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BOA PROVA! 
 

• Verifique seu cartão de respostas; 
• O tempo de duração da prova é de 3:00 horas; 
• Este caderno contém quarenta (40) questões de múltipla escolha, 

cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E; 
• Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, 

notifique o fiscal imediatamente. 
• O tempo de duração da prova INCLUI o preenchimento do cartão 

de respostas. 
• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente 

do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. Candidato, ao terminar a prova, é de 
sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 

• Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o 
último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala 
não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso 
de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
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1) Effects of physical therapy in autistic children: 
case series study 

Cad. Pós-Grad. Distúrb. Desenvolv. vol.16 no.2 São 
Paulo dez. 2016. 

http://dx.doi.org/10.5935/1809-4139.20160004 

INTRODUCTION: Autism is a pervasive 
developmental disorder characterized by 
impairment in three areas of development: social 
interaction, communication and behavior. It is 
believed that the physiotherapy in these patients 
can contribute to motor development, activation of 
concentration of areas and social integration. 

OBJECTIVE: This study aimed to evaluate pre 
autistic children and after physiotherapy. 

METHODS: This was a case study with five children 
diagnosed with autism. For evaluation we used two 
instruments: Autism Rating Scale in Childhood and 
Middle Functional Independence. The children 
received individual physiotherapy. Each session 
lasted 30 minutes, once weekly for 6 months. 

RESULTS: It was found that all children, even those 
classified with severe degree of autism, had 
increase in the scores of the scales and become less 
dependent on caregivers, after physiotherapy. 

CONCLUSION: It was concluded, therefore, that the 
therapy was effective in this treatment for children 
with autism. 

Keywords: Neurodevelopmental disorders, Autistic 
disorder, Physical therapy specialty. 

 

Considerando o texto acima, marque a alternativa 
correta sobre o artigo científico: 

a) O autismo é um transtorno invasivo do 
desenvolvimento, caracterizado pelo 
comprometimento em seis áreas do 
desenvolvimento. 

b) Em autistas a fisioterapia pode contribuir 
apenas para o desenvolvimento motor desses 
pacientes. 

c) Este estudo é classificado como um estudo de 
caso com quinze crianças, sendo um grupo de 
crianças com diagnóstico de autismo e outro 
sem diagnóstico de autismo. 

d) Para avaliação das crianças neste estudo foram 
utilizados dois instrumentos: Escala de 

Classificação de Autismo na Infância e Média 
de Independência Funcional. 

e) Como resultado do estudo verificou-se que 
todas as crianças, mesmo aquelas classificadas 
com grau de autismo grave, não obtiveram 
aumento na pontuação da MIF. 

2) Nursing care for child/adolescent victims of 
violence: integrative review 

Rev Fun Care Online. 2020 jan/dez; 12:114-122. 

http://dx.doi.org/10.9789/2175-
5361.rpcfo.v12.7102 

OBJECTIVE: to explore the literature regarding the 
nursing care provided to children/adolescents 
victims of violence. 

METHOD: it consists of a systematic review 
performed on databases such as, LILACS, Scielo and 
BDENF. 19 articles have been selected to compose 
this study. The data analysis was developed 
throughout Mendes, Silveira and Galvão’s 
proposal. 

Results: the data discussion occurred throughout 
the following topics: professional unpreparedness 
to deal with cases of child violence; the feelings of 
professionals involved on the care provided to a 
child/adolescent victim of violence; notification, 
protocols and routines regarding the assistance of 
children/adolescents victims of violence. 

CONCLUSION: nursing professionals do not feel 
prepared to deal with situations of children 
violence. It was identified the need of protocols that 
support the nursing assistance. Furthermore, it is 
important to enhance the intersectoral attention 
network in order to ensure the appropriate care to 
the victims and their families. 

Keywords: Nursing; Violence; Child; Adolescent. 

 

Considerando o texto acima, marque a alternativa 
correta sobre o artigo científico: 

a) O objetivo deste artigo foi propor novas 
formas de prestar assistência de enfermagem 
às crianças/adolescentes vítimas de violência.  

b) Trata-se de uma revisão sistematizada 
realizada com consulta nas bases de dados: 
LILACS, Scielo, PubMed, BVS e BDENF. 
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c) Os dados foram discutidos através dos tópicos: 
despreparo dos profissionais frente aos casos 
de violência infantil; sentimentos dos 
profissionais envolvidos no cuidado à 
criança/adolescente vítima de violência; 
notificação, protocolos e rotinas na assistência 
à criança/adolescente vítima de violência; 
estratégias de assistência à 
criança/adolescente vítima de violência. 

d) Foram selecionados 19 artigos para compor 
este trabalho e o achado mais importante na 
literatura foi o artigo de Mendes, Silveira e 
Galvão. 

e) Os profissionais de enfermagem se sentem 
preparados para atuarem frente aos casos de 
violência infantil. É importante o 
fortalecimento da rede de atenção 
intersetorial que garanta a assistência 
adequada às vítimas e suas famílias, pois os 
profissionais já se encontram devidamente 
instruídos para tal finalidade. 

3) Orofacial harmonization and its implications in 
dentistry 

Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research –
BJSCR. Vol.27, n.2, pp.116-122(Jun–Ago2019). 

ABSTRACT: Orofacial harmonization is a specialty 
in dentistry that aims at the functional and 
aesthetic rehabilitation of the stomatognathic 
system and orofacial structures of its area of 
performance. The objective of this study was to 
perform an update, documentary review and 
discussion on the scope of orofacial harmonization 
within dental extensions. It is a descriptive and 
analytical study, based on critical scientific articles, 
official federal documents, laws and regulations 
that regulate and guide the profession. For this 
purpose, we used the main databases of Google 
scholar, Pubmed, Scielo, Bireme and Mediline. The 
competences of dental surgeons specialized in 
orofacial harmonization were discussed and 
analyzed, as opposed to the use of botulinum toxin, 
hyaluronic acid, collagen biostimulators, laser 
therapy and facial lipoplasty, as well as their 
interrelationship with the legal implications of the 
profession. Dentistry is a health area of inexorable 
character, between the aesthetic and functional 
purpose, there being no counterpoints and needing 
the coexistence of the two principles for the 
finalization of the treatment in a harmonic and 

balanced way. Due to the search for aesthetic 
procedures that are increasingly constant in dental 
offices, the professional preparation becomes 
irrefutable for the treatment of the patient in an 
integral, responsible and ethical way. 

KEYWORDS: Esthetics dental, dentistry, esthetics, 
Botulinum toxins type A, Hyaluronic acid. 

 

Considerando o texto acima, marque a alternativa 
correta sobre o artigo científico: 

a) A harmonização orofacial é uma especialidade 
na odontologia que visa à reabilitação 
funcional e estética do sistema 
estomatognático e estruturas orofaciais de sua 
área de atuação. 

b) Objetivou-se no estudo realizar uma pesquisa 
clínica e discussão sobre a abrangência da 
harmonização orofacial dentro das extensões 
odontológicas. 

c) A pesquisa clínica realizada utilizou 
previamente aos procedimentos realizados 
artigos científicos, documentos federais 
oficiais, legislações e normativas que 
regulamentam e norteiam a profissão. Para 
tanto foram utilizadas as principais bases de 
dados Google scholar, Pubmed, Scielo, Bireme 
e Mediline. 

d) No estudo foram discutidas e analisadas as 
competências dos cirurgiões dentistas e 
médicos em harmonização orofacial, frente ao 
uso da toxina botulínica, ácido hialurônico, 
bioestimuladores de colágeno, laserterapia e 
lipoplastia facial. 

e) Em razão da busca pelos procedimentos 
estéticos cada vez mais constantes nos 
consultórios odontológicos, o preparo 
profissional através de capacitações junto aos 
cirurgiões plásticos torna-se irrefutável para o 
tratamento do paciente de forma integral, 
responsável e ética. 

4) Anxiety in high school students: a review study 

Psicologia.pt. ISSN 1646-6977. 

Disponível em: 
https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1379.
pdf. Acesso: 18.02.2020. 
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ABSTRACT: This article refers about anxiety 
disorder in teenagers. The adolescence phase is a 
transition between childhood and adulthood, this 
period is marked by physical, cognitive changes as 
well as emotional and social changes. It is a journey 
full of doubts, insecurities that generate anguish 
and agitation. And during this period we find young 
students with high levels of anxiety, which 
destabilize concentration and memory, bringing 
difficulties and school failure. The aim of this study 
is to analyze and understand what are the fears, 
anxieties and concerns that are faced by high 
school students and how the different factors 
influence their development. For the development 
of this work a bibliographic survey of qualitative 
research related to the theme anxiety in school 
context of high school students was used. The 
bibliographic study aims to reflect how the 
education system, the school and family 
environment can emerge as risk factors for anxiety 
disorder. Adolescence is characterized as 
overcoming childhood and, upon entering 
adulthood. The physical characteristics of this 
phase include the development of body hair, the 
sudden growth and the development of sexual 
characteristics, in the emotional environment arise 
rebellion, dissatisfaction, omnipotence, 
generational crises. The possible physical and 
mental changes in adolescents can be 
problematized by the excess of family, school and 
social pressures, which makes the mental health 
fragile to support daily issues. 

KEYWORDS: anxiety, high school, teenagers. 

 

Considerando o texto acima, marque a alternativa 
correta sobre o artigo científico: 

a) A fase da adolescência é uma transição entre a 
infância e o estado adulto, esse período é 
marcado por mudanças físicas e cognitivas, 
enquanto as mudanças emocionais e sociais 
são características de um momento posterior, 
já na idade adulta. 

b) O objetivo deste estudo é analisar e 
compreender quais são os medos, angústias e 
preocupações que são enfrentadas por alunos 
do Ensino Superior e como os diferentes 
fatores influenciam no seu desenvolvimento. 

c) Para o desenvolvimento deste trabalho foi 
utilizado um levantamento bibliográfico de 

pesquisas quantitativas relacionadas ao tema 
ansiedade em contexto escolar de alunos do 
ensino superior. 

d) A adolescência se caracteriza como superação 
da infância e, após entrada na vida adulta. Das 
características físicas desta fase ressalta-se o 
desenvolvimento de pêlos no corpo, o 
crescimento repentino e o desenvolvimento 
das características sexuais, no âmbito 
emocional não ocorrem alterações 
significativas, reservadas ao estágio adulto. 

e) As possíveis alterações físicas e psíquicas no 
adolescente podem ser problematizadas pelo 
excesso de pressões familiares, escolares e 
também sociais, o que acaba tornando a saúde 
mental frágil para suportar questões 
cotidianas. 

5) Milk in Brazil: general aspects of quality 

Rev. Bras. Farm. 100 (1): 3050–3075, 2019 

www.rbfarma.com.br ISSN (online) 2176-0667 

ABSTRACT: Brazil is among the world's largest 
producers of milk with more than 30 billion litters/ 
year. The Southern Region of Brazil has been 
leading the national milk production. In this review 
the aim was to address aspects related to the 
quality of raw milk and payment per quality in 
Brazil. In this review we used explicit and 
systematized methods of searching and critical 
analysis of data. One hundred and sixty scientific 
papers were obtained for the review. However, 
after completing the process of capturing articles 
and reading, seventy-two scientific papers 
remained that met the inclusion criteria for the 
research theme. The payment per quality is a bonus 
to the producer who achieves excellence in milk 
production. However, standards involving milk 
quality are established based on parameters 
relating to protein content, fat, somatic cell count; 
storage temperature; bacterial count and sensory 
characteristics, considering flavour, appearance 
and taste; adulterations by waste additive, water 
or antibiotics. These parameters are dependent on 
factors that directly interfere in the physical-
chemical and microbiological composition of milk. 
Therefore, although payment for milk quality is 
becoming a reality in Brazil, the factors that give 
quality to the milk product are multiple and 
complex. Also, geography, climate, size of property, 
incentive to cooperative, programs of training in 
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good practices, etc., are issues that still need to be 
defined and evaluated for the country to advance 
in productivity and quality. 

KEYWORDS: Good practices. Hygiene,Payment. 
Rural property. 

Considerando o texto acima, marque a alternativa 
correta sobre o artigo científico: 

a) O Brasil está entre os maiores produtores 
mundiais de leite com mais de 30 bilhões de 
litros/ano. A Região Sudeste do Brasil vem 
liderando a produção nacional de leite. 

b) Nesta revisão sistemática foram utilizados 
métodos explícitos e sistematizados de busca e 
análise crítica de dados. 72 trabalhos 
científicos foram obtidos para a revisão. 

c) Os padrões envolvendo qualidade do leite são 
estabelecidos com base em parâmetros 
internacionais homologados pelos órgãos de 
fiscalização, no caso do Brasil pela ANVISA e 
podem ser citados o conteúdo de proteínas, 
gordura, contagem de células somáticas; 
temperatura de armazenamento; contagem 
bacteriana e características sensoriais. 

d) Embora o pagamento por qualidade do leite 
venha se tornando uma realidade no Brasil, os 
fatores que imprimem qualidade ao produto 
leite são múltiplos e complexos. 

e) Geografia, clima, tamanho da propriedade, 
incentivo a cooperados, programas de 
treinamento em boas práticas, são questões já 
bem definidas no Brasil e responsáveis 
totalmente pelo país estar avançando em 
produtividade e qualidade. 

6) Observadas as disposições do Art. 200 da 
Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e do Art. 2o da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
para efeito da apuração da aplicação dos recursos 
mínimos estabelecidos, marque a alternativa que 
NÃO CORRESPONDE a despesa com ações e 
serviços públicos de saúde, assim considerada para 
fins de contabilização da aplicação de recursos no 
SUS pelas gestões municipais, estaduais e federal: 

a) Vigilância em saúde, incluindo a 
epidemiológica e a sanitária. 

b) Atenção integral e universal à saúde em todos 
os níveis de complexidade, incluindo 

assistência terapêutica e recuperação de 
deficiências nutricionais. 

c) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

d) Saneamento básico de domicílios ou de 
pequenas comunidades, nestes casos 
independendo de aprovação pelo Conselho de 
Saúde. 

e) Remuneração do pessoal ativo da área de 
saúde em atividade nas ações de que trata este 
artigo, incluindo os encargos sociais. 

7) A pesquisa epidemiológica sobre acidentes 
envolve, frequentemente, a colaboração entre 
epidemiologistas e profissionais das áreas sociais e 
ambientais. Todos os traumas relacionados a 
quedas, sobretudo em pessoas idosas, têm atraído 
a atenção dos pesquisadores devido às implicações 
para os serviços de saúde quanto ao atendimento 
dessa população. Qual é o tipo de fratura 
relacionada a trauma em idosos que responde pelo 
maior tempo de hospitalização e pelos mais 
elevados custos de tratamento em todo o mundo? 

a) Fratura de clavícula 

b) Fratura de colo de fêmur 

c) Fratura de coluna 

d) Fratura de Tíbia 

e) Fratura de crânio 

8) A partir da formulação do conceito de Educação 
Permanente em Saúde, é INCORRETO afirmar que: 

a) A ideia da educação permanente foi produzida 
na Europa no campo da educação, 
primeiramente nos anos 30 e, depois, com 
muito mais força nos anos 60, sempre 
associada a iniciativas que envolviam a 
aprendizagem de adultos em momentos de 
reestruturação produtiva e necessidade de 
reposicionar grandes contingentes de pessoas 
no mercado de trabalho em função da 
intensificação da industrialização e da 
urbanização. 

b) Nos anos 60, Pierre Furter (1971 e 1994) foi um 
dos educadores a trabalhar fortemente na 
construção da idéia da educação permanente, 
destacando como ideias-força de um novo 
tempo que o homem está em permanente 
construção e em suas relações no cotidiano 
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sempre produzem conhecimentos/sabedoria 
que interferem em suas possibilidades de 
conduzir a vida. 

c) A aprendizagem escolar é somente uma das 
possibilidades para a construção de saberes. 
Os adultos mobilizam-se por buscar novos 
saberes quando se deparam com problemas 
que consideram relevantes - para o trabalho ou 
para a vida. 

d) A formulação da educação permanente parte 
da evidência de que as capacitações 
tradicionais, organizadas de modo vertical e 
dirigidas indistintamente a públicos diversos, 
tem altíssimo impacto, ou seja, produzem 
grandes modificações nas práticas dos 
trabalhadores de saúde. 

e) A Organização Pan-americana da Saúde nos 
anos 1980 propôs a Educação Permanente em 
Saúde como estratégia para a organização de 
processos educativos dirigidos aos 
trabalhadores da saúde. 

9) Estudos epidemiológicos e sociológicos têm 
desempenhado um papel importante para a saúde 
pública. Dentre os contributos abaixo marque o 
que NÃO CORRESPONDE a contribuição dos 
estudos epidemiológicos: 

a) Identificação de epidemias; 

b) Determinação do padrão de disseminação das 
doenças; 

c) Revisão editorial da Classificação Internacional 
de Doenças; 

d) Identificação de fatores de risco e seus 
determinantes; 

e) Avaliação de intervenções visando prevenção, 
tratamento e controle. 

10) Nos anos 1990, o Brasil estabilizou sua economia e 
deslanchou um importante processo de reformas 
estruturais e reorientação da política social. Essas 
mudanças alteraram profundamente as 
percepções e as estratégias normais de ascensão 
social cujo horizonte deixa de ser individual para 
tornar-se coletivo. Assim, milhões de brasileiros 
passaram a experimentar a mobilidade social. A 
classe C deixou de ser baixa e começou a ser média, 
disputando espaço com as classes médias 
tradicionais. Na análise da ascensão da classe C, a 
questão central é a da sustentação. 

Entre as curiosidades abaixo, marque a alternativa 
que NÃO CORRESPONDE a nova classe média 
brasileira: 

a) É a classe dominante do ponto de vista 
eleitoral e econômico, detendo 46,24% do 
poder de compra total. 

b) 68% dos jovens da classe C estudaram mais 
que seus pais. 

c) A classe C deseja o estilo de vida das elites, 
prefere produtos importados que valorizam 
seu status quo, fazendo ampliar assim o 
mercado globalizado. 

d) A classe C é responsável por 60% das mulheres 
que vão a salões de beleza, 70% dos cartões de 
crédito no Brasil e 80% das pessoas que 
acessam a internet. 

e) A nova classe média tem maioria jovem e 
negra. 

11) Considerando o conceito epidemiológico de 
Incidência, marque a alternativa que corresponde 
ao Coeficiente de Incidência de determinada 
doença: 

a) Indica o número de casos novos ocorridos em 
um certo período de tempo em uma população 
específica. 

b) Refere-se ao número de casos (novos e velhos) 
encontrados em uma população definida em 
um determinado ponto no tempo. 

c) É obtido dividindo o número total de anos com 
a doença pelo número de casos. 

d) Pode ser expresso para grupos específicos da 
população definidos a partir de características 
como idade, sexo, raça, ocupação e localização 
geográfica. 

e) Mede o número de óbitos durante o primeiro 
ano de vida, dividido pelo número de nascidos 
vivos no mesmo ano. 

12) Existem componentes que atuam como 
modificadores e qualificadores do espaço que 
devem ser observados ao se compor a Ambiência 
na Saúde. Quando utilizados com equilíbrio e 
harmonia, criam ambiência acolhedora, 
propiciando contribuições significativas no 
processo de produção de saúde. Entre esses 
componentes, podemos citar a Sinestesia, que 
pode ser definida como: 
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a) O meio de inter-relação e expressão das 
sensações humanas, como, por exemplo, a 
inclusão de painéis artísticos, a realização de 
peças teatrais, de música e de dança, no 
interior das unidades de saúde, que são formas 
de criar novas ocupações para os espaços. 

b) Os odores que podem compor o ambiente, 
interferindo ou não no bem-estar das pessoas. 

c) As formas, dimensões e volumes que 
configuram e criam espaços, que podem ser 
mais ou menos agradáveis ou adequados para 
as pessoas. 

d) A percepção do espaço por meio dos 
movimentos, assim como das suas superfícies 
e texturas. 

e) A utilização de meios que reduzam o incômodo 
em relação aos ruídos que causam 
desconforto. 

13) Dentre os fatores relacionados abaixo, marque a 
alternativa que pode influenciar diminuindo a taxa 
de prevalência: 

a) Aumento da sobrevida do paciente, mesmo 
sem a cura da doença. 

b) Aumento de novos casos. 

c) Imigração de casos. 

d) Emigração de pessoas sadias. 

e) Imigração de pessoas sadias. 

14) Com base na Resolução nº 23, de 17 de agosto de 
2017, que estabeleceu diretrizes para os processos 
de Regionalização, Planejamento Regional 
Integrado, elaborado de forma ascendente, e 
Governança das Redes de Atenção à Saúde no 
âmbito do SUS, marque a alternativa que 
corresponde de forma correta a uma dessas 
diretrizes: 

a) Compromisso apenas dos entes municipais e 
estaduais na implementação de modelo de 
atenção à saúde que atenda às políticas 
pactuadas e às necessidades de saúde da 
população brasileira. 

b) Implementação do processo de planejamento 
regional integrado visando a organização das 
RAS com a integração regional das ações e 
serviços de saúde, em conformidade com a Lei 
Complementar nº 141/2012. 

c) A organização das RAS deverá envolver apenas 
uma região de saúde, na perspectiva de 
construção de um espaço regional, onde se 
complementam e compartilham a oferta de 
ações e serviços de saúde, integrados por 
Sistemas Logísticos. 

d) Atenção Especializada à Saúde como 
ordenadora e referência das RAS e 
coordenadora do cuidado, considerando ainda 
os demais conceitos, fundamentos, atributos e 
elementos constitutivos das RAS descritos na 
Portaria GM/MS nº 4279/2010, sem prejuízo 
de outros que venham ser definidos pela CIT. 

e) Estabelecimento e disponibilização de 
parâmetros internacionais para servir de 
referência e orientar o planejamento e a 
programação das ações e serviços de saúde, 
considerando a diversidade socioeconômica, 
geográfica, epidemiológica e sanitária das 
regiões de saúde brasileiras. 

15) Considerando que as residências em saúde são 
cursos de pós-graduação lato sensu, consideradas 
o padrão ouro de formação em saúde, analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa que 
representa de forma correta se as afirmativas são 
verdadeiras ou falsas enquanto premissas das 
residências em saúde: 

I. A aprendizagem em serviço deve ser 
entendida como um esforço pedagógico 
que se desenvolve na prática e no 
cotidiano de saúde para aquisição de uma 
formação de qualidade, consistência e 
relevância. 

II. Uma estratégia que favorece um processo 
de ensino aprendizagem vivo e dinâmico, 
que parte da realidade concreta dos 
serviços e visa superar uma abordagem 
mecanicista e tecnicista em saúde, muitas 
vezes distante das necessidades e da 
realidade dos profissionais e usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

III. Além de tomar os problemas reais dos 
serviços de saúde, afirmamos como cerne 
dos processos de formação a tradução, a 
transcriação, não só a reflexão sistemática. 

IV. A formação em serviço faz parte de um 
conjunto de mudanças necessárias na 
formação dos profissionais de saúde, 
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visando ter consonância com as diretrizes 
e os princípios do SUS. 

V. Uma aprendizagem que é mediada pelos 
“professores de campo”, chamados 
preceptores, os quais não são vistos como 
os detentores do saber, mas sim, 
condutores e facilitadores do processo de 
formação. 

a) I (V); II (V); III (V); IV (V); V (V). 

b) I (F); II (V); III (V); IV (F); V (V). 

c) I (V); II (F); III (F); IV (V); V (V). 

d) I (V); II (V); III (F); IV (V); V (V). 

e) I (F); II (F); III (F); IV (F); V (F). 

16) O desenvolvimento de transtornos de ansiedade é 
um dos grandes problemas na área da saúde, na 
atualidade, e o trabalho tem grande participação 
nisso. (https://agora.folha.uol.com.br/sao-
paulo/2020/02/trabalho-e-redes-sociais-podem-
ser-gatilhos-para-a-
ansiedade.shtml?origin=folha). 

Com base nessa afirmação de matéria jornalística, 
marque a alternativa correta sobre o tema: 

a) O excesso de horas trabalhadas, cobranças 
abusivas e a tecnologia que deixa as pessoas 
conectadas o tempo todo são exemplos de 
estressores diários, porém não há 
comprovação científica de que sejam situações 
que podem desencadear a ansiedade. 

b) O que tem sido observado na atualidade é que 
as pessoas trabalham muito mais do que o 
horário previsto, no entanto mensagens de 
WhatsApp não tem correlação com sobrecarga 
de trabalho. 

c) A Psicologia tem consenso que as pessoas, de 
forma geral, passam metade da vida 
trabalhando. 

d) Segundo a Organização Mundial da Saúde, o 
Brasil é o país com o maior número de pessoas 
ansiosas do mundo, com cerca de 18 milhões. 

e) Apesar de as pessoas demorarem para admitir 
o problema e para procurar ajuda, o 
preconceito em relação à doença não é um dos 
fatores que podem desencadear ou agravar a 
ansiedade, estando essa demora mais 
associada ao fato do desconhecimento dos 
sintomas da ansiedade. 

17) Na página do Ministério da Saúde na web, há texto 
explicativo sob o título “Coronavírus e novo 
coronavírus: o que é, causas, sintomas, tratamento 
e prevenção” (https://www.saude.gov.br/saude-
de-a-z/coronavirus). 

Considerando o que se conhece até o momento 
sobre o Coronavírus, é correto afirmar que: 

a) O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) 
foi descoberto em 23/02/2019 após casos 
registrados na China e Tailândia. 

b) Os primeiros coronavírus humanos foram 
isolados pela primeira vez em 1937. No 
entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito 
como coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa. 

c) A maioria das pessoas se infecta com os 
coronavírus comuns ao longo da vida, sendo os 
idosos do sexo masculino mais propensos a se 
infectarem com o tipo mais comum do vírus. 

d) Alguns coronavírus podem causar doenças 
graves com impacto importante em termos de 
saúde pública, como a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA), identificada em 1986. 

e) Profissionais de saúde não necessitam utilizar 
medidas de precaução padrão, de contato e de 
gotículas, e para algumas situações medidas de 
precaução por aerossóis, exceto se estiverem 
na área central de disseminação da infecção, 
no caso China e Tailândia. 

18) Acerca das eleições presidenciais americanas de 
2020 e dos possíveis concorrentes sob constante 
cobertura da imprensa mundial, é correto afirmar 
até o momento que: 

a) Peter Buttigieg, é um político americano e 
prefeito de South Bend, Indiana, tenente da 
Reserva da Marinha dos Estados Unidos, que 
concorre nas eleições primárias para ser 
indicado candidato pelo Partido Democrata, e 
caso chegue a presidência dos Estados Unidos, 
será o primeiro presidente americano 
assumidamente homossexual, casado com 
outro homem. 

b) Bernie Sanders nasceu no Brooklyn, Nova York, 
passou um tempo em um kibbutz em Israel 
antes de se estabelecer em Vermont em 1968, 
onde trabalhou como jornalista e carpinteiro 
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antes de iniciar sua carreira política com 
quatro tentativas fracassadas ao governo do 
estado, concorrendo pelo Partido da União da 
Liberdade, sendo atualmente membro do 
Partido Republicano e um dos desafiantes do 
atual presidente Donald Trump para ser o 
candidato Republicano nas eleições de 2020. 

c) Joe Biden é um advogado e político norte-
americano, que exerceu seis mandatos 
consecutivos como senador pelo estado de 
Delaware, tendo sido o sexto senador mais 
jovem da história norte-americana. 
Considerado um político de extrema esquerda, 
disputou 8 vezes a indicação Democrata para 
ser candidato a presidente, porém nunca 
ocupou um cargo executivo.  

d) Elizabeth Warren é uma política e médica 
norte-americana filiada ao Partido 
Republicano, é senadora dos Estados Unidos 
pelo estado de Winsconsin, aliada do 
presidente Donald Trump na defesa dos 
princípios da direita conservadora, é cotada 
para ser indicada como candidata a vice-
presidente na chapa Republicana. 

e) Donald Trump é um empresário, 
personalidade televisiva e político americano, 
sendo atualmente o presidente dos Estados 
Unidos. Na eleição de 2016, Trump foi eleito 
pelo Partido Republicano ao derrotar a 
candidata Democrata Hillary Clinton no 
número de delegados do colégio eleitoral, 
após vencer por larga margem de votos nas 
urnas, sendo um dos presidentes eleitos na 
história do país com maior votação popular. 

19) Ocorreu em 25 de janeiro de 2019 um dos maiores 
desastres do mundo com rejeitos de mineração. O 
rompimento de uma barragem de rejeitos resultou 
em um desastre de grandes proporções, 
considerado como um desastre industrial, 
humanitário e ambiental, com 231 mortos e 46 
desaparecidos, contabilizados três meses depois 
do desastre. Esses números, no entanto, foram 
sendo alterados ao longo das buscas, com a 
localização de mais corpos ou partes de corpos, 
bem como novas informações sobre 
desaparecidos, chegando a 259 mortos e 11 
desaparecidos, contabilizados onze meses depois 
do rompimento da barragem. 

O texto acima refere-se ao: 

a) Rompimento da barragem da Herculano 
Mineração. 

b) Rompimento da barragem de Bento Rodrigues, 
em Mariana. 

c) Rompimento da barragem de Val Di Stava, na 
Itália. 

d) Rompimento da barragem do Parque Estadual 
do Rola-Moça. 

e) Rompimento da barragem da Mina do Feijão, 
em Brumadinho. 

20) O jornal britânico "The Guardian" publicou em 
2017 uma longa reportagem em uma seção 
reservada a reportagens especiais aprofundadas, 
tratando do que chamou de o "maior escândalo de 
corrupção da história", em que além do país de 
origem, outros países e empresas estrangeiras 
foram arrastados no caso, maior do mundo. O mais 
importante da reportagem é que ela dá um 
contexto bem detalhado e aprofundado de um dos 
temas que mais têm tido destaque ao tratar sobre 
a corrupção em todo o mundo. O "Guardian" 
resumiu a investigação, explicando que o caso 
revelou pagamentos ilegais de mais de US$ 5 
bilhões para executivos e partidos políticos, 
colocou bilionários na prisão, levou um presidente 
para o tribunal e causou danos às finanças e 
reputação de algumas das maiores empresas do 
mundo. 

Qual caso sob investigação retratado nesta famosa 
reportagem do “The Guardian”?  

a) A fortuna do ex-presidente ucraniano Viktor 
Yanukovych (2010-2014), responsável pelo 
desvio em apropriação indébita e contratos 
irregulares com diversas empresas durante seu 
mandato. 

b) O caso da FIFA (2015), envolvendo a acusação 
de roubo pelos dirigentes do órgão 
responsável pelo futebol mundial através de 
81 casos investigados. 

c) A operação Lava Jato no Brasil, que envolveu 
as maiores empreiteiras do país e teve 
ramificações em inúmeros setores do governo 
brasileiro. 

d) Os desvios do ex-presidente panamenho 
Ricardo Martinelli (2009-2014), através de 
mais de 200 casos de investigação. 
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e) O caso da Fundação chechena Akhmad 
Kadyrov (2007-atualidade), envolvendo o atual 
presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov. 

21) A Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, dispõe 
sobre a regulamentação do Exercício de 
Enfermagem. No artigo 11, parágrafo II determina 
o papel do enfermeiro como integrante da equipe 
de saúde, dentre os papeis que o enfermeiro 
exerce frente à equipe de saúde, cabe-lhe:  

a) Prescrição de medicamentos estabelecidos em 
Programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde. 

b) Participação em projetos de construção ou 
reforma de unidades de internação. 

c) Execução do parto sem distócia. 

d) Prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser cuidados à clientela durante a 
assistência de enfermagem. 

e) Ao enfermeiro é permitido todas as ações 
relacionadas acima. 

22) Na série Segurança do Paciente e Qualidade em 
Serviços de Saúde, elaborado pela ANVISA, o 
programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” visa a 
melhoria da segurança e a redução do número de 
mortes e complicações cirúrgicas de quatro 
maneiras. Considerando as orientações da ANVISA, 
quais seriam estas maneiras: 

a) Prevenção de Infecção do Sitio cirúrgico (ISC), 
anestesiologia segura, equipes cirúrgicas 
eficientes, mensuração de complicações 
ocorridas após a assistência cirúrgica. 

b) Visita médica antecipada, administração de 
antibioticoterapia profilático, equipe cirúrgica 
eficiente, preparo do sitio cirúrgico adequado. 

c) Preparo do sítio cirúrgico 48 horas antes da 
cirurgia, administração de antibioticoterapia 
profilático, equipes cirúrgicas preparadas, 
equipe de enfermagem preparada. 

d) Prevenção de infecção do Sítio cirúrgico (ISC), 
horário correto da cirurgia para evitar estresse 
no paciente, equipe de enfermagem 
preparada, visita médica antecipada. 

e) Nenhuma das alternativas. 

23) De acordo com a 7a Diretriz Brasileira de 
Hipertensão arterial, considera-se pré- hipertenso, 
a partir de 18 anos o paciente que apresentar: 

a) PAS (mmHg) entre 140-159 e PAD (mmHg) 
entre 90-99 

b) PAS (mmHg) entre 121-139 e PAD (mmHg) 
entre 81-89 

c) PAS (mmHg) entre 160-179 e PAD (mmHg) 
entre 90-99 

d) PAS (mmHg) ≤ 120   e PAD (mmHg) ≤ 80 

e) PAS (mmHg) ≥ 180   e PAD (mmHg) ≥ 110 

24) Em 2009, a ANVISA criou um Grupo de Trabalho 
multiprofissional formados por vários especialistas 
que atuam na área de controle de infecção e na 
assistência direta aos pacientes para a elaboração 
dos Critérios Nacionais de Infecção do Trato 
Respiratório. Alguns debates têm ocorrido na 
comunidade científica e controladores de infecção 
em relação aos critérios utilizados para a vigilância 
epidemiológica da pneumonia associada à 
ventilação mecânica (VM), com isso preconizou-se 
três principais componentes para a detecção da 
pneumonia associada à VM, são eles: 

a) Tomografia computadorizada (obrigatório), 
sinais e sintomas (obrigatório) e exames 
laboratoriais (obrigatório) 

b) Raio X de tórax (opcional), sinais e sintomas 
(obrigatório) e exames laboratoriais (opcional) 

c) Raio X de tórax (obrigatório), sinais e sintomas 
(opcional) e exames laboratoriais (obrigatório) 

d) Raio X de tórax (obrigatório), sinais e sintomas 
(obrigatório) e exames laboratoriais (opcional) 

e) Ressonância Magnética (opcional), sinais e 
sintomas (obrigatório) e exames laboratoriais 
(obrigatório) 

25) O caderno de Atenção Básica na Saúde Mental, 
propõe vários tipos de terapias a ser utilizadas 
pelos profissionais da atenção básica de saúde, 
dentre eles a Terapia Comunitária (TC) que é 
reconhecida como uma prática de grande 
potencial terapêutico. A atividade organiza-se no 
espaço comunitário que possibilita a troca de 
experiências e de sabedorias de vida. Dentre os 
objetivos desta atividade podemos citar: 

a) Valorizar a autoestima do indivíduo e do 
coletivo 

b) Diminuir a internação Hospitalar. 

c) Aprimorar o diagnóstico médico 
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d) Diminuir a ansiedade dos familiares. 

e) Contextualizar a questão chave para a reflexão 

26) O rodízio dos pontos de aplicação de insulina é 
fator decisivo para um tratamento seguro e eficaz, 
prevenindo a lipo-hipertrofia e descontrole 
glicêmico. Ele deve ser acordado com o usuário de 
insulina, os familiares e o cuidador. De acordo com 
as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(2017-2018), algumas sugestões devem ser 
consideradas, a saber:  

a) Dividir cada local de aplicação recomendado 
em pequenos quadrantes, devem ser 
espaçados em pelo menos 1 cm entre eles e 
seguir sentido horário. 

b) Para múltiplas aplicações, aconselha-se fixar 
um local em cada horário e alterar os 
pequenos quadrantes no mesmo local. 

c) Para uma ou duas aplicações ao dia, o mesmo 
local poderá ser usado, alternando-se os lados 
direito, esquerdo e os quadrantes de 
aplicação. 

d) Após aplicar a insulina em determinado ponto, 
indica-se evita-lo durante 14 dias, tempo 
necessário de cicatrização, prevenindo-se 
também, a lipo-hipertrofia. 

e) Todas recomendações acima estão presentes 
nas sugestões das Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (2017-2018). 

27) Em relação a gestão do cuidado na Atenção 
domiciliar, é correto afirmar: 

a) A “dimensão organizacional” da gestão do 
cuidado seria o “círculo final” 
institucionalizando as práticas de saúde dentro 
da organização. 

b) A “dimensão profissional” é considerada o 
“núcleo duro” da gestão do cuidado. 

c) A “dimensão sistêmica” da gestão do cuidado 
refere-se ao “círculo do meio” dos serviços de 
saúde. 

d) Na “dimensão profissional” o registro e uso da 
informação, tem ênfase na dinâmica de 
relacionamento da equipe. 

e) A “dimensão organizacional” pode ser 
discutida à luz do conceito de Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) 

28) Na enfermagem, a tecnologia gera impacto 
significativo no processo de trabalho. Dentre os 
serviços que mais utilizam a tecnologia, a UTI se 
destaca, o que muitas vezes leva uma 
interpretação dúbia entre o cuidado de 
enfermagem e a humanização no atendimento ao 
doente, neste contexto é correto afirmar: 

a) Independente da tecnologia, o enfermeiro 
deve desempenhar um papel humanizado, 
lutando pelo bem-estar das pessoas, 
preservando seu conforto e vida. 

b) O enfermeiro, por estar em um ambiente 
altamente tecnológico, deve ficar atento a 
monitoração das aparelhagens, antes mesmo 
de se atentar ao paciente. 

c) O paciente grave depende integralmente da 
utilização da tecnologia para o seu cuidado 
integral e de qualidade. 

d) É difícil para o enfermeiro refletir sobre 
humanização dentro de um ambiente que 
requer tanta atenção e domínio de vários tipos 
de tecnologias. 

e) A humanização da assistência ao paciente 
grave é predominantemente função da equipe 
médica. 

29) A atualização das Diretrizes de RCP e ACE 2015, 
define uma alteração no escopo da American Heart 
Association (AHA) para avaliação e tratamento da 
Síndrome Coronariana Aguda (SCA). A partir desta 
atualização, as recomendações se limitarão às 
fases de atendimento pré-hospitalar e no serviço 
de emergência. Dentre as principais alterações 
para a SCA, estão: 

a) O ECG pré-hospitalar de 12 derivações não 
deve ser realizado em pacientes com possível 
SCA. 

b) Pode-se usar a interpretação do ECG assistida 
por computador somente em conjunto com a 
interpretação de um médico cardiologista. 

c) Profissionais treinados não médicos, podem 
fazer a interpretação do ECG para determinar 
se o traçado mostra evidências de Infarto 
Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMST) 

d)  Somente o médico poderá realizar o ECG, pois 
o mesmo é habilitado para tal procedimento 



DESPERTAR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
_________________________________________________________________________________________________________ 

ENFERMAGEM 11 

e) Em sendo identificado o IAMST no ambiente 
pré-hospitalar, compete ao enfermeiro iniciar 
imediatamente a fibrinólise pré-hospitalar. 

30) Em relação a Classificação geral dos casos de 
demanda espontânea na Atenção Básica, podemos 
afirmar: 

a) Atendimento prioritário (risco moderado), 
situação que precisa ser manejada no mesmo 
dia pela equipe levando em conta a 
estratificação de risco biológico e a 
vulnerabilidade psicossocial. 

b) Atendimento no dia (risco baixo ou ausência de 
risco com vulnerabilidade importante), 
necessita de intervenção breve da equipe, 
podendo ser ofertada inicialmente medidas de 
conforto pela enfermagem. 

c) Atendimento imediato (alto risco de vida) 
necessita intervenção da equipe no mesmo 
momento, obrigatoriamente com a presença 
do médico. 

d) Situação não aguda, fazer o 
agendamento/programação de intervenções 
de acordo com a disponibilidade da unidade e 
não a necessidade do doente 

e) Atendimento prioritário (risco moderado), 
necessita intervenção da equipe no mesmo 
momento, obrigatoriamente com a presença 
do médico. 

31) A tuberculose (TB) pode acometer uma série de 
órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB na 
forma pulmonar, além de ser mais frequente, é 
também a mais relevante para a saúde pública, 
pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a 
responsável pela manutenção da cadeia de 
transmissão da doença. Já as apresentações 
extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas 
dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos. 
As principais formas extrapulmonares 
diagnosticadas em nosso meio são:  

a) TB pleural, Empiema pleural tuberculoso, TB 
ganglionar periférica, TB meningoencefálica, 
TB pericárdica, TB óssea. 

b) Abscesso pulmonar, Pneumonia necrosante, 
Criptococose, Micobacterioses não 
tuberculosas. 

c) TB epitelial, TB intestinal, Histoplasmose, 
Pneumonia necrosante, TB óssea. 

d) Criptococose, TB pleural, abscesso pulmonar, 
Sarcoma de Kaposi, TB ganglionar. 

e) TB ganglionar profunda, TB cardíaca, TB 
encefálica, TB intestinal, Pneumonia 
necrosante. 

32) A Rede de Frio é o sistema utilizado pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI), que tem o objetivo 
de assegurar que os imunobiológicos 
disponibilizados no serviço de vacinação sejam 
mantidos em condições adequadas de transporte, 
armazenamento e distribuição, permitindo que 
eles permaneçam com suas características iniciais 
até o momento da sua administração. Alterações 
de temperatura (excesso de frio ou calor) podem 
comprometer a potência imunogênica, o que pode 
acarretar a redução ou a falta do efeito esperado. 
Os imunobiológicos, enquanto produtos 
termolábeis e/ou fotossensíveis, necessitam de 
armazenamento adequado para que suas 
características imunogênicas sejam mantidas, a 
saber: 

a) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem 
ser armazenadas entre -2ºC e +8ºC, sendo 
ideal +8ºC. 

b) Na sala de vacinação, somente as vacinas que 
contém vírus atenuado devem ser 
armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo ideal 
+5ºC. 

c) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem 
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, sendo 
ideal +5ºC. 

d) Na sala de vacinação, somente as vacinas de 
uso diário devem ser armazenadas entre +2ºC 
e +8ºC, sendo ideal +5ºC. 

e) Na sala de vacinação, somente as vacinas de 
campanhas devem ser armazenadas entre 
+2ºC e +8ºC, sendo ideal +5ºC. 

33) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as 
Estratégias de Saúde da Família (ESF) compõem a 
rede de apoio às crianças vítimas de violência, 
podendo ofertar atendimento as crianças nestas 
situações. Entre as ações realizadas pelas unidades 
estão as notificações dos casos de violência que 
devem ser feitos logo que se identificar a agressão 
física, psicológica ou sexual à criança. A notificação 
feita pelo Enfermeiro ou responsável da unidade, 
deve ser feito para a:  

a) Delegacia de polícia e hospital de emergência. 
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b) Vigilância sanitária e órgãos competentes. 

c) Vigilância sanitária e departamento de polícia 

d) Vigilância epidemiológica e órgãos 
competentes. 

e) Bombeiros e Vigilância sanitária 

34) O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Viver sem Limite, foi criado por meio 
do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, 
onde o Governo Federal ressalta o compromisso 
do Brasil com as prerrogativas da Convenção da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, foi elaborado 
com a participação de mais de 15 ministérios e do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CONADE) e tem como proposta: 

a) Articular as políticas governamentais de acesso 
à educação, inclusão social, atenção à saúde e 
acessibilidade. 

b) Mediar as políticas governamentais de 
acessibilidade entre as Instituições e o Viver 
Sem Limites. 

c) Fiscalizar as políticas governamentais de 
acessibilidade entre os diversos programas e o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
deficiência. 

d) Orientar as pessoas com deficiências sobre 
seus direitos frente ao governo. 

e) Prever as políticas governamentais de 
acessibilidade à pessoa com alguma 
deficiência.  

35) A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção 
pelo HIV, hepatites virais e outras IST consiste no 
uso de medicamentos para reduzir o risco de 
adquirir essas infecções. Na profilaxia do HIV, é 
necessário que o profissional avalie como, quando 
e com quem ocorreu a exposição. Quatro 
perguntas devem ser feitas para direcionar o 
atendimento: 1. O tipo de material biológico é de 
risco para transmissão do HIV; 2. O tipo de 
exposição é de risco para o HIV; 3. O tempo 
transcorrido entre a exposição e o atendimento é 
menos que 72 horas e 4. A pessoa exposta é não 
reagente para o HIV no momento do atendimento. 
Frente as perguntas acima, em qual situação deve-
se realizar a PEP: 

a) Se pelo menos uma resposta for sim. 

b) Se pelo menos duas respostas forem sim. 

c) Se pelo menos três respostas forem sim. 

d) Se todas as respostas forem sim. 

e) Se houve a dúvida da exposição, independente 
das respostas. 

36)  A Resolução COFEN-358/2009 dispões sobre: 

a) O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. 

b) A regulamentação da Profissão de 
Enfermagem. 

c) A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e sua implementação. 

d) A Regulamentação da atuação da equipe de 
enfermagem no cuidado aos pacientes com 
feridas. 

e) A solicitação de exames de rotina e 
complementares por enfermeiro. 

37) A Influenza Sazonal é uma Infecção viral aguda do 
sistema respiratório, de elevada transmissibilidade 
e distribuição global. Um indivíduo pode contraí-la 
várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem 
evolução autolimitada, podendo, contudo, 
apresentar-se de forma grave. Medidas de 
prevenção e controle como a imunização é feito a 
partir da vacina influenza trivalente (fragmentada, 
inativada) e dentre as indicações temos: 

a) Crianças com idade acima de cinco anos. 

b) Puérperas até 15 dias após o parto. 

c) Povos indígenas a partir de 60 anos. 

d) Trabalhadores de saúde exclusivamente da 
rede pública. 

e) Indivíduos com 60 anos ou mais de idade. 

38) O processo de formação do câncer (oncogênese ou 
carcinogênese), ocorre em três estágios distintos, 
que são, respectivamente: 

a) Promoção, progressão e iniciação. 

b) Iniciação, promoção e progressão. 

c) Progressão, promoção e iniciação 

d) Iniciação, progressão e promoção 

e) Promoção, iniciação e progressão
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39) Levando em consideração a Lei do Exercício Profissional da enfermagem ao enfermeiro incumbe privativamente: 

a) Colher material para exames laboratorial. 

b) Prestar cuidados de higiene. 

c) Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem. 

d) Consulta de Enfermagem e prescrição da assistência 

e) Anotar no prontuário as atividades da assistência de Enfermagem. 

 

40) O Ministério da Saúde recomenda que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de tempo de 
permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. Nos primeiros meses, é normal 
que a criança mame com frequência e sem horários regulares. Em geral, um bebê em aleitamento materno 
exclusivo:  

a) Mana de 3 a 8 vezes ao dia. 

b) Mama de 12 a 18 vezes ao dia 

c) Mama de 6 a 10 vezes ao dia 

d) Mama de 8 a 12 vezes ao dia 

e) Mama de 10 a 18 vezes ao dia 

 

 

 


