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Cargo: A03 - Técnico de Enfermagem
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão
45 - X / 40 - Y / 38 - Z

Justificativa
De acordo com o artigo Responsabilidades da enfermeira na assistência ao
recém-nascido
de
alto
risco,
disponível
no
link:
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v13n1/0080-6234-reeusp-13-1-069.pdf temos:
A enfermeira manterá a sala de cuidados imediatos ao recém-nascido de alto
risco com todo equipamento necessário funcionando perfeitamente para um
atendimento eficiente, visando:
1. estabelecimento e manutenção da respiração;
2 . estabilização da temperatura;
3. cuidados com o cordão umbilical;
4 . cuidados com os olhos;
5. administração de medicamentos (Vit. K, e outros);
6. identificação;
7. prevenção de infecçao;
8. exame físico sumário do recém-nascido
Todos os itens da questão estão corretos exceto, o item I ao afirmar que o
profissional deverá prescrever O2 para manutenção da respiração, pois, a
prescrição de medicamentos é feito pelo médico e oxigênio é medicamento.
Ao eliminar essa afirmação as letras A e D tornam-se erradas restando apenas
as alternativas B, C e E.
B está errada por não incluir cuidados com os olhos de suma importância no
RN e a letra E está errada por não incluir a estabilização da temperatura.
Desse modo resta apenas a letra C.
cordão umbilical é: Anexo exclusivo dos mamíferos que permite a comunicação
entre o feto e a placenta. O coto é um cordão que foi cortado e alguns autores
chamam coto, outros cordão por serem a mesma coisa e na possibilidade
dessa afirmação ter sido errada, não haveria nenhuma letra possível de ser
marcada como gabarito, ou seja, não havendo nenhum tipo de “pegadinha”
que confunda o candidato ou que induza-o ao erro justificando a anulação da
questão. Desse modo, a Banca resolve indeferir os recursos.

Conclusão (Deferido ou Indeferido) Resposta Alterada para:
INDEFERIDO
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