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Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Neonatal 
Enfermagem 

 
1 - I, II e III, apenas. 

2 -  I e II, apenas. 

3 -. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

4 - II e III. 

5 - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

6 - I, II e IV, apenas. 

7 - II e III, apenas. 

8 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta 

da I. 

9- I e II, apenas 

10- I, II e III. 

11- A ação do grupo 3 é prevenção secundária 

12- universalidade foi aplicado, já que teve acesso a medicação e tratamento. 

13- Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde. 

14- O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em 

torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de 

saúde. 

15- I, III e V somente. 

16- hierarquização 

17- Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho. 

18- Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o 

desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da 

equipe e monitoramento constante 

19- I e IV somente 

20- no mínimo 15% da arrecadação dos impostos. 



21- Somente as alternativas I e V são verdadeiras. 

22- As questões B, D e G são falsas. 

23- São verdadeiras as alternativas I – II – V. 

24- V, F, F, V, F. 

25- Diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, pele seca, língua saburrosa, olhos fundos 

e encovados. 

26- A cor amarelada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, é achado 

comum, especialmente nas crianças com idade entre 48 e 120 horas de vida. 

27- O recém-nascido (RN) apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer manobra 

de reanimação, se, ao nascimento, verifica-se que ele é a termo, está respirando ou 

chorando e com tônus muscular em flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial. 

28- Genograma – Ecomapa – Entrevista familiar. 

29- F, V, F, V, V. 

30- Adaptar a máscara facial infantil do ressuscitador manual (ambú) sobre a boca e o nariz 

de modo que não ocorram vazamentos de ar, observando-se a elevação na região do tórax 

da criança quando se comprime o ambú. 

31- LEI N. 8.069 de 13/07/90 

32- Obriga a realização do protocolo de “avaliação do frênulo da língua em bebês, em todos 

os hospitais e maternidades do Brasil”. 

33- Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação 

de enfermagem, evolução de enfermagem e avaliação de enfermagem. 

34- O cuidado humanizado favorece o desenvolvimento do RN, e para isso é preciso 

considerar o outro a partir de uma visão global, buscando superar a fragmentação da 

assistência, que engloba entre os vários cuidados o acolhimento, e escuta atenta e 

qualificada da família, uma boa comunicação, participação dos usuários, atentar a questão 

da autonomia do paciente/família a partir de seus próprios conhecimentos, valores, 

experiências e ideias. 

35- Koplik. 

36- Repetir o teste em 1 hora 

37- Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas. 

38- Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

39-Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa); apresentar peso 

mínimo de 1250 gramas. 

40- Administração de vitamina K por via intramuscular. 

41- São falsas as alternativas II, III e V. 



42-O peso é um ótimo indicador de avaliação de saúde, nutricional, de avaliação de risco de 

desenvolver complicações; o peso adequado para idade gestacional (AIG) está entre 2,500 

a 3,500 gr. 

43- São verdadeiras as alternativas I, II e IV 

44- Prescrito Penicilina Cristalina 2.500 UI, tem na unidade frascos de 5.000.000 UI (diluir 

em 8 ml). Tenho na unidade frascos de 5.000.000 UI. 1ª diluição: com 8 ml de água 

destilada. Aspirar 0,1 ml dessa solução e acrescentar 9,9 ml água destilada. O correto á 

aspirar dessa 2ª diluição 0,5 ml. 

45- Depressão respiratória 

46- Propor diretrizes, normas, linhas de cuidado e metodologias específicas necessárias à 

implementação da PNAISC 

47- As questões 1, 2, 3, e 5 são corretas 

48- São verdadeiras as alternativas I, II e V. 

49- As questões 4 e 5 são falsas. 

50- Todas as alternativas estão corretas. 

 
 


