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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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Sonho de sair da cidade grande 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Em 2012, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana ultrapassou a 

população rural. Esse aumento na densidade demográfica no meio urbano, somado à política 

econômica mundial – movida pela indústria do automóvel e do petróleo – estão tornando as 

cidades cada vez mais insuportáveis. Excesso de poluição, engarrafamentos cada vez maiores e 

velocidades médias cada vez menores (a velocidade média em São Paulo, por exemplo, é menor 

que a velocidade de uma galinha), além do alto custo de vida, _____ a realidade das metrópoles. 

Esses fatores, em maior ou menor escala, ______ levado muitas pessoas ....... tomarem 

uma decisão que vai na contramão da tendência mundial: mudar da cidade grande para o interior 

ou áreas rurais. No estado do Rio de Janeiro, morar na capital tem se tornado cada vez mais 

inviável devido ao custo de vida em muitos bairros ser altíssimo: maior, por exemplo, do que 

morar em Madrid ou Barcelona. Aproveitando a especulação imobiliária, muitos cariocas andam 

colocando seus apartamentos ........ e utilizando a quantia para mudar da capital para o interior, 

onde os imóveis chegam a ser 50% e muitas vezes até 80% mais baratos, restando ainda um 

capital para poder ser utilizado na fase de transição ou em um “ano Sabático”. 

Na capital paulista, a realidade não tem se mostrado muito diferente. Apesar dos esforços 

do governo atual em melhorar o transporte público e aumentar significativamente a quantidade 

de ciclovias, o problema dos engarrafamentos ______ levando muitos paulistas a pensarem em 

se mudar para uma cidade pequena, muitas vezes ainda na região metropolitana, porém mais 

tranquila e com uma população menor. 

 O sonho de sair da cidade grande está motivando muitos brasileiros a se informarem mais 

sobre alternativas como comprar uma terra em conjunto com amigos para fundar comunidades, 

condomínios sustentáveis e até mesmo ecovilas. O desejo de mudar de vida move milhares de 

pessoas no fluxo reverso. Muitos passaram a dar valor ........ sítio da família esquecido, 

procurando formas de gerar renda a partir da terra e ter melhor qualidade de vida. 

 
(Disponível em: https://viverforadosistema.org.br/conheca-pessoas-como-voce-que-optaram-por-

viver-fora-do-sistema/ – texto adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 06, 07 e 17.  
 

A) é – tem – vêm 

B) são – tem – vem 

C) são – têm – vem 

D) é – têm – vêm  

E) são – tem – veem 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 07, 12 e 23. 
 

A) há – à venda – àquele 

B) à – a venda – naquele 

C) à – à venda – para aquele  

D) a – à venda – aquele 

E) a – à venda – àquele 
 

 

QUESTÃO 03 – Os seguintes vocábulos retirados do texto recebem acento gráfico por causa da 

mesma regra que determina a grafia de “imobiliária” e “sítio”, EXCETO: 
 

A) Petróleo e áreas. 

B) Automóvel e insuportáveis. 

C) Família e tendência. 

D) Média e condomínios. 

E) Área e história. 

 

Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.
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QUESTÃO 04 – Nos fragmentos abaixo, o vocábulo “capital” tem um significado no gênero masculino 

e outro no gênero feminino. Assinale a alternativa em que o vocábulo que se repete na dupla de frases 

NÃO faz parte do mesmo caso de a capital e o capital. 
 

...restando ainda um capital para poder ser utilizado...  

Na capital paulista, a realidade não tem se mostrado...  
 

A) O anel tem um grama de ouro. / A grama do jardim está seca. 

B) Nesta caixa cabem minhas fotos. / O caixa do supermercado sorriu para nós. 

C) Use a cabeça para pensar! / Ele é o cabeça daquela empresa. 

D) Acordei cedo hoje./ Não cedo meu direito de resposta. 

E) Conheci a nascente do rio Amazonas. / Na trilha, devíamos seguir sempre o lado do nascente. 
 

 

QUESTÃO 05 – Dos seguintes verbos retirados do texto, assinale aquele que NÃO pode ser 

empregado na voz passiva. 
 

A) ultrapassou (l. 01). 

B) Aproveitando (l. 11). 

C) restando (l. 13). 

D) melhorar (l. 16). 

E) move (l. 22). 
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I. Estender. 

II. Lado a Lado. 

III. Centralizar. 

IV. Alongar. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas IV. 

D) Apenas I e IV. 

E) Apenas II e III.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 – No Windows XP, podemos configurar o plano de fundo para área de trabalho. Isso 

pode ser feito de várias maneiras. Uma dessas maneiras é colocar uma foto ou figura no plano de 

fundo. Para ajustar a foto da melhor maneira possível, podemos utilizar o menu suspenso “Posição” 

para escolher uma das seguintes posições:  

 

 

QUESTÃO 07 – O Windows trabalha com ícones, mas pode trabalhar com o prompt do DOS. Considere 

que estamos trabalhando no ambiente do DOS (prompt de comando) e excluímos um arquivo ou pasta. 

O que acontecerá? 

 

A) O arquivo ou pasta não vai para lixeira e estará perdido para sempre.  

B) O arquivo vai para lixeira, mas só poderá ser recuperado no prompt do DOS. 

C) Podemos recuperar o arquivo se recriarmos a pasta antes no Windows Explorer. 

D) Podemos recuperar pastas ou arquivos excluídos através da lixeira do Windows XP. 

E) Não é possível excluir arquivos ou pastas diretamente no prompt de comando. 

 

 

QUESTÃO 08 – No sistema operacional Windows XP, usamos o mouse para acionar vários comandos.

 Também podemos acionar comandos pelo mouse no pacote Office 2010. Nesse caso, podemos utilizar

 um, dois ou mais cliques no mouse. O que acontece no Word quando clicamos três vezes com o botão

 esquerdo do mouse dentro de um parágrafo? 

 

A) É selecionado todo o texto do Word. 

B) É selecionado todo o texto do parágrafo. 

C) É selecionada toda a frase dentro do parágrafo. 

D) O texto todo é alinhado pela direita. 

E) É selecionada toda a seção de texto até a primeira quebra de página subsequente. 

  

 

QUESTÃO 09 – No Excel 2010, podemos utilizar a função Se aninhada para facilitar nossa lógica na 

construção de fórmulas. Sendo assim, o Excel 2010 permite aninhar quantas funções Se?  

 

A) 4. 

B) 8. 

C) 16. 

D) 32. 

E) 64. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, os gestores locais do Sistema 

Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 

_________________ por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade 

de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.  

 

A) doenças contagiosas 

B) anemias 

C) doenças emergentes 

D) endemias 

E) doenças da infância 

 

 
QUESTÃO 11 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, o conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições ______________ federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das ________________ mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) públicas e privadas – associações comunitárias 

B) públicas – fundações 

C) beneficentes – redes de serviços 

D) públicas – associações beneficentes 

E) privadas – redes de laboratórios 

 

 
QUESTÃO 12 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, o processo de trabalho na Atenção Básica se caracteriza por: 

 

I. Desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os níveis de acepção 

deste termo, ou seja, primária, secundária, terciária e quaternária. 

II. Responsabilização sanitária. 

III. Definição do território e territorialização. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

assento os vários segmentos sociais. 

B) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão aprovados como investimentos previstos no 

Plano Trienal do Ministério da Economia. 

C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 

sociais. 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no 

plano semestral dos Secretários Intermunicipais de Saúde.  

E) O Conselho Intermunicipal de Secretários de Saúde e o Conselho Interestadual de Secretários de 

Saúde terão representação no Conselho Federal de Medicina. 

 

 

 

QUESTÃO 13 – Em relação à Lei nº 8.142/1990, é correto afirmar que: 

 

A) O Conselho de Saúde, em caráter temporário, reunir-se-á no máximo a cada cinco anos, tendo 
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QUESTÃO 14 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, todos os serviços abaixo citados estão 

estabelecidos como portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 

Saúde, EXCETO os 

 

A) de atenção primária. 

B) especiais de acesso aberto.  

C) de urgência e emergência. 

D) especiais de filantropia. 

E) de atenção psicossocial. 

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006, o Pacto pela Vida assumiu 

compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 

situação de saúde da população brasileira.  Entre as prioridades desse Pacto, é correto afirmar que 

está pactuado o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase – além de hanseníase e malária – em: 

 

A) Tuberculose, dengue e influenza. 

B) Sífilis, gripe e dengue. 

C) Tuberculose, sífilis e parasitoses. 

D) Verminoses, sífilis e dengue. 

E) Tuberculose, parasitoses e dengue. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 – Procedimentos de enfermagem são o conjunto de técnicas desempenhadas de forma 

sistematizada que visam à obtenção de boa qualidade de serviço com o menor desgaste físico e de 

tempo, que poderão ser adaptadas à realidade e ao paciente, desde que não interfiram em seus 

princípios básicos com a finalidade de guiar ações dos profissionais de enfermagem. Assinale a 

alternativa INCORRETA referente aos princípios gerais para a execução dos procedimentos, quanto à 

segurança do paciente. 

 

A) Evitar a contaminação, seguir as recomendações do Serviço de Comissão Infecção Hospitalar 

(SCIH) e das técnicas assépticas preconizadas para a realização dos procedimentos. 

B) Estar atento quanto à necessidade de contenção do paciente ao leito ou à elevação de grades para 

evitar quedas. 

C) Prever os materiais necessários para o cuidado de enfermagem, utilizando-os em quantidade 

suficiente, sem desperdício à unidade. 

D) Armazenar o material contaminado em local próprio e seguro. 

E) Identificar corretamente o paciente, bem como orientar sobre a rotina da instituição e sobre os 

procedimentos a serem realizados. 

 

 

QUESTÃO 17 – Durante a aferição da pressão arterial sistêmica, o técnico de enfermagem constata 

que a pressão arterial sistólica se aproxima da pressão arterial diastólica. Qual terminologia utilizamos 

para descrever esse evento? 

 

A) Pressão divergente. 

B) Hipertensão. 

C) Hipotensão. 

D) Pressão convergente. 

E) Pressão limítrofe. 

 

 

QUESTÃO 18 – O protocolo no atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) segue uma 

sequência lógica e fundamentada de condutas que melhoram as taxas de reversibilidade do processo 

inicial que desencadeou o evento. Neste contexto, o algoritmo é formado pela cadeia de elos de 

sobrevivência, representada por ações a serem realizadas, conforme preconizado pela American Heart 

Association (AHA, 2020). Sendo assim, analise a imagem abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.   

 

 
 

A) A imagem representa uma cadeia de elos de sobrevivência para atendimento de PCR intra-

hospitalar. 

B) A imagem representa uma cadeia de elos de sobrevivência para atendimento de PCR extra-

hospitalar. 

C) O primeiro elo representa o reconhecimento e prevenção precoces. 

D) O quarto elo representa desfibrilação. 

E) O sexto elo representa recuperação. 
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QUESTÃO 19 – O trauma torácico pode ser causado por mecanismos contusos ou penetrantes. Em 

uma sala de urgência, deu entrada um paciente de 35 anos, sexo masculino, apresentando uma ferida 

no tórax ocasionada por trauma com objeto contuso. Ainda na sala de urgência, são sinais e sintomas 

que esse paciente pode apresentar: 

 

A) Dispneia, febre e cianose labial. 

B) Febre e infecção da ferida. 

C) Pneumotórax hipertensivo. 

D) Pneumotórax traumático. 

E) Dispneia, sudorese e cianose.  

 

 

QUESTÃO 20 – Paciente de 60 anos, com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica, está internado 

para tratamento de uma infecção urinária. Na prescrição médica, consta realizar controle hídrico 

rigoroso. Durante seu turno de trabalho, às 18h, o médico suspende a infusão de soroterapia. No 

rótulo constava o início da infusão às 9h da manhã do mesmo dia, com gotejo a 30 gts/min. Qual 

volume de soro foi infundindo no paciente? 

 

A) 180 ml. 

B) 270 ml.  

C) 450 ml. 

D) 720 ml. 

E) 810 ml. 

 

 

QUESTÃO 21 – O técnico de enfermagem deve estar atento às terminologias que constam no 

prontuário do paciente, o conhecimento destas e das patologias que o paciente apresenta impactam 

em um atendimento de qualidade. Referente às terminologias utilizadas na área da saúde, relacione 

a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Leucocitose. 

2. Leucopenia. 

3. Leucograma. 

4. Leucorreia. 

5. Leucocitúria. 

 

Coluna 2 

(  ) Redução no número de leucócitos, por volume de sangue circulante. 

(  ) Aumento, acima dos valores de referência, da quantidade de glóbulos brancos no sangue. 

(  ) Caracteriza-se pelo número aumentado de leucócitos na urina. 

(  ) Parte do exame de sangue que consiste em avaliar os leucócitos. 

(  ) Corrimento esbranquiçado do canal genital feminino. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.  

C) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.  

D) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 

E) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 
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QUESTÃO 22 – As lesões por pressão constituem um problema importante no papel do profissional 

de enfermagem, pois estão frequentemente associadas à qualidade dos cuidados prestados pelos 

profissionais dessa área. Assim, requerem conhecimentos científicos específicos e atualizados. 

Referente à classificação dessas lesões, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Lesão em estágio I: eritema na pele intacta que não embranquece após a remissão da pressão. 

II. Lesão em estágio II: é a perda da pele na sua total espessura, envolvendo danos ou uma necrose 

do tecido subcutâneo que pode aprofundar-se, mas não chegando até a fáscia. 

III. Lesão em estágio III: é a perda parcial da pele, envolvendo a epiderme, derme ou ambos. 

IV. Lesão em estágio IV: corresponde a uma perda da pele na sua total espessura, com uma extensa 

destruição, necrose do tecido ou danos no músculo, ossos ou estrutura de suporte. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 23 – A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das principais 

estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Para entender os 

objetivos das diversas abordagens da higienização das mãos, o conhecimento da microbiota normal 

da pele é essencial. Nesse sentido, analise os conceitos abaixo e assinale V, se verdadeiros, ou F, se 

falsos. 
 

(  ) A pele consiste no revestimento do organismo e é dispensável à vida, pois não isola componentes 

orgânicos do meio exterior, impede somente a ação de agentes externos. 

(  ) A pele é um órgão dinâmico, pois a sua formação e integridade estão sob controle homeostático, 

e qualquer alteração resulta em aumento da proliferação de suas células. 

(  ) A pele normal do ser humano é colonizada por bactérias e fungos, sendo que diferentes áreas do 

corpo têm concentração de bactérias variáveis por centímetro quadrado. 

(  ) A microbiota residente, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de 

tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos com água e sabonete. 

(  ) A microbiota transitória, que está aderida às camadas mais profundas da pele, é mais resistente 

à remoção apenas com água e sabonete.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – F – F.  

B) V – V – F – V – V.  

C) F – V – V – F – F.  

D) F – F – V – V – V.  

E) V – F – F – F – F. 
  
 

QUESTÃO 24 – O termo Ética refere-se aos padrões de conduta moral, isto é, padrões de 

comportamento relativos ao paciente, às chefias e aos colegas de trabalho. Ter boa capacidade de 

discernimento significa saber o que é certo e o que é errado, e como agir para chegar ao equilíbrio. 

Nesse sentido, é de extrema importância que a atuação profissional de enfermagem seja voltada para 

ações que promovam a _____________. No ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou 

precaução, você está cometendo uma ______________. A falta de experiência, de conhecimentos 

científicos e de habilidades práticas necessárias ao exercício de sua profissão – ou seja, ser inábil – é 

definido como ____________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) benevolência – imprudência – imperícia 

B) benevolência – imperícia – imprudência 

C) moral – negligência – maleficência 

D) moral – negligência – imperícia 

E) ética – maleficência – imprudência 
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QUESTÃO 25 – O uso de um cateter venoso periférico tem como objetivo manter uma via de acesso 

para administração de medicamentos endovenosos. Em relação aos cuidados de enfermagem a esse 

tipo de acesso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Avaliar o sítio de inserção do cateter periférico e áreas adjacentes quanto à presença de rubor, 

edema e drenagem de secreções por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto e valorizar 

as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, como dor e parestesia. 

B) O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica 

asséptica deve ser trocado tão logo seja possível. 

C) Não se deve utilizar água estéril para realização do flushing e lock dos cateteres. 

D) Qualquer cobertura para cateter periférico deve ser estéril, podendo ser semioclusiva (gaze e fita 

adesiva estéril) ou membrana transparente semipermeável. 

E) Os cateteres de maiores calibres são os mais recomendados para realizar a punção, pois reduzem 

o risco de flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. 

 

 
QUESTÃO 26 – Conforme o novo Código de Ética da Enfermagem, resolução Cofen nº 564/2017, 

constitui deveres dos profissionais, EXCETO: 

 

A) Doença Invasiva por Haemophilus influenzae. 

B) Doença Meningocócica e outras meningites. 

C) Doença de Chagas Aguda. 

D) Doença de Chagas Crônica. 

E) Doença aguda pelo vírus Zika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 – Conforme a Portaria nº 264/2020, qual doença foi incluída na lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública? 

 
A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 
B) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos, em respeito à dignidade humana 

e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. 
C) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e demais 

normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 
D) Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua
 jurisdição. 
E) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para
 o desempenho seguro para si e para outrem.  
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL) 

QUESTÃO 28 – No exame físico do recém-nascido, é importante que o técnico de enfermagem saiba 

avaliar a presença de sinais de desconforto respiratório, o que pode impedir inúmeras intercorrências, 

quais sejam, EXCETO: 
 

A) Cianose central. 

B) Retração da fúrcula esternal. 

C) Ausência de gemidos durante a respiração. 

D) Choro fraco. 

E) Batimento de asas nasais. 
 

 

QUESTÃO 29 – O teste do pezinho é um dos exames que fazem parte da triagem neonatal, ele é 

responsável pela detecção precoce de doenças genéticas, metabólicas, enzimáticas e endócrinas. 

Nesse sentido, no que se refere às definições dessas patologias, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Fibrose cística. 

2. Hipotireoidismo congênito. 

3. Fenilcetonúria. 

4. Hiperplasia adrenal congênita. 

5. Doença falciforme. 
 

Coluna 2 

(  ) Erro inato do metabolismo; nessas crianças existe um acúmulo do aminoácido Fenilalanina (FAL) 

no sangue. 

(  ) Pulmões e pâncreas são afetados num processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade 

do muco. 

(  ) Caracterizada por diferentes deficiências enzimáticas na síntese dos esteroides adrenais. 

(  ) Incapacidade da tireoide de produzir quantidade adequada de hormônio tireoidiano.  

(  ) Caracterizada por hemácias que assumem a forma de lua minguante, quando expostas a febre 

alta, baixa tensão de oxigênio, infecções. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 

B) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 

C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

D) 1 – 5 – 4 – 3 – 2. 

E) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 
 

 

QUESTÃO 30 – O técnico de enfermagem é um participante ativo no cuidado ao recém-nascido em 

fototerapia, que é a intervenção mais amplamente usada no tratamento e na prevenção da 

hiperbilirrubinemia severa. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Manter o recém-nascido desnudo, usar protetor ocular, controle da radiância das lâmpadas 

diariamente. 

B) Controlar as eliminações, controlar a temperatura e a hidratação do recém-nascido. 

C) A fototerapia está contraindicada em casos de porfiria congênita e em recém-nascidos em uso de 

drogas fotossensibilizantes. 

D) Aparelhos com luzes fluorescentes devem ser usados em incubadoras e não em berços aquecidos. 

E) A fototerapia deve ser usada de forma contínua e atingir a maior área de exposição possível do 

corpo do recém-nascido. 
 

 

QUESTÃO 31 – As características do neonato são definidas conforme a sua idade gestacional, a qual 

determina a maturidade física e neuromuscular do recém-nascido. Nesse sentido, são características 

de um recém-nascido pré-termo, EXCETO: 
 

A) Tecido adiposo diminuído e musculatura pouco reduzida. 

B) A consistência do crânio é elástica e junto à fontanela. 

C) A postura em repouso é em forma de sapo. 

D) A planta dos pés tem presença de sulcos. 

E) A pele pode sobrar sobre o esqueleto. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL) 

QUESTÃO 32 – A reanimação neonatal no primeiro momento de vida de um recém-nascido é de 

fundamental importância, e o técnico de enfermagem deve estar apto a realizar o atendimento 

juntamente com toda a equipe. Nesse sentido, fazem parte do processo de estabilização do recém-

nascido na sala de parto: 

 

I. Aspirar a boca e as narinas. 

II. Colocar o recém-nascido sob fonte de calor. 

III. Posicionar a cabeça em leve extensão. 

IV. Secar o recém-nascido. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 33 – Apesar de a maioria dos casos de icterícia neonatal apresentar curso benigno, altos 

níveis de bilirrubina podem causar lesões cerebrais e sequelas no recém-nascido. Assinale a alternativa 

que corresponde ao tratamento que remove parcialmente os anticorpos e eritrócitos sensibilizados na 

isoimunização Rh e que é indicado quando a hiperbilirrubinemia não responde à fototerapia. 

 

A) Imunoglobulina intravenosa. 

B) Plasmaferese. 

C) Exsanguinotransfusão. 

D) Hemodiálise. 

E) Fototerapia. 

 

 

QUESTÃO 34 – Durante o atendimento de um recém-nascido na sala de parto, é importante que o 

técnico de enfermagem esteja preparado para as intercorrências. Dessa forma, é importante ter 

conhecimento das medicações caso seja necessária a realização da reanimação neonatal na sala de 

parto. Nesse sentindo, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Adrenalina. 

2. Atropina. 

3. Expansores de volume (soro fisiológico, albumina, ringer lactato). 

4. Bicarbonato de sódio. 

5. Naloxone. 

 

Coluna 2 

(  ) É útil na acidose metabólica. 

(  ) Reversor da depressão respiratória ocasionada por opiodes. 

(  ) São utilizados para combater a hipovolemia. 

(  ) Estimulador cardíaco, aumenta a força e a frequência das contrações cardíacas. 

(  ) Indicado na bradicardia sinusal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 

C) 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 

D) 5 – 2 – 4 – 1 – 3. 

E) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.  
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QUESTÃO 35 – As anotações realizadas pelo técnico de enfermagem são de extrema importância, e 

é preciso que esse registro seja feito em termos técnicos. Sendo assim, assinale a alternativa em que 

as expressões a seguir, referentes a terminologias utilizadas na neonatologia, foram, correta e 

respectivamente, substituídas: pele azulada, glicose baixa, fezes verde-escura e inodora, moleira.  

 

A) Icterícia – hipoglicemia – melena – bragmática. 

B) Cianose – hiperglicemia – mecônio – fontanela. 

C) Lanugo – disglicemia – acolia – lambdoidea. 

D) Lanugo – disglicemia – acolia – bragmática. 

E) Cianose – hipoglicemia – mecônio – fontanela. 

 

 

QUESTÃO 36 – Além das qualidades fisiológicas do leite humano, o maior benefício psicológico da 

amamentação é a íntima relação mãe-bebê. O lactente aninhado perto da pele da mãe pode ouvir o 

seu ritmo cardíaco, sentir o calor do seu corpo e sentir-se seguro. A mãe desenvolve a aproximação 

com o lactente e sentimentos de realização e satisfação ao amamentar.  Nesse sentido, são 

contraindicações da amamentação, EXCETO: 

 

A) Galactosemia do recém-nascido. 

B) Mãe com tuberculose ativa e sem tratamento. 

C) Lesão materna por herpes simples em uma das mamas. 

D) Mãe com presença de mastite. 

E) Antimetabólitos da quimioterapia materna e determinados fármacos antineoplásicos. 

 

 

QUESTÃO 37 – Uma das maiores causas de cegueira infantil, que apresenta como fatores de risco 

idade gestacional <32 semanas, peso ao nascer <1500g e alta exposição de oxigenioterapia, 

corresponde a qual patologia neonatal? 

 

A) Síndrome do desconforto respiratório neonatal. 

B) Retinopatia da prematuridade. 

C) Sepse neonatal. 

D) Hemorragia cerebral. 

E) Enterocolite necrosante. 

 

 

QUESTÃO 38 – Os hábitos maternos prejudiciais ao feto e ao recém-nascido incluem a dependência 

de drogas, tabagismo e etilismo. A Síndrome da Abstinência Neonatal (SAN) é o termo utilizado para 

descrever o conjunto de manifestações clínicas apresentadas pelo recém-nascido exposto a narcóticos 

ainda no útero. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os efeitos adversos da exposição do feto às drogas são diversos, podendo incluir mudanças 

transitórias de comportamento, alterações dos movimentos respiratórios fetais, ou defeitos 

irreversíveis, e até mesmo a morte fetal. 

B) As manifestações clínicas podem variar em todos os sistemas: neurológicos, gastrointestinais, 

respiratórios, e sinais do sistema nervoso autônomo. 

C) Mesmo que esses recém-nascidos suguem avidamente as mãos e apresentem um reflexo de busca 

intensa, eles se alimentam mal, uma vez que os reflexos sucção e deglutição são descoordenados 

e pouco efetivos. 

D) Os recém-nascidos que apresentam abstinência neonatal por exposição de narcóticos não 

apresentam nenhuma desordem nos reflexos de sucção e deglutição, além de apresentarem fome 

constante e boa alimentação. 

E) Sinais que podem ser encontrados em recém-nascidos expostos a drogas: vômitos em jato, choro, 

obstrução nasal, sudorese, taquicardia, febre e diarreia. 
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QUESTÃO 39 – Após ou ao mesmo tempo em que se estabelece a respiração, a necessidade mais 

crucial do recém-nascido prematuro, principalmente o de baixo peso, é receber calor externo. A 

prevenção da perda de calor e a manutenção de um ambiente térmico neutro são aspectos 

desafiadores ao cuidado de enfermagem intensivo neonatal. Sobre a termorregulação, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I. Os recém-nascidos prematuros têm grandes desvantagens, apresentam massa muscular 

reduzida, menos depósito de gordura e controles de reflexos dos capilares são pouco 

desenvolvidos. 

II. As consequências do estresse por frio causam prejuízos ao neonato: hipoxemia, acidose 

metabólica e hipoglicemia. 

III. O uso de incubadora com parede dupla aumenta a capacidade do recém-nascido de manter uma 

temperatura adequada e reduz o gasto energético relacionado à regulação do calor. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Na avaliação do neonato, podemos observar uma relutância em mover o lado superior 

afetado e o reflexo de moro assimétrico. Isso corresponde a uma fratura frequentemente associada a 

uma distocia de ombro ou mesmo à apresentação de vértice ou bregma de feto grande para a idade 

gestacional. Assinale a alternativa que corresponde ao osso com maior índice de fratura relacionada 

ao trabalho de parto. 

 

A) Crânio. 

B) Fêmur. 

C) Úmero. 

D) Clavícula. 

E) Escápula. 


