas ectópicas da esquistossomose, a mais grave é
a neuroesquistossomose, caracterizada pela presença de ovos
e de granulomas esquistossomóticos no sistema nervoso
central.

100

Os geo-helmintos que causam maior carga de morbidade e para
os quais existem técnicas de diagnóstico e medidas de controle
comprovadamente viáveis são o Ascaris lumbricoides, o
Trichuris trichiura e os ancilostomídeos Ancylostoma
duodenale e Necator americanus.

Espaço livre

