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MÉDICO PEDIATRA OU NEONATOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
RN a termo com 3 horas de vida, assintomático, apresenta
na primeira hora de vida uma glicemia de trinta minutos
após a primeira mamada menor que 25 mg/dl; amamenta
novamente e realiza nova dextro em uma hora ainda
menor que 25 mg/dl. Assinale a opção que representa a
melhor conduta.

QUESTÃO 15
A Reanimação Neonatal consiste em práticas de cuidado
imediato, devendo ser iniciadas dentro do primeiro minuto
de vida (Minuto de Ouro) que tem por objetivo favorecer
a transição bem sucedida da vida intrauterina. Sobre este
assunto analise as afirmativas abaixo:
I.

A Frequência Cardíaca (FC) e o principal determinante
das decisões durante as manobras de reanimação
neonatal;
II. A FC é considerada adequada quando > 100 bpm e
inadequada se < 100 bpm. A palpação do cordão e a
ausculta do precórdio subestimam a FC;
III. Bebês com FC inadequada e/ou que não iniciaram
movimentos respiratórios regulares devem iniciar
imediatamente a ventilação com pressão positiva
(VPP) e de modo simultâneo o auxiliar instala a
oximetria de pulso e a monitorização cardíaca.

A) Deve ser feito glicose EV, com velocidade de infusão de
glicose (VIG)4-6 mg/kg/: min;
B) Deve ser mantido em aleitamento materno e
complemento, fazendo controle de sintomas e dextro de
3/3 horas pré-mamada;
C) Deve ser mantido em aleitamento materno exclusivo;
D) Deve ser feito glicose EV, com velocidade de infusão de
glicose (VIG) 12-14 mg/kg/min.
QUESTÃO 12
Recém-nascido, 41 semanas de idade gestacional, Apgar
9/9, sem fatores de risco, apresenta icterícia em face com
22 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco.
Grupo sanguíneo materno: O +, do RN: A +. Exame físico:
ativo, mamando bem, já eliminou mecônio e apresentou
diurese. É correto afirmar:

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.

A) Após 36 horas deve ser realizado exames para avaliar
exsanguineotransfusão;
B) Devem ser realizados exames laboratoriais para avaliar
incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia;
C) Observar e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir
sobre a realização de exames;
D) Suspender o aleitamento materno, pois se trata de
icterícia associada ao aleitamento materno.

QUESTÃO 16
Prematuro de 29 semanas de idade gestacional, em
tratamento de síndrome do desconforto respiratório,
apresenta piora do quadro no quarto dia de vida. Neste
momento, mostra-se taquipneico, taquicárdico, com
precórdio hiperdinâmico e íctus visível. Apresentando
sopro contínuo audível em bordo esternal esquerdo. Este
quadro é sugestivo de:

QUESTÃO 13
O quadro clínico de malária no recém-nascido de
transmissão transplacentária pode simular:

A) Defeito no septo atrioventricular;
B) Coarctação da aorta;
C) Tetralogia de Fallot;
D) Persistência do canal arterial.

A) Síndrome de Allagile;
B) Sífilis congênita;
C) Toxoplasmose congênita;
D) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal.

QUESTÃO 17
Ao realizar o exame físico de um recém-nascido percebese que a abertura da uretra se encontra anômala, na face
dorsal do pênis, que se apresenta encurvada dorsalmente.
Os testículos estão tópicos e não existem malformações
associadas. O diagnóstico correto é:

QUESTÃO 14
Uma das indicações de entubação e ventilação com cânula
traqueal na sala de parto é:

A) Hipospádia;
B) Epispádia;
C) Fimose;
D) Hipospádia proximal.

A) VPP com máscara não efetiva, mesmo após correção de
técnica de aplicação e manutenção de FC < 100 bpm;
B) VPP prolongada, RN mantém FC > 100 bpm, mesmo
assumindo a respiração espontânea;
C) Gasping após o nascimento;
D) Atresia de Coanas.
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QUESTÃO 18
Devido ao seu alto grau de acometimento, a enterocolite
necrotizante (ECN) tem sido considerada a mais comum
emergência clínica / cirúrgica gastrointestinal adquirida no
período neonatal, sendo a maior causa de morbidade e
mortalidade de recém-nascidos em UTIN de todo mundo.
Sobre este assunto é correto afirmar:

QUESTÃO 20
Sobre o suporte ventilatório do recém-nascido, analise as
afirmativas abaixo:
I.

Sempre que possível o desmame deve começar pelo
parâmetro de maior risco (pressão inspiratória),
devendo-se reduzir não mais que 2-3 cm-H2O/vez ou
pelo parâmetro que estiver mais distante do valor
fisiológico, por exemplo, uma FIO2 muito elevada;
II. São indicações da Ventilação Mecânica (VM) a PaO2 <
70 com FiO2 alta e PaCO2 maior que 60 mmHg,
principalmente se pH menor que 7.7;
III. Aumento da pressão em ventrículo direito e aumento
da pressão venosa central estão relacionados a
alterações hemodinâmicas devido a variações de
pressão da ventilação mecânica.

A) A radiografia simples de abdome, geralmente em
posição anteroposterior e lateral esquerda, é
atualmente o exame de terceira linha para o diagnóstico
correto;
B) Em relação ao tratamento cirúrgico realizado nos
pacientes com ECN citam-se como indicação absoluta a
presença de pneumoperitônio;
C) A mortalidade e morbidade possuem relação direta ao
peso e idade gestacional de nascimento, sendo raras
em recém-nascidos entre 500 e 1500g;
D) Nos estágios mais iniciais da doença, achados clássicos
como distensão abdominal e pneumatose intestinal
normalmente não são detectáveis a ultrassonografia.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 19
O Método Canguru é um modelo de assistência ao recémnascido prematuro e sua família, internado na Unidade de
Tratamento Intensivo Neonatal, voltado para o cuidado
humanizado que reúne estratégias de intervenção
biopsicossocial. Sobre este assunto é correto afirmar:

QUESTÃO 21
Sobre asfixia perinatal assinale a opção correta:
A) O uso único do escore de Apgar para diagnóstico de
asfixia perinatal para recém-nascido prematuro é
seguro já que a acidemia está bem relacionada com o
escore de Apgar baixo;
B) As
manifestações
clínicas
são
de
natureza
exclusivamente respiratória, como a síndrome de
aspiração de mecônio;
C) Dentre os fatores de risco destacam-se o descolamento
prematuro de placenta, compressão de cordão
umbilical, hipotensão materna e retardo do crescimento
intrauterino;
D) No RN a termo a identificação clínica da asfixia é mais
difícil que no RN prematuro, pois alguns achados
normais e comuns ao prematuro indicam depressão do
SNC no recém-nascido a termo.

A) A recomendação na terceira etapa é realizar a primeira
consulta até 48 horas após a alta. As demais deverão
ser agendadas pelas equipes de Saúde e da UBS.
Sugerem se três consultas na primeira semana, duas na
segunda semana e uma consulta semanal a partir da
terceira semana até que atinja o peso de 2.500 g,
quando receberá alta da terceira etapa;
B) Após o peso de 3000 g, a criança e sua família recebem
alta do Método Canguru e seu acompanhamento passa
a ser realizado no ambulatório de seguimento do
hospital ou referência no município/estado e/ou na
UBS;
C) Envolver os RN pré termos com idade gestacional
menor que 34 semanas em saco de polietileno (30 x 50
cm) e colocar touca dupla (plástico e lã/algodão) para
evitar perda de calor e hipotermia, já não é mais
recomendado ser realizado na sala de parto de acordo
com as diretrizes de cuidado do método canguru do MS
de 2018;
D) Posicionar o recém-nascido na redinha, em decúbito
dorsal é recomendado para todos do RN.

QUESTÃO 22
Recém-nascido a termo com diagnóstico de encefalopatia
hipóxico-isquêmica moderada, estágio 2, é esperado que
se apresente:
A) Letárgico, com hipotonia leve e com postura flexão
distal forte;
B) Letárgico, com tônus muscular normal e com suave
flexão distal, além de estar com movimentos
espontâneos super-reativos;
C) Letárgico, com movimentos espontâneos bem
diminuídos, com tônus muscular flácido e com postura
de descerebração intermitente;
D) Com reflexo de Moro e de sucção ausentes, além da
ausência dos reflexos tendinosos diminuídos.
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QUESTÃO 23
RN prematuro, com peso de 1.500g, apresenta dificuldade
respiratória desde o momento do nascimento e com piora
progressivas nas primeiras 72 horas. Na ausculta
pulmonar apresenta MVU diminuído e a radiografia de
tórax apresenta infiltrado reticulo-granular difuso. Sobre
este diagnóstico, é correto afirmar:

QUESTÃO 26
Para um “teste do pezinho” sem falsos positivos ou falsos
negativos deve ter alguns cuidados, como:
A) Deve ser colhido com 3 a 5 dias de vida,
preferencialmente no terceiro dia, e garantir jejum de
leite e aminoácidos para evitar um resultado falsonegativo para PKU;
B) Após 24 horas do nascimento a diminuição das
concentrações fisiológicas do TSH pode causar falsopositivo para hipotireoidismo congênito;
C) O uso de medicações e presença de doenças são fatores
restritivos para coleta de amostras;
D) Em pacientes em UTI neonatal, com alterações
hemodinâmicas podem apresentar alteração dos
resultados, porém é ideal que esse período para coleta
não ultrapasse 30 dias.

A) A gasometria arterial revela hipoxemia importante a ar
ambiente, com a evolução do quadro há retenção de
CO2 e seguida de alcalose respiratória;
B) O diagnóstico diferencial deve ser feito com as
pneumonias congênitas, em especial estreptococo do
grupo B e taquipneia transitória;
C) Esta imagem radiológica é conhecida como imagem de
“ar fora”;
D) A utilização de corticosteroide antenatal de forma
preventiva não é mais utilizada.
QUESTÃO 24
Sobre as infecções congênitas, é correto afirmar:

QUESTÃO 27
Quanto à indicação do aleitamento materno, é correto
afirmar:

A) O maior risco de transmissão da toxoplasmose acontece
no primeiro trimestre e com repercussões mais graves;
B) No caso de citomegalovírus é comum apresentar além
de líquor com pleiocitose, hepatomegalia e petéquias,
apresenta também trombocitose;
C) A pseudoparalisia de Parrot, osteocondrite e periostite
estão relacionados a sífilis congênita;
D) O rastreio de hepatite B, citomegalovirose e hepatite C
é feito a partir do segundo trimestre de gestação.

A) RN com leucinose só precisa ter, somente, o nível de
valina monitorado para que possa ingerir leite materno;
B) No caso da fenilcetonúria o aleitamento materno é
permitido mesmo sem monitoração dos níveis de
fenilalanina;
C) No caso da galactosemia é completamente
contraindicado o aleitamento materno;
D) A doença de Leigh não representa erro inato do
metabolismo.

QUESTÃO 25
O manuseio da hipertensão pulmonar persistente do RN
(HPPRN) evoluiu muito nas últimas décadas. A respeito
deste assunto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 28
RN, sexo feminino, apresentou ecocardiograma com
persistência do canal arterial. Com relação a este tema, é
correto afirmar:

I.

A) O quadro clínico da criança a termo assemelha-se ao
CIA;
B) No exame físico pode apresentar sopro típico contínuo,
com segunda bulha hiperfonética, podendo apresentar
estalidos múltiplos associados;
C) O exame padrão-ouro é o cateterismo para diagnóstico;
D) O ECG sempre é alterado.

O foco atual é voltado para estratégias de ventilação
gentil para otimizar o recrutamento pulmonar e
minimizar barotrauma, volutrauma e efeitos tóxicos do
oxigênio;
II. Deve ser considerado o uso de oxido nítrico inalatório
para RN com mais de 34 semanas de idade gestacional
e com HPPRN que persiste com hipoxemia;
III. O uso de surfactante não apresentou melhora da
oxigenação, independente da doença parenquimatosa
de base.
Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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QUESTÃO 29
A nutrição enteral por sonda é indicada na presença ou
risco de desnutrição quando a via oral é insuficiente para
evitar a perda de peso. Acerca deste tema, é correto
afirmar:
A) São contraindicações absolutas o íleo paralítico,
enterocolite necrosante e fistula entérica de alto débito;
B) Em pacientes gravemente doentes, a infusão contínua
é preferencial em relação à intermitente;
C) A obstrução intestinal é contraindicação relativa, pois
em volumes pequenos podem favorecer a perfusão
intestinal;
D) Caso a perspectiva de uso da NE seja por período maior
que um mês, deve ser considerado a gastrostomia.
QUESTÃO 30
A prevenção para as causas de
gastrointestinais da nutrição enteral são:

complicações

A) Diminuir a diluição ou mudar a fórmula e usar fórmula
sem lactose pode prevenir a diarreia;
B) No caso da distensão abdominal pode ser considerado
a diminuição do fluxo ou volume da infusão e a
suspensão das drogas causadoras;
C) Manter a hidratação e dieta rica em fibras, além de
fórmula sem lactose pode prevenir a distensão
abdominal;
D) Quando ocorrem náuseas e vômitos o aumento do fluxo
da infusão e a adição de fibras na fórmula podem
prevenir novos episódios.
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