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Prefeitura Municipal de Nortelândia - MT 
Concurso Público 001/2019 

Cargo: Enfermeiro 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
1. Nesta prova você encontrará 08 páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 
questões objetivas, correspondentes as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10); 
Conhecimentos Gerais (05); Matemática e Lógica (05); Conhecimentos Específicos (20). 
Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.  
(Se houver erro, comunique o fiscal); 
 
2. 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; 
 
3. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou 
preta;  
 
4. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. 
Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal. Marque o cartão de respostas cobrindo 
fortemente o espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio 
cartão de respostas; 
 
5. A leitora óptica não registrara as respostas em que houver falta de nitidez e/ou 
marcação de mais de uma alternativa; 
 
6. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. 
Exceto sua assinatura e os dados solicitados, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados as respostas; 
 
7. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas; 
 
8. Você dispõe de 04h (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos 
finais para marcar o cartão de respostas; 
 
9. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 hora após seu início; 
 
10.  O candidato só poderá levar esse caderno de prova, 03 horas, após seu início. 
 
11. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 
12.  Os três últimos candidatos, deverão aguardar o lacramento dos malotes contendo os 
gabaritos. 
 

BOA SORTE!!! 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Vida além do celular 
 Era para ser apenas uma conferida no relógio, para saber as horas. De repente, você nota que está rolando telas 
no celular há horas.  
 Aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você. O celular se tornou tão onipresente que esquecemos 
que um dia, não faz muito tempo, fomos capazes de viver sem ele. Considerando o primeiro smart-phone de fato, o iphone 
foi lançado a meros 12 anos, em um não muito longínquo 2007. De lá para cá, os celulares se transformaram em tijolinhos 
de multifunção, capazes de receber mensagens, fornecer mapas e nos distrair com facilidade.  
 Na mesma facilidade que cresce a adoção do smart-phone- tipo escolhido por metade dos 5 bilhões de 
proprietários de celular do mundo, aumenta também o tempo que reservamos a esses aparelhinhos, especialmente entre 
os brasileiros.  Pesquisas relatam que em 2012 os usuários no país dedicavam em média, duas horas por dia às telinhas. 
Apenas quatro anos depois, o tempo investido nos celulares já era mais que o dobro somando quase cinco horas diárias, 
bem mais que as três horas por dia dos chineses, as duas e meia dos norte-americanos ou a pouco mais de duas dos 
britânicos e sul-coreanos. 
 O que fazemos durante esse “meio expediente” digital? Em geral, segundo dados da empresa de consultoria 
Kantar, trocamos mensagens, navegamos pela web, tiramos fotos e rolamos por feeds de redes sociais. 
 No entanto, não é só à vontade ou necessidade de nos conectarmos uns aos outros que nos leva a dar tanta 
atenção aos celulares. Segundo Tristan Harris, ex-filósofo de produtos do Google, os aplicativos são criados de forma a 
capturar nossos olhares, conquistar a nossa atenção, e nos manter conectados pelo maior tempo possível. Especialista 
em como a tecnologia ataca as nossas vulnerabilidades psicológicas, Harris, tinha tantas críticas à falta de ética e no 
design de produtos digitais que decidiu criar a Time Well Spent (Tempo Bem Investido, em tradução livre), iniciativa para 
ajudar as pessoas a equilibrarem o uso de tecnologia, especialmente de smart-phones. 
 Para ele, a manipulação e persuasão dos usuários não só tira eles a autonomia de colocar a atenção no que 
realmente querem ou de se dedicar à vida que gostariam de viver, como também interfere na forma como eles conversam, 
na democracia e na sua habilidade de ter relacionamentos satisfatórios.  

(Revista Galileu, edição fevereiro 2019, página 24.)  
 
Questão 01: Assinale a alternativa que corresponde ao gênero textual do texto acima: 
a) Entrevista; 
b) Reportagem; 

c) Editorial; 
d) Notícia; 

 
Questão 02: O texto “Vida além do celular”, traz como ideia principal: 
a) A importância do celular para a modernidade; 
b) Utilização excessiva do celular; 
c) A substituição do contato pessoal para o virtual;  
d) Os prejuízos causados a empregadores, pela utilização descontrolada dos aparelhos celulares. 
 
Questão 03: Analise a tirinha abaixo e assinale a alternativa correspondente a figura de linguagem apresentada: 

 
a) Perífrase; 
b) Eufemismo; 

c) Personificação; 
d) Gradação. 
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Questão 04: 

 
Qual figura de linguem predominante na frase acima? 
a) Silepse; 
b) Anacoluto; 

c) Metonímia; 
d) Comparação. 

 
Questão 05: As orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Assinale a alternativa 
que corresponde a uma oração subordinada adverbial: 
a) Ontem só não consegui falar com o meu irmão que mora em Portugal; 
b) Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo; 
c) A China, que é um país do continente asiático, tem mais de um bilhão de habitantes; 
d) Eu tenho esperança de que meu candidato ganhe as eleições. 

 
Questão 06: A palavra acústica tem acento gráfico pela mesma razão que o vocábulo: 
a) Crachás; 
b) Revólver; 

c) Ímpar; 
d) Lágrima.  

 
Questão 07: Das alternativas abaixo, qual não é uma concordância nominal: 
a) O vizinho novo; 
b) A vizinha nova; 

c) Eles leram; 
d) Os vizinhos novos. 

 
Questão 08: Assinale a alternativa que contém palavras escritas incorretamente:  
a) Admoesta/Alarido; 
b) Jaez / Petiz; 

c) Fundição/ coalizão; 
d) Disentir/ homisio. 

 
Questão 09: Das alternativas abaixo, qual é uma frase, mas não constitui uma oração?  
a) Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube; 
b) Os professores entregaram as provas; 
c) Atenção! 
d) Amanhã não poderei levantar. 
 
Questão 10:  Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se classifica em período 
simples e período composto. Assinale a alternativa correspondente a um período composto: 
a) Os professores entregaram as provas; 
b) Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho; 
c) A ignorância do bem é a causa do mal; 
d) Nossa! Pare com tantos comentários indesejáveis. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 11 – Qual dos tratados abaixo, foi firmado em 13 de Janeiro de 1750, com o objetivo de definir os limites entre as 
respectivas colônias sul-americanas, pondo fim assim às disputas. 
a) Tratado de Tordesilhas; 
b) Tratado de Madrid; 
 

c) Tratado de Versalhes; 
d) Tratado de Paris. 

https://www.todamateria.com.br/anacoluto/
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1750
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Questão 12 – “foi um confronto travado de 1707 a 1709 no século XVIII, pelo direito de exploração das recém-descobertas 
jazidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais, no Brasil. O conflito contrapôs os desbravadores vicentinos e os 
forasteiros que vieram depois da descoberta das minas”. O trecho transcrito, descreve qual das guerras abaixo. 
a) Guerra de Canudos; 
b) Guerra dos farrapos; 

c) Inconfidência Mariana; 
d) Guerra dos emboabas. 

 
Questão 13 – Qual dos políticos abaixo, governou o Brasil pelo menor tempo. 
a) Ranieli Mazzili; 
b) Nereu Ramos; 

c) José Linhares; 
d) Carlos luz. 

 
Questão 14 – A gestão do Ex-governador Silval Barbosa, ficou marcada pelos inúmeros escândalos de corrupção, levando a 
prisão 11 secretários de estado e a condenação do Mandatário. A investigação teve vários desdobramentos e várias 
operações da Polícia Federal. Indique dentre as operações abaixo, qual prendeu preventivamente o procurador do estado 
aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho. 
a) Operação Seven; 
b) Operação Ararath; 

c) Operação Sodoma; 
d) Operação Jurupari. 

 
Questão 15 – Cândido Mariano da Silva Rondon - Marechal Rondon foi militar e sertanista brasileiro. Foi o idealizador do 
Parque Nacional do Xingu e Diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Integrou a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas, 
atravessou o sertão desconhecido, na maior parte, habitado por índios bororos, terenas e guaicurus. Abriu estradas, expandiu 
o telégrafo e ajudou a demarcar as terras indígenas. Em qual Município Mato grossense nasceu o militar. 
a) Santo Antônio do Leverger; 
b) Nossa Senhora do Livramento; 

c) Poconé; 
d) Barão de Melgaço. 

 
MATEMÁTICA E LÓGICA 

QUESTÃO 16 – Douglas e Rodrigo têm dívidas e pretendem pagá-las com o salário recebido. Sabe-se que 1/5 do valor da 
dívida de Douglas corresponde a 3/25 do valor da dívida de Rodrigo e que ambos, juntos, devem R$ 2.000,00. Desse modo, 
se Douglas pagar apenas 3/5 do valor total da sua dívida, ele ainda continuará devendo: 
a) R$ 200,00   b) R$ 250,00   c) R$ 300,00  d) R$ 350,00 
 
QUESTÃO 17 – Os amigos Edson e Macário caminham diariamente em uma mesma pista. Mantendo passadas constantes, 
eles percorrem distâncias iguais, mas em tempos diferentes, que são inversamente proporcionais aos comprimentos das suas 
passadas. Assim, se a passada de Edson mede 66 cm e ele gasta 47 minutos para completar o percurso, então Macário, cuja 
passada mede 88 cm, completa o percurso em: 
a) 27min 30s;   b) 32min 45s;  c) 35 min15 s;  d) 39min 45s. 
 
QUESTÃO 18 – As receitas de Uma Empresa de Gêneros alimentícios no 1.º e no 2.º bimestres de 2016 tiveram, em relação 
à receita do último bimestre de 2015, um acréscimo de 20% e uma queda de 40%, respectivamente. Sabendo-se que a receita 
média bimestral no período considerado (último bimestre de 2015 até o 2.º bimestre de 2016) foi igual a R$ 840.000,00, é 
correto afirmar que a receita do 2.º bimestre de 2016 foi igual a: 
a) R$ 480.000,00 b) R$ 540.000,00 c) R$ 600.000,00 d) R$ 640.000,00 
 
QUESTÃO 19 – Uma bicicleta, teve o seu preço de venda X aumentado em 5%, em determinado ano e, no ano seguinte, o 
preço desse produto novamente aumentou, de R$ 42,00 para R$ 45,20. Sendo assim, com esses dois aumentos, o valor x 
sofreu um acréscimo de: 
a) R$ 5,00   b) R$ 5,20   c) R$ 5,50  d) R$ 6,10 
 
QUESTÃO 20 – Analise o gráfico abaixo, relacionando a quantidade de candidatos que realizaram as duas fases de um 
concurso público, entre os aprovados e não aprovados. 

 
Conforme regras editalícias, para participar da segunda fase desse concurso, o candidato deve ter sido aprovado na primeira 
fase, e que 3300 candidatos não foram aprovados na primeira fase. Sendo assim, quantos candidatos foram aprovados na 
segunda fase: 
a) 460;   b) 590;    c) 675;   d) 728; 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questão 21 - O carcinoma de útero e colo uterino é um tumor maligno, progressivo, podendo evoluir para um processo 
invasor. Atinge o corpo uterino e, com maior frequência, o colo. Esse tipo de câncer pode ser detectado e tratado 
precocemente, sendo curável; por isso, é muito importante a prevenção, por meio da colpocitologia oncótica ou Papanicolau. 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta: 
a) Para a coleta, a paciente deve seguir as seguintes recomendações: não manter relação sexual 48 horas antes, não realizar 
duchas higiênicas 24 horas antes, não usar cremes vaginais 3 dias antes, não estar menstruada. 
b) A coleta deve ser realizada por profissional capacitado dentre eles: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. 
c) Os fatores predisponentes são: início tardio da atividade sexual, grande número de filhos, múltiplos parceiros sexuais, 
parceiro sexual masculino com múltiplas parceiras, lesão genital por papilomavírus humano (HPV), imunodepressão e 
tabagismo. 
d) O exame consiste na avaliação das células da cérvix e da vagina para analisar e identificar células com inflamações, 
displasia ou neoplasia. 
 
Questão 22 - O ciclo menstrual é um processo complexo que envolve os sistemas reprodutor e endócrino, que dura em média 
28 dias, analise a figura abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
O acontecimento no 22º dia corresponde a: 
a) Menstruação; 
b) Fase proliferativa; 

c) Fase secretora; 
d) Fase lútea.

 
Questão 23 - Em relação ao exame citopatológico, assinale a alternativa correta. 
a) O exame deve ser realizado em mulheres ≥ 25 anos e com atividade sexual. 
b) O exame deve ser realizado em mulheres com até 65 anos. 
c) Os exames citopatológicos devem ser realizados até o início da menopausa. 
d) Depois de dois exames negativos, o agendamento de um novo exame deverá prever intervalo bianual para sua realização.  
 
Questão 24 - Os tipos de câncer com maior incidência em mulheres no Brasil, excluindo as de pele não melanoma, segundo 
estimativas do INCA para o biênio 2016-2017, são: 
a) Mama, intestino e estômago. 
b) Mama, pulmão e colo uterino. 

c) Mama, colo uterino e intestino. 
d) Mama, colo uterino e melanoma. 

 
Questão 25 - Assinale a alternativa correta sobre a conduta em relação ao rastreamento do câncer de colo do útero para uma 
mulher de 38 anos que realizou histerectomia total, sem histórico de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau 
e com exames anteriores normais 
a) Ela deve fazer rastreamento a cada 4 anos. 
b) Ela pode ser excluída do rastreamento. 

c) Ela deve fazer rastreamento semestralmente. 
d) Ela deve fazer rastreamento a cada 2 anos. 

 
Questão 26 - É considerada adequada a coleta de um exame citopatológico, quando o laudo considera a presença de células:
a) Representativas da Junção Escamocolunar (JEC) 
b) Escamosas. 

c) Glandulares. 
d) Dendríticas. 

 
Questão 27 - Assinale a alternativa correta quanto as etapas do exame clínico das mamas. 
a) Inspeção estática – inspeção dinâmica – palpação das mamas – palpação das cadeias ganglionares – palpação das 
cadeias supraclaviculares  
b) Inspeção estática – palpação das mamas – inspeção dinâmica – palpação das cadeias supraclaviculares – palpação das 
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cadeias ganglionares 
c) Inspeção dinâmica – inspeção estática - palpação das mamas – palpação das cadeias ganglionares – palpação das cadeias 
supraclaviculares 
d) Palpação das mamas - inspeção estática – inspeção dinâmica – palpação das cadeias ganglionares – palpação das cadeias 
supraclaviculares 
 
Questão 28 - Os resultados do exame mamográfico são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data 
System (BI-RADS). Esse sistema utiliza categorias de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prevê recomendações de 
conduta. Quando o resultado é colocado na categoria BI-RADS 2, significa que é um exame: 
a) Exame incompleto; 
b) Exame negativo; 

c) Com malignidade já comprovada; 
d) Exame com achado tipicamente benigno.

 
Questão 29 - O planejamento familiar, também chamado de planejamento reprodutivo, refere-se a um conjunto de ações de 
regulação da fecundidade, para auxiliar adultos, jovens e adolescentes, com vida sexual, nesse sentido assinale a alternativa 
incorreta  
a) A pílula combinada oral contem 21,22 ou 28 comprimidos. Na 1ª vez: 1º dia do ciclo menstrual ou até 5º dia. 
b) Progestogênio oral: 28 a 35 comprimidos (sem interrupção). Nas lactantes – iniciado depois de 8 semanas do parto. 
c) Progestogênio intramuscular: uso trimestral é indicado para lactantes. 
d) Progestogênio + estrogênios intramuscular: uso mensal não é indicado para lactantes. 
 
Questão 30 - Na primeira consulta de pré-natal de baixo risco o enfermeiro deve solicitar exames fundamentais preconizados 
pelo Ministério da Saúde, dentre esses exames, assinale a alternativa correta 
a) Pelvimetria por radiografia. 
b) Teste de tolerância para glicose. 

c) Urina tipo I. 
d) Translucência nucal. 

 
Questão 31 - O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que 
aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. Dentre os fatores 
de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco, assinale a alternativa correta:  
a) Hanseníase. 
b) Altura menor do que 1,45m.  

c) Situação Conjugal insegura. 
d) Anemia. 

Questão 32 - R. D. B, 32 anos, sexo feminino, gestante (Gesta 4, Parto 2, Aborto 1), idade gestacional: 30 semanas e 4 dias,  
deu entrada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no dia 20/03/2019  para consulta de pré-natal de rotina, após a consulta 
o enfermeiro agendou o retorno conforme o calendário: 
a) Até a 35ª semana as consultas são mensais dessa forma a paciente retornará no dia 20/04/2019. 
b) Entre a 37ª semana até a 38ª semana as consultas são quinzenais dessa forma a paciente retornará no dia 
12/04/2019. 
c) Entre a 39ª semana até a 41ª semana as consultas são semanais dessa forma a paciente retornará no dia 27/03/2019. 
d) Entre a 28ª até a 36ª semana as consultas são quinzenais dessa forma a paciente retornará no dia 04/04/2019. 
 
Questão 33 - As Manobras de Leopold consistem em um método palpatório do abdome materno em 4 tempos, dessa forma 
analise a figura abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
a) No 1º tempo há a exploração da mobilidade do polo, que se apresenta no estreito superior pélvico.   
b) No 2º tempo há a delimitação do fundo uterino com a borda cubital de ambas as mãos e reconhece-se a parte fetal 
que o ocupa. 
c) No 3º tempo há o deslize das mãos do fundo uterino até o polo inferior do útero, procurando sentir o dorso e as 
pequenas partes do feto. 
d) No 4º tempo há a determinação da situação fetal, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas, deslizando-as em 
direção a escava pélvica e abarcando o polo fetal, que se apresenta.  
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Questão 34 - O abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes das 22 semanas ou quando o concepto pesa menos 
de 500g. Pode ser espontâneo ou provocado. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 12ª semana e tardio quando 
ocorre entre a 13ª e a 22ª semanas, sobre essa temática, assinale a alternativa correta: 
a) Aborto inevitável: caracteriza-se por perda da integridade do ovo, sangramento moderado a acentuado contendo 
coágulos e/ou restos ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica de forte intensidade e redução do volume uterino em 
relação à idade gestacional. Pode culminar em abortamento completo ou incompleto. 
b) Aborto infectado: caracteriza-se pela interrupção da gestação com permanência do produto conceptual na cavidade 
uterina. Pode ocorrer discreto sangramento, com colo impérvio, regressão dos fenômenos gravídicos e redução do volume 
uterino em relação à idade gestacional. 
c) Aborto retido: caracteriza-se por quadro infeccioso materno, com presença de ovo íntegro ou não e quadro 
hemorrágico variável. Associa-se, habitualmente, à manipulação uterina. Pode apresentar secreção fétida endovaginal, dor 
pélvica intensa à palpação, calor local e febre, além de comprometimento variável do estado geral.  
d) Aborto evitável: caracteriza-se pela integridade do ovo, com útero não compatível com a idade da gravidez e colo 
impérvio. Há presença de sangramento vaginal discreto ou moderado, sem que ocorra modificação cervical, geralmente com 
sintomatologia discreta ou ausente (dor do tipo cólica ou peso na região do hipogástrio). 
 
Questão 35 -  Criança de 12 meses e 12 dias, deu entrada na Estratégia de Saúde Família, e foi encaminhada a sala de 
vacina, no momento, o enfermeiro percebeu que a(s) vacina(s) de 9 meses ainda não tinham sido administradas, qual(is) 
vacina(s) que correspondem a faixa etária de 9 meses? 
a) Pentavalente + Hepatite A+ Tríplice Viral 
b) Somente a Febre Amarela  
c) Febre amarela + Meningocócica C + Pneumocócica 10  
d) Tríplice Viral, Tetra Viral, Febre Amarela 
 
Questão 36 - Criança com 15 meses e 23 dias, deu entrada na Estratégia de Saúde Família, e foi encaminhada a sala de 
vacina, qual(is) vacina(s) que correspondem a faixa etária da criança? 
a) Tetra Viral, Hepatite A, 1º reforço da tríplice bacteriana e 1º reforço da Vacina Poliomielite Oral 
b) Tetra Viral, Tríplice Viral, 1º reforço da Vacina Poliomielite Inativada 
c) Tríplice Viral, Hepatite B, 1º reforço da tríplice bacteriana e 1º reforço da Vacina Poliomielite Oral 
d) Tetra Viral, Pentavalente, 1º reforço da Vacina Poliomielite Inativada 
 
Questão 37 - Um bebê que nasceu com corpo róseo e extremidades cianóticas, choro fraco, com alguma reação (careta), 
pouca irritabilidade reflexa quando estimulado, com alguma flexão dos membros nas extremidades e frequência cardíaca de 
98 bpm, apresenta um índice de Apgar correspondente a: 
a) 3 
b) 4 

c) 5 
d) 8 

 
Questão 38 - Segundo o Ministério da Saúde (2017), a assistência imediata ao recém-nascido requer cuidados que devem ser 
seguidos imediatamente após o parto a fim de garantir um pós-parto saudável ao bebê, desse modo, assinale a alternativa 
correta: 
a) Pinçamento e secção do cordão umbilical – Determinar medidas antropométricas, Administrar vitamina K – Nitrato de 
prata 1% - Identificação do recém-nascido.  
b) Pinçamento e secção do cordão umbilical – Administrar vitamina K – Nitrato de prata 1% - Identificação do recém-
nascido – Determinar medidas antropométricas. 
c) Identificação do recém-nascido, Pinçamento e secção do cordão umbilical – Administrar vitamina K – Nitrato de prata 
1% – Determinar medidas antropométricas. 
d) Determinar medidas antropométricas, Pinçamento e secção do cordão umbilical – Administrar vitamina K – Nitrato de 
prata 1% - Identificação do recém-nascido. 
 
Questão 39 - A icterícia se constitui como um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão 
clínica da hiperbilirrubinemia. Assinale a alternativa que contemple os cuidados durante a fototerapia: 
a) Proteger os olhos com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo claro ou papel de cor clara envolto em 
gaze. 
b) Verificar a temperatura corporal a cada 4 horas para detectar hipotermia ou hipertermia, e o peso diariamente. 
c) Aumentar a hidratação, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar elevação da 
temperatura. 
d) Adotar a prática da continuidade da fototerapia durante a alimentação, inclusive com a cobertura dos olhos. 
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Questão 40 - Na avaliação dos reflexos no recém-nascido, o reflexo de Moro consiste em: 
a) Segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. 
b) Ao acariciar a bochecha ao lado da boca, o lactente vira a cabeça para este lado e começa a sugar. 
c) A pupila se contrai quando uma luz intensa brilha em sua direção. 
d) Toque rápido sobre a glabela provoca o fechamento rápido dos olhos.  

 
 

“No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade”. 
           (Albert Einstein) 

Boa Sorte 


