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Questão 17 

A determinação e tratamento da causa da parada 
cardiorrespiratória (PCR) são imprescindíveis para melhorar 
os desfechos dos pacientes. 

Algumas causas de PCR em assistolia ou atividade elétrica 
sem pulso são reversíveis, incluindo: 

A) Trombose coronariana, pneumonia e hipovolemia. 

B) Tamponamento cardíaco, hipotermia e derrame pleural. 

C) Tromboembolismo pulmonar, hiperoxemia e 
hipoglicemia. 

D) Pneumotórax hipertensivo, acidose e hipocalemia . 

E) Hiperglicemia, toxinas e hipercalemia. 

 

Questão 18 

Como estratégia de promoção da alimentação saudável na 
infância, é importante que a mãe seja orientada quantos aos 
sinais indicativos de que a criança está mamando de forma 
adequada. Um desses sinais é: 

A) O pescoço do bebê está um pouco curvado para frente. 

B) A barriga do bebê está voltada para cima. 

C) As pernas do bebê estão pendentes. 

D) O queixo do bebê toca a mama da mãe. 

E) Há mais aréola visível abaixo da boca do que acima. 

 

Questão 19 

Na sala de emergência, as doenças prevalentes nas crianças 

são:  

A) Febre, diabetes, tosse. 

B) Convulsão, trauma, insuficiência respiratória. 

C) Convulsão, febre, trauma. 

D) Trauma, ansiedade, insuficiência cardíaca. 

E) Choque, diabetes, crupe. 

 

Questão 20 

A monitorização do perímetro cefálico do bebê deve também 
estar associada à observação do fechamento das fontanelas. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta: 

A) A fontanela anterior ou lambdóide deve ocluir entre 9 e 
19 meses de idade, enquanto a fontanela posterior ou 
bregmática deve ocluir entre 1 e 2 meses de vida. 

B) A fontanela anterior ou bregmática deve ocluir entre 9 e 
19 meses de idade, enquanto a fontanela posterior ou 
lambdóide deve ocluir entre 1 e 2 meses de vida. 

C) A fontanela anterior ou bregmática deve ocluir entre 6 e 
10 meses de idade, enquanto a fontanela posterior ou 
lambdóide deve ocluir entre 2 e 3 meses de vida. 

D) A fontanela posterior ou bregmática deve ocluir entre 2 
e 4 meses de idade, enquanto a fontanela anterior ou 
lambdóide deve ocluir entre o 12 e 24 meses de vida. 

E) A fontanela posterior ou lambdóide deve ocluir entre 2 e 
4 meses de idade, enquanto a fontanela anterior ou 
bregmática deve ocluir entre 12 e 24 meses de vida. 

Questão 21 

Marcele tem 8 meses e está sendo hospitalizada pela terceira 

vez desde que nasceu. Nessa internação, a queixa 

apresentada é de febre e cansaço há um dia. Após verificar 

as medidas antropométricas da criança e compará-las aos 

dados do prontuário e do nascimento, a enfermeira identifica 

que o peso de Marcele tem se mantido na curva de escore -1 

do gráfico de crescimento. Diante desses dados, a enfermeira 

pode concluir que a criança: 

  

A) Está ganhando peso de acordo com o esperado. 

B) Está perdendo peso gradativamente desde o 
nascimento. 

C) Está abaixo do peso esperado para a sua idade. 

D) Está perdendo mais peso do que o esperado. 

E) Está acima do peso esperado para a sua idade. 

 

Questão 22 

De acordo com o Ministério da Saúde, os cuidados com a 
saúde do bebê e sua família devem ser sempre 
individualizados. Porém, algumas recomendações são 
extensivas a todos os recém-nascidos.  

Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da criança: crescimento e 
desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p. 

  

 

Algumas orientações importantes para a vacinação da 
criança incluem: 

 

A) A vacina oral contra rotavírus humano atenuada deve 
ser administrada em duas doses seguindo 
rigorosamente os limites de faixa etária: primeira dose: 
de 1 mês e 7 dias a 3 meses e 15 dias; segunda dose: 
de 3 meses e 15 dias a 5 meses e 7 dias. 

B) A vacina contra hepatite B recombinante deve ser 
administrada aos prematuros com menos de 36 
semanas de gestação ou aos recém-nascidos a termo 
com menos de 2kg em esquema de quatro doses: 0, 1, 
2 e 4 meses de vida. 

C) A vacina contra poliomielite atenuada deve ser 
administrada em três doses (aos 2, 4 e 6 meses), 
mantendo-se intervalo mínimo de 45 dias entre as 
doses, com reforço aos 12 meses de idade. 

D) A vacina BCG deve ser administrada o mais 
precocemente possível, preferencialmente após o 
nascimento. Para os prematuros com menos de 36 
semanas, a vacina deve ser administrada depois que 
completarem 1 mês de vida e atingirem 2kg. 

E) A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola deve ser 
administrada em duas doses. A primeira dose deve ser 
administrada aos 12 meses de idade e a segunda dose 
aos 12 anos. 
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Questão 23 

Uma das metas da equipe de saúde no atendimento ao 
lactente é a prevenção da Síndrome da Morte Súbita (SMSL) 
e Risco de Broncoaspiração.  

 

Considere as afirmações abaixo:  

 

I. Orientar a família a respeito da posição supina 
(“barriga para cima”) para dormir e a sua relação de 
proteção contra SMSL. 

II. Orientar os pais que o lactente consegue segurar a 
mamadeira, sendo facultativa a vigilância quanto ao 
decúbito dorsal horizontal. 

III. Orientar a família sobre os riscos da SMSL, no caso 
de coleito (lactente colocado na mesma cama com 
os pais). 

IV. Orientar a nutriz a manter o lactente com a cabeça 
elevada com relação ao corpo durante a 
amamentação. 

V. Orientar a família que a posição prona ("barriga para 
baixo") horizontalizada é mais segura após a 
mamada do lactente. 

  

Assinale a alternativa que corresponde às corretas 
orientações de enfermagem para a família do lactente: 

A) Apenas I e IV . 

B) Apenas II, III e IV . 

C) Apenas I, III e IV . 

D) Apenas I, II, III e IV. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 24 

Em 1996, teve início no Brasil a Estratégia de Atenção 
Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (Aidpi), com 
vistas à melhoria da qualidade da atenção prestada à criança 
por profissionais de saúde. Ela incorpora normas relativas à 
promoção, à prevenção e ao tratamento dos problemas 
infantis e tem por objetivo reduzir a morbidade e mortalidade 
infantil de crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio das 
seguintes ações: 

A) Verificar sinais de perigo ou doença grave, identificar e 
controlar agravos à saúde, verificar o estado nutricional 
e vacinal. 

B) Verificar histórico de internação após o nascimento, 
identificar sinais de desnutrição, identificar e controlar 
outros agravos à saúde. 

C) Controlar agravos à saúde, tratar trauma decorrente de 
violência, identificar problemas crônicos, averiguar se 
existem outros problemas. 

D) Verificar o estado de nutrição e vacinal, investigar risco 
e sinais de violência, averiguar se houve problemas na 
gestação e parto. 

E) Identificar sinais de desnutrição, averiguar se houve 
problemas na gestação e parto, investigar risco e sinais 
de violência. 

Questão 25 

“O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de 

vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a 

mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução 

da morbimortalidade infantil. Apesar de todas as evidências 

científicas provando a superioridade da amamentação sobre 

outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos 

esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, 

as prevalências de aleitamento materno no Brasil, em 

especial as de amamentação exclusiva, estão bastante 

aquém das recomendadas, e o profissional de saúde tem 

papel fundamental na reversão desse quadro” 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 
complementar. 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184p. 

  

Considerando o texto acima, quais ações educativas sobre o 

aleitamento materno no período gravídico puerperal devem 

ser realizadas pelo enfermeiro: 

 

I. Orientação no pré-natal sobre o aleitamento 

materno, reforçando sua importância para saúde da 

criança e manutenção do vínculo mãe e filho. 

 
II. Orientação à parturiente quanto ao início precoce do 

aleitamento materno no Alojamento Conjunto. 

 
III. Orientação à puérpera sobre as técnicas da 

amamentação e incentivo à livre demanda. 

 
IV. Esclarecimento à puérpera sobre a manutenção do 

aleitamento materno, nos casos de internação do 

recém-nascido em unidades de médio e alto risco. 

 
V. Incentivo e orientação quanto à manutenção do 

aleitamento materno misto à puérpera com mamilo 

semiprotruso. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

A) I e III. 

B) II e V. 

C) I, II, IV. 

D) I, III e IV. 

E) I, II, III, IV e V. 
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Questão 26 

A Otite Média Aguda (OMA) é uma das infecções mais 

frequentes na criança, sendo os lactentes os mais 

susceptíveis. A OMA constitui um problema de saúde pública 

relevante, pois está relacionada a morbidade e importante 

impacto financeiro. O reconhecimento e controle dos vários 

fatores de risco continua a desempenhar um papel primordial 

no tratamento eficaz desta afecção. 

 

Considerando a afirmativa acima, avalie as asserções a 
seguir: 

 

I. A tuba auditiva da criança é mais horizontalizada e 

possui menor extensão de sua porção ístimica, 

tornando-a mais propícia ao refluxo de material 

nasal, consequentemente propiciando maior risco 

para o desenvolvimento da OMA. 

 
II. Doença do refluxo gastroesofágico predispõe a 

OMA, devido ao risco de retorno de secreção 

gástrica até via aérea superior. 

 
III. Tanto a evidência epidemiológica como a 

experiência clínica sugerem que a OMA é uma 

complicação frequente das Infecções de vias aéreas 

superiores. 

 
IV. A maioria dos autores e alguns comitês 

internacionais aceitam o fumo passivo como fator de 

risco para OMA. 

 
V. Dentre os fatores de proteção contra OMA, está o 

aleitamento materno, rico em imunoglobulinas. O 

posicionamento do lactente em decúbito dorsal 

horizontal durante a mamada diminui o risco de OMA 

no primeiro ano de vida. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I, II, III, V. 

D) II, III, IV, V. 

E) I, II, III, IV. 

Questão 27 

O Suporte Básico de Vida em Pediatria, conceituado como 

um conjunto de medidas e manobras realizadas para 

promover uma rápida e efetiva ressuscitação cardiopulmonar 

da criança, inclui cinco iniciativas centrais denominadas 

"cadeia de sobrevivência pediátrica". Conforme preconizado 

pela American Heart Association (2015), assinale a 

alternativa correta da sequência da cadeia de sobrevivência 

da criança. 

A) Prevenção, Início precoce de ressuscitação 

cardiopulmonar, Rápido acionamento de serviços 

médicos de emergência, Disponibilidade de cuidados à 

parada cardiorrespiratória integrados e Instalação de 

Suporte Avançado de Vida. 

B) Início precoce de ressuscitação cardiopulmonar, 

Disponibilidade de cuidados à parada cardiorrespiratória 

integrados, Rápido acionamento de serviços médicos de 

emergência, Prevenção e Instalação de Suporte 

Avançado de Vida. 

C) Rápido acionamento de serviços médicos de 

emergência, Disponibilidade de cuidados à parada 

cardiorrespiratória integrados, Início precoce de 

ressuscitação cardiopulmonar, Prevenção e Instalação 

de Suporte Avançado de Vida. 

D) Prevenção, Rápido acionamento de serviços médicos de 

emergência, Início precoce de ressuscitação 

cardiopulmonar, Disponibilidade de cuidados à parada 

cardiorrespiratória integrados e Instalação de Suporte 

Avançado de Vida. 

E) Prevenção, Instalação de Suporte Avançado de Vida, 

Início precoce de ressuscitação cardiopulmonar, Rápido 

acionamento de serviços médicos de emergência e 

Disponibilidade de cuidados à parada cardiorrespiratória 

integrados. 

 

Questão 28 

Internou na unidade de internação hospitalar uma criança de 

24 meses. Ao realizar o histórico de enfermagem e avaliar seu 

desenvolvimento, a enfermeira conclui que a criança possui 

desenvolvimento infantil normal. Escolha a alternativa que 

descreve um marco de desenvolvimento esperado para esta 

idade: 

A) Controle esfincteriano. 

B) Andar na ponta dos pés. 

C) Trocas dentárias. 

D) Estirão de crescimento. 

E) Desmame. 
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Questão 29 

O Instituto para Cuidado Centrado na Família descreve como 
pressupostos do Cuidado Centrado na Família: 

  

I. Dignidade e respeito: os profissionais de saúde ouvem e 
respeitam as escolhas e perspectivas do paciente e da 
família. 

II. O conhecimento, os valores, as crenças e a cultura do 
paciente e da família são incorporados ao planejamento 
e prestação do cuidado. 

III. Informação compartilhada: os profissionais de saúde 
comunicam e dividem as informações úteis entre a 
equipe, escolhem as informações que serão repassadas 
para a família com relação à continuidade do tratamento. 

IV. Participação: pacientes e famílias são encorajados e 
apoiados a participarem do cuidado e da tomada de 
decisão, escolhendo seu nível de atuação. 

V. Colaboração: pacientes e famílias são incluídos como 
base de apoio da instituição. 

VI. Os líderes de cuidado à saúde colaboram com os 
pacientes e família no desenvolvimento, implantação e 
avaliação das políticas e programas, na facilitação dos 
cuidados à saúde, na educação profissional e na 
prestação de cuidados. 

  

Assinale a alternativa que corresponde às afirmações 
corretas: 

A) Apenas I, III, IV, V. 

B) Apenas I, II, III, IV, V. 

C) Apenas I, II, IV, V. 

D) Apenas I, II, IV, V, VI. 

E) Apenas I, V, III. 

 

Questão 30 

No trabalho multiprofissional, o exame da cavidade bucal das 
crianças deve ser uma atividade de rotina. Com relação à 
saúde bucal nas diferentes faixas etárias, recomenda-se: 

  

A) 0 a 24 meses: No período da erupção dos dentes, utilizar 
profilaxia contra o aparecimento de sintomas sistêmicos, 
tais como aumento da temperatura. 

B) 0 a 24 meses: A escovação está indicada a partir da 
erupção do primeiro dente decíduo, utilizando-se 
dentifrício. 

C) 02 a 09 anos: Extrair precocemente os dentes decíduos, 
de forma a acelerar o tempo de erupção do dente 
permanente. 

D) 02 a 09 anos: Os pais/responsáveis devem realizar a 
escovação dos dentes da criança, de modo a garantir 
efetiva limpeza com o dentifrício. 

E) 10 a 19 anos: Orientar que, quanto mais escovar e 
passar fio dental nas áreas sangrantes, mais rápido as 
condições da região poderão melhorar. 

Questão 31 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é classificado em leve, 
moderado e grave por meio da pontuação da Escala de Coma 
de Glasgow Pediátrica, validada para crianças com dois anos 
de idade ou menos (Leve ≥13; Moderado ≥9 e ≤12; Grave <9).  

Fonte: VAVILALA, M.S.; TASKER, R.C. Severe traumatic brain injury in children: Initial 
evaluation and management [Internet]. UpToDate, 2017. 

  

Um lactente com TCE na sala de emergência apresenta, 
respectivamente, as melhores respostas ocular, verbal e 
motora: abertura ocular ao comando verbal, choro à dor e 
retirada ao toque. 

  

A pontuação da Escala de Coma de Glasgow Pediátrica e a 
classificação do TCE deste lactente são, respectivamente: 

  

A) 14, leve. 

B) 12, moderado. 

C) 11, moderado. 

D) 9, grave. 

E) 8, grave. 

 

Questão 32 

Com relação ao Suporte Básico de Vida Pediátrico, a 
American Heart Association (2015) preconiza que, ao 
identificar vítima não responsiva, o profissional de saúde deve 
chamar ajuda, ativar o sistema de resposta a emergências e 
avaliar a criança quanto à ausência de respiração/gasping e 
quanto à presença de pulso. 

Assinale a alternativa com as medidas a serem tomadas em 
seguida pelo profissional: 

A) Em caso de parada cardiorrespiratória não 
testemunhada, iniciar ciclos de 15 compressões e 2 
respirações se estiver sozinho, e mudar para 30 
compressões e 2 ventilações quando o segundo 
profissional chegar. 

B) Em caso de ausência de respiração normal e presença 
de pulso, realizar ventilação de resgate (1 ventilação 
cada 6segundos), e acrescentar compressões se o pulso 
permanecer abaixo de 40 bpm. 

C) Em caso de parada cardiorrespiratória testemunhada, 
iniciar ciclos de 30 compressões e 2 respirações se 
estiver sozinho, e mudar para 15 compressões e 2 
ventilações quando o segundo profissional chegar. 

D) Em caso de ausência de respiração normal e presença 
de pulso, iniciar ciclos de 15 compressões e 2 
respirações se estiver sozinho, e mudar para 30 
compressões e 2 ventilações quando o segundo 
profissional chegar. 

E) Em caso de parada cardiorrespiratória testemunhada, 
realizar ventilação de resgate (1 ventilação cada 6 
segundos), acrescentar compressões se o pulso 
permanecer abaixo de 60 bpm. 
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Questão 33 

Com relação às seguintes afirmações sobre a alimentação na 
infância, assinale a alternativa correta: 

  

A) Durante a adolescência os hábitos alimentares são 
fortemente influenciados pelas amizades e pelo apelo da 
mídia, questões sobre as quais os pais devem estar 
atentos para orientar os filhos. 

B) Hábitos alimentares inadequados e obesidade são 
incomuns entre os escolares, pois ainda que eles 
possuam apetite voraz, são extremamente ativos, o que 
contribui para o seu equilíbrio energético. 

C) Crianças de 2 a 5 anos apresentam inapetência 
comportamental, sendo aconselhável o estímulo com 
pratos coloridos e utilização de brincadeiras a fim de 
distraí-los e assim garantir a ingestão alimentar dentro 
das suas necessidades. 

D) Até os 6 meses de vida as crianças devem receber 
somente leite materno, sem fornecer água, chás ou 
quaisquer outros alimentos; a partir dessa idade, devem-
se oferecer outros alimentos, de forma lenta e gradual, 
mantendo o leite materno até os 12 meses de idade. 

E) A introdução dos alimentos complementares, ou seja, 
aqueles que devem substituir o leite materno, deve ser 
iniciada aos 6 meses de vida e a criança deve passar a 
receber a comida da família o mais rapidamente 
possível. 

 

Questão 34 

O crescimento da criança não se dá de modo uniforme em 
todo o organismo, existindo graus, padrões e velocidades 
diferenciadas entre distintos órgãos e sistemas, o que 
determina diferentes tipos de crescimento. Com relação ao 
traçado das curvas dos principais tipos de crescimento, 
assinale a alternativa correta:  

  

A) A curva do crescimento geral ou somático tem o aspecto 
aproximado de um S deitado porque é: rápido até os 2 
anos deidade, lento e contínuo dos 2 aos 12 anos, rápido 
dos 12 aos 16 anos e lento dos 16 aos 21 anos, quando 
cessa o crescimento em altura. 

B) A curva do crescimento genital apresenta um traçado 
regularmente ascendente do nascimento até a 
puberdade, quando ocorre uma ascendência 
significativa. 

C) A curva do crescimento neural apresenta traçado com 
ascendência regular e contínua desde o nascimento até 
o final da adolescência, acompanhando o crescimento 
cerebral e o desenvolvimento do sistema nervoso. 

D) A curva do crescimento linfoide apresenta-se 
estacionada até os 2 anos de idade e após seu traçado 
se torna rapidamente ascendente, devido ao ritmo de 
crescimento dos órgãos linfoides. 

E) Embora com ritmo e velocidades distintos, em função do 
contínuo crescimento da criança do nascimento ao final 
da adolescência, todas as curvas de crescimento 
apresentam traçado ascendente. 

Questão 35 

Ao programar a assistência de enfermagem a partir da 
Abordagem Centrada na Criança e Família, o enfermeiro 
deve considerar os pressupostos e características dessa 
abordagem. Com relação a essa afirmação, assinale a 
alternativa correta: 

  

A) A hospitalização da criança tem como objetivo tratar a 
doença, minimizar os traumas decorrentes da 
hospitalização, favorecer o desenvolvimento da criança, 
estimular a participação da família no cuidado à criança. 

B) A hospitalização é um evento necessário ao diagnóstico 
e tratamento, porém causa na criança dor e estresse, 
que para serem minimizados, demandam a presença de 
uma equipe de especialistas, assim como de sua família, 
participando na prestação de alguns cuidados, conforme 
determinado pela equipe. 

C) A unidade pediátrica deve ter: flexibilização de 
organização e funcionamento; decoração e ambiente 
para recreação; características físicas adequadas às 
necessidades das diferentes faixas etárias e conforto 
dos acompanhantes; leitos distribuídos conforme a 
idade e as necessidades das crianças. 

D) Os profissionais devem compartilhar com a família a 
identificação dos problemas, os recursos disponíveis, a 
determinação dos objetivos e o plano de ação; as 
decisões devem ser tomadas por todos, de modo que a 
responsabilidade é assumida pela equipe e pela família, 
cujas forças e competências devem de ser 
potencializadas. 

E) Considerando que a criança é um ser vulnerável quanto 
às suas condições físicas, mentais e sociais, sua 
avaliação deve basear-se não apenas em critérios 
objetivos, como a evolução de sinais e sintomas, mas 
também em critérios subjetivos ,entre os quais o grau de 
participação da criança e da família, as influências da 
hospitalização no comportamento e no crescimento e 
desenvolvimento da criança. 

 

Questão 36 

Na consulta de puericultura, a monitorização do Perímetro 
Cefálico da criança é preconizada até os 24 meses de idade. 
Indique a alternativa correta que justifique essa afirmação. 

  

A) É uma época de crescimento lento e regular do cérebro 
e por isso qualquer pequena alteração pode ser 
indicativa de patologias. 

B) É um período de rápido crescimento do cérebro e por 
isso ele está altamente vulnerável às inúmeras afecções 
que costumam afetá-lo. 

C) Anormalidades como hidrocefalia e microcefalia são 
inerentes a essa idade. 

D) É preciso verificar se ele se mantém maior que o 
perímetro torácico ao menos até os doze meses de 
idade, quando as medidas tendem a se igualar. 

E) Este é o período crítico do crescimento cerebral, devido 
à rápida evolução de seu crescimento e das estruturas 
cerebrais. 
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Questão 37 

Dispõe o artigo 12 da Lei nº 8069/1990, que regulamenta o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que: ‘’[...] os 
estabelecimentos de saúde devem proporcionar condições 
para a permanência em tempo integral, de um dos pais ou 
responsáveis, no caso de internação de crianças e 
adolescentes”. Nos setores de emergência, há aumento da 
vigilância da equipe multidisciplinar, de forma a garantir 
assistência qualificada e imediata, devido à criticidade dos 
casos. 

Nesses cenários de emergência, qual a conduta esperada do 
enfermeiro, com base na legislação e nos pressupostos do 
Cuidado Centrado na Família? 

 

A) Encaminhar os pais para uma recepção e orientar sobre 
o término do procedimento. 

B) Delegar para o técnico de enfermagem o 
acompanhamento e permanência dos pais durante o 
atendimento. 

C) Discutir com os familiares da criança sobre o 
procedimento de emergência e perguntar sobre a 
vontade da família quanto a permanecer presente 
durante o atendimento. 

D) Questionar o médico sobre a permanência dos 
responsáveis e orientar a família sobre seus direitos e 
deveres. 

E) Orientar os pais e deixá-los sozinhos na sala de 
emergência. 

 

Questão 38 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem, nº 7.498/1986, regulamentada pelo decreto nº 

94.406/1987: “O profissional Enfermeiro deve prestar 

assistência e cuidados a pacientes graves com risco de vida; 

cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e 

que exijam conhecimento de base cientifica e capacidade de 

tomar decisões imediatas”. 

Para prestar assistência à criança gravemente enferma na 

sala de emergência, o enfermeiro deve possuir conhecimento 

técnico-científico e habilidades específicas. No atendimento 

da parada cardiorrespiratória, a criança é submetida à 

administração de alguns medicamentos. Assinale a 

alternativa que descreve os medicamentos mais utilizados no 

atendimento à parada cardiorrespiratória em pediatria: 

 

A) Epinefrina, Amiodarona, Sulfato de Magnésio. 

B) Epinefrina, Atropina, Furosemida. 

C) Epinefrina, Salbutamol, Naloxona. 

D) Epinefrina, Dexametaxona, Furosemida. 

E) Epinefrina, Cloreto de Potássio, Furosemida. 

Questão 39 

A infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde 
associada a cateter vesical (ITU-AC) refere-se a qualquer 
infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de 
cateter vesical de demora instalado por um período maior que 
dois dias. Na data da infecção, o paciente estava com o 
cateter instalado ou o cateter havia sido removido no dia 
anterior. 

Fonte: BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Medidas de 
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. 

Dentre as práticas básicas recomendadas para prevenção de 
ITU-AC relacionadas ao manuseio correto do cateter vesical, 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconiza: 

A) Trocar a bolsa coletora quando ocorrer desconexão, 
quebra da técnica asséptica ou vazamento. 

B) Para exame de urina, coletar pequena amostra da bolsa 
coletora, utilizando luvas estéreis. 

C) Utilizar antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao 
cateter, uretra ou meato uretral. 

D) Realizar a higiene rotineira do meato e sempre que 
necessário. 

E) Fechar previamente o cateter antes da sua remoção. 

 

Questão 40 

Analise as afirmações abaixo sobre as ações dos enfermeiros 
no preparo das crianças para os procedimentos estressantes 
e/ou dolorosos, nas diferentes faixas etárias, e assinale a 
alternativa correta: 

A) Ao preparar o recém-nascido e o lactente, o profissional 
deve considerar que eles não entendem o significado 
das palavras e, assim, deve imobilizá-los com o auxílio 
dos pais e realizar o procedimento o mais rapidamente 
possível, não sendo recomendada nenhuma intervenção 
lúdica. 

B) Ao preparar o toddler e o pré-escolar, o profissional deve 
considerar que eles apresentam um pensamento 
baseado em fatos concretos e, assim, se houver tempo 
para tal, associar à comunicação verbal a dramatização 
do procedimento em bonecos, como é o brinquedo 
terapêutico, a fim de favorecer sua cooperação, 
minimizando as reações de choro e de resistência da 
criança. 

C) Ao preparar o escolar, o profissional deve fazer uma 
explicação simples e honesta do procedimento, 
utilizando ou não o brinquedo terapêutico, deve permitir-
lhe que tome decisões para que domine a situação, 
assim como solicitar que permaneça quieto e 
colaborativo, uma vez que já consegue dominar suas 
emoções, favorecendo com isso o seu crescimento. 

D) Ao preparar o adolescente, o profissional deve promover 
o máximo de informações, pois ele já é capaz de pensar 
de maneira lógica e abstrata, promovendo e estimulando 
seu amadurecimento. O brinquedo terapêutico, o uso de 
leitura e jogos podem ser utilizados durante o preparo. 

E) No que se refere aos pais, há inúmeras evidências de 
que, quando estes se encontram ansiosos no momento 
do procedimento, aumentam o estresse da criança, o 
que pode ser minimizado solicitando que se afastem do 
local, independentemente da faixa etária da criança. 
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Questão 41 

Entre os princípios que regem o crescimento e o 

desenvolvimento da criança, temos: “O crescimento e 

desenvolvimento são direcionais”. Essas direções são: 

 

A) Céfalo-caudal, próximo-distal e do específico para o 
geral.  

B) Céfalo-caudal, próximo-distal e do geral para o 
específico. 

C) Do centro para a periferia, da cauda ao crânio e do geral 
para o específico. 

D) Do geral para o específico, da cauda ao crânio e da 
periferia para o centro. 

E) Do geral para o específico, do crânio para a cauda e da 
periferia para o centro. 

 

Questão 42 

Durante o primeiro ano de vida a criança deverá ter, no 

mínimo, o seguinte ganho de peso diário nos 1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres, respectivamente: 

  

A) 50, 30, 25 e 15 gramas.  

B) 40, 30, 20 e 10 gramas. 

C) 25, 20, 15 e 10 gramas. 

D) 25, 15, 10 e 5 gramas. 

E) 30, 25, 15 e 10 gramas. 

 

Questão 43 

Há evidências de que a deficiência do crescimento na infância 

esteja associada a maior mortalidade, excesso de doenças 

infecciosas, prejuízo do desenvolvimento psicomotor, menor 

aproveitamento escolar e menor capacidade produtiva na 

idade adulta. No cenário brasileiro atual, a característica 

antropométrica que melhor representa a deficiência 

nutricional é: 

  

A) Baixa estatura para a idade. 

B) Baixo peso ao nascimento. 

C) Baixo peso para a altura. 

D) Baixa estatura ao nascimento. 

E) Índice de massa corpórea elevado para a idade. 

Questão 44 

A infância representa um período da vida vulnerável à 

violência. Nesse sentido, a sociedade tem se mobilizado para 

promover a saúde das famílias e proteger os direitos da 

criança com o objetivo de protegê-la de danos à sua saúde 

física e psíquica. O primeiro marco legal nessa direção foi a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

1990, com a criação: 

  

A) Dos conselhos tutelares, encarregados de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da população infantil e juvenil. 

B) Da estratégia de saúde da família, com ações de 

prevenção e detecção precoce de violência a crianças e 

adolescentes. 

C) De instituições filantrópicas, com estabelecimentos em 

todas as regiões do país, que oferecem proteção às 

famílias. 

D) De centros de referência da assistência social que 

desenvolvem ações de proteção em áreas de 

vulnerabilidade social. 

E) De centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, para 

responder pela cobertura a essa população na área de 

saúde mental. 

 

Questão 45 

Em 2012, antes do prazo estipulado pela Organização das 

Nações Unidas, o Brasil atingiu a meta de redução da 

mortalidade infantil dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, alcançando a taxa de 14,6/1000 nascidos vivos. O 

resultado foi satisfatório em todas as faixas etárias, porém, 

uma faixa etária ainda tem merecido atenção especial das 

políticas públicas nacionais. Assinale a alternativa que 

corresponde a esta faixa etária: 

 

A) Primeiros 28 dias de vida. 

B) Segundo ao terceiro mês de vida. 

C) Quarto ao sexto mês de vida. 

D) Sétimo ao nono mês de vida. 

E) Décimo ao décimo segundo mês de vida. 
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Questão 46 

Associe as fases de desenvolvimento infantil às ações de 
prevenção de quedas nos serviços de saúde: 

I. Recém-nascido. 

II. Lactente. 

III. Pré-escolar. 

IV. Escolar. 

 

(   ) Manter uma das grades elevadas do berço durante a troca 
(roupa/ fralda). 

(   ) Realizar o transporte no colo do responsável, berço comum 
ou incubadora. 

(    ) Avaliar nível de consciência e orientação temporal e espacial 
para utilização de grades na cama.  

(    ) Trocar berço por cama infantil 

 

A sequência correta desta associação é: 

A) I, II, IV, III.  

B) II, I, IV, III. 

C) III, I, II, IV. 

D) I, II, III, IV. 

E) III, I, IV, II. 

 

Questão 47 

“A triagem neonatal a partir da matriz biológica, 'teste do pezinho', 
é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar 
precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, 
enzimáticas e endocrinológicas." 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Triagem neonatal biológica: manual técnico. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2016. 80p. 

 

Considerando o texto acima, avalie as asserções a seguir, 
referentes aos tipos de doenças triadas no “Teste do Pezinho” e 
o período recomendado para coleta: 

A) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença 
Falciforme e outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, 
Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. 
O período ideal de coleta da primeira amostra é entre o 3º e 
5º dias de vida do recém-nascido, devido às especificidades 
das doenças diagnosticadas atualmente. 

B) Fenilcetonúria, Hipotiroidismo Congênito, Doença 
Falciforme e outras hemoglobinopatias e Fibrose Cística. O 
períodoideal de coleta da primeira amostra é entre o 1º e 2º 
dias de vida do recém-nascido, pela equipe de saúde na 
maternidade. 

C) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença 
Falciforme e outras hemoglobinopatias. O período ideal de 
coleta da primeira amostra é entre o 1º e 3º dias de vida do 
recém-nascido, devido às especificidades das doenças 
diagnosticadas atualmente. 

D) Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito. O período ideal 
de coleta da primeira amostra é entre o 3º e 5º dias de 
vidado recém-nascido, devido às especificidades das 
doenças diagnosticadas atualmente. 

E) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença 
Falciforme e outras hemoglobinopatias, Fibrose Cística, 
Hiperplasia Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase. 
O período ideal de coleta da primeira amostra é entre o 7º e 
28º dias de vida do recém-nascido, devido às 
especificidades das doenças diagnosticadas atualmente. 

Questão 48 

A higiene do recém-nascido é uma prática a ser estimulada e 
orientada durante o atendimento no Alojamento Conjunto e 
nas consultas de enfermagem na Atenção Primária. Um dos 
cuidados de higiene fundamentais é o curativo do coto 
umbilical, que, realizado adequadamente, pode prevenir a 
sepse neonatal. 

Quais condutas devem ser estabelecidas pela enfermagem, 
em parceria com a família do recém-nascido, para prevenção 
de infecção do coto umbilical: 

  

A) Lavagem de mãos e aplicação de álcool a 70% com 
haste flexível, com realização de movimento circular 
uma vez cada12 horas. 

B) Lavagem de mãos e aplicação de álcool a 70% ou 
clorexidina alcoólica a 0,5% com haste flexível, uma vez 
por dia na presença de secreção. 

C) Aplicação de água e sabão no banho e manter coto 
umbilical coberto pela fralda. 

D) Lavagem das mãos e aplicação de álcool a 70% com 
haste flexível cada 24 horas, com realização de 
movimento de “dentro para fora” da base do coto 
umbilical. 

E) Lavagem de mãos e aplicação de álcool a 70% ou 
clorexidina alcoólica 0,5%, evitando que a solução entre 
em contato com a pele íntegra, uma vez por dia ou mais 
se necessário. Manutenção do coto umbilical limpo e 
seco. 

 

Questão 49 

O diagnóstico etiológico das infecções de trato respiratório 
agudo é baseado na sintomatologia apresentada pelo 
paciente, sobretudo em lactentes com quadro clínico de 
Bronquiolite, que desenvolve a sibilância. O Vírus Sincicial 
Respiratório (VSR) é um RNA vírus não segmentado, 
envelopado, da família Paramyxoviridae, agente etiológico da 
Bronquiolite, na maioria das crianças que são infectadas no 
primeiro ano de vida. O enfermeiro pediátrico e neonatal tem 
como uma das suas atribuições implementar ações de 
enfermagem que possam impactar na qualidade e segurança 
da assistência à criança e sua família. 

 

Diante dessas considerações, escolha a ação de 
enfermagem pertinente para criança com infecção pelo VSR: 

A) Manter cabeceira elevada em 30o nas próximas 12 
horas. 

B) Monitorar, registrar e comunicar se saturação de 
oxigênio ≤ 92%. 

C) Realizar ausculta pulmonar de base de pulmão direito 
uma vez/plantão. 

D) Administrar antibioticoterapia conforme indicação 
médica de 8/8 horas. 

E) Instituir o isolamento de aerossol até resultado do exame 
de lavado nasal. 
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Questão 50 

I. Lactente de 2 meses admitido na Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica (UTIP), com hipótese diagnóstica 

médica de Bronquiolite por infecção pelo Vírus Sincicial 

Respiratório (VSR). No exame físico foram identificadas: 

sibilância bilateral, acrocianose, prostração, tiragem 

subdiafragmática, gemência e taquidispneia. O exame 

radiológico de tórax apresenta opacificação em lobo 

direito e área de atelectasia em base pulmonar direita. 

Gasometria Arterial: pH 7,2, pCO2 48mmHg, PO2 

80mmHg, HCO3 20mEq/l, saturação 80%. Instalada 

pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) com 

FiO2 60% e iniciado tratamento farmacológico. Os pais 

estavam apreensivos em relação ao quadro clínico da 

criança. O modelo conceitual de enfermagem utilizado 

para o planejamento da assistência deste lactente e 

família foi das Necessidades Humanas Básicas, de 

Wanda de Aguiar Horta. Os dados de investigação dos 

aspectos biológicos dessa criança embasam a 

identificação, pelo enfermeiro, do Diagnóstico de 

Enfermagem Troca de Gases Prejudicada. 

 

PORQUE 

 

II. A criança com infecção pulmonar com saturação O2 de 

80%, sinais de desconforto respiratório e alcalose 

respiratória requer oxigenoterapia de baixo fluxo, 

tratamento farmacológico e fisioterápico. 

 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta: 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 
uma justificativa correta da I. 

 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a 
II não é uma justificativa correta da I. 

 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 

 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
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