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RESPOSTAS  AOS RECURSOS DA PROVA DE ENFERMAGEM 

 
RECURSO – QUESTÃO 33 – ENFERMAGEM 
 

33. Sobre os reflexos primitivos do recém-nascido pode-se afirmar que o reflexo: 
a) de Moro deve existir até a criança completar o 8º mês de vida; 
b) de engatinhar desaparece em cerca de seis semanas de idade; 
c) tônico-cervical deve desaparecer até o 6º mês de vida; 
d) de Galant desaparece no 2º mês de vida. 
 

CANDIDATO(A): Fabio Machado Araujo 
De acordo com o caderno de atenção básica 33 do ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 
meses não sendo possível desaparecer em cerca de 6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 
meses: o bebê arrasta-se, engatinha". O reflexo de Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado 
com 1 mês de vida, realizando o tônus e desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio 
do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa". 
CANDIDATO(A): Ariadney Ribeiro Brandão 
Recurso da questão 33 caderno de enfermagem De acordo com o caderno de atenção básica 33 do 
ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 meses não sendo possível desaparecer em cerca de 
6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha". O reflexo de 
Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado com 1 mês de vida, realizando o tônus e 
desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e 
preensão reflexa". 
CANDIDATO(A): TIELE MORGANA RISTOFF 
Solicito mudança da resposta da alternativa b para a alternativa d. Sobre reflexos primitivos do recém -
nascido: A)moro deve existir ate os 8 meses. ERRADO. O comportamento compreende estender os braços, 
pernas e dedos, curvar-se, jogar a cabeça para trás (abraço).A cessação se dá por volta dos 6 meses. 
B)engatinhar desaparece com 6 semanas de idade ERRADO. Conhecido como reflexo de LANDAU, Reflexo 
de Landau I: Trata-se do resultado de uma complexa interação de reações labirínticas e tônico-cervicais. 
Comportamento: ocorre espontaneamente a movimentação da cabeça, suspendendo ou estendendo -a 
juntamente com a extensão das pernas. Começa a evidenciar-se a partir dos 3meses. Cessa depois dos 12 
meses. Reflexo Landau II: Comportamento: flexão das pernas. Aparece aos 3 meses e desaparece ao longo 
do 2 Ano. C)onico-cervical desaparece ate 6 mes de vida. ERRADO. Comportamento – o bebê assume a 
posição de esgrimista. A cessação se dá por volta dos 3 meses. D)galant desaparece no 2 mes de vida. 
CORRETA. Comportamento – a criança forma com o corpo um arco, apresentando a concavidade voltada 
na direção do estímulo, e a bacia é puxada para cima. A perna e o braço do mesmo lado estendem-se, as 
extremidades opostas fletem-se. Cessação se dá por volta dos 2 meses 
CANDIDATO(A): Rafaela Lima de Oliveira 
Recurso da questão 33 caderno de enfermagem De acordo com o caderno de atenção básica 33, PÁGINA 
123, do ministério da saúde o engatinhar se inicia entre 6 e 9 meses não sendo possível desaparecer em 
cerca de 6 semanas de idade, trecho do caderno: "Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta -se, engatinha". O 
reflexo de Galant, como indicado no caderno 33 deve ser realizado com 1 mês de vida, realizando o tônus 
e desaparece com 2 meses de vida: "Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e 
preensão reflexa". 
 



Resposta ao recurso:  
O reflexo de Moro desaparece após 3 ou 4 meses, normalmente mais forte durante os primeiros 2 meses. 
Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 202 
Reflexo de engatinhar: Quando colocado em decúbito ventral, o recém-nascido faz movimentos de engatinhar 
com os braços e pernas; desaparece em cerca de 6 semanas de idade. Referência: Hockenberry MJ, Wilson 
D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 203 
O reflexo tônico-cervical desaparece entre 3 a 4 meses para ser substituído pelo posicionamento simétrico de 
ambos os lados do corpo. Referência: Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem 
pediátrica. Página 203 
O reflexo do encurvamento do tronco (Galant) desaparece em até 4 semanas de idade. Referência: 
Hockenberry MJ, Wilson D. Wong. Fundamentos de enfermagem pediátrica. Página 203 
 
O gabarito da questão é a letra B. 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 

 


