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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Médico - Medicina Fetal

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Médico - Medicina Fetal

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Médico - Medicina Fetal

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
A osteogênese imperfeita é caracterizada por
fragilidade óssea grave acarretando ossificação
anormal e múltiplas fraturas, sendo dividida em 4
tipos. A(s) mais grave(s) das formas é/são a(s) de
(A)
Tipo I.
(B)
Tipo II.
(C)
Tipo III.
(D)
Tipo IV.
(E)
Tipos I e IV.

QUESTÃO 26
Dentre os diversos critérios para a medida da
Translucência Nucal (TN), assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A TN aumenta com o Comprimento Crânio-Nádegas
(CCN), portanto é essencial considerar a medida deste
(idade gestacional) para determinar se uma medida da
TN está aumentada ou não.
(B)
Medidas com feto em hiperextensão podem levar a
um falso aumento da TN.
(C)
O cordão umbilical pode estar ao redor do pescoço
fetal em 5 a 10 % dos casos e este achado pode
produzir um falso aumento na medida da TN.
(D)
Deve-se ter cuidado para distinguir a pele fetal da
membrana amniótica, pois nesta fase da gestação,
as duas estruturas se apresentam como finas
membranas.
(E)
Durante o exame, mais de uma medida da TN deve
ser obtida e sempre a menor medida deve ser utilizada
no cálculo do risco.

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que melhor corresponde à
desordem congênita, mais comum em indivíduos
do sexo masculino, que consiste na deficiência
dos músculos da parede abdominal, criptorquidia
e malformações genitourinárias.
(A)
Síndrome de Prune-Belly.
(B)
Síndrome de Pierre-Robin.
(C)
Síndrome TAR.
(D)
Síndrome de Turner.
(E)
Síndrome de Walburg.

QUESTÃO 27
São exemplos de malformações de início precoce
e constante durante a gestação, EXCETO
(A)
anencefalia.
(B)
espinha bífida.
(C)
holoprosencefalia.
(D)
fenda facial.
(E)
agenesia de corpo caloso.

QUESTÃO 33
A Síndrome de Turner é caracterizada pela ausência
do cromossomo X (45X0). Dentre as alternativas,
assinale a que corresponde ao achado pré-natal
mais comum desta desordem cromossômica.
(A)
Orelhas proeminentes.
(B)
Rins em ferradura.
(C)
Encurtamento da coluna cervical.
(D)
Higroma cístico.
(E)
Linfedema.

QUESTÃO 28
São exemplos de malformações de início tardio,
EXCETO
(A)
espinha bífida.
(B)
porencefalia.
(C)
lisencefalia.
(D)
microcefalia.
(E)
atresia pilórica.

QUESTÃO 34
Sobre o prognóstico da Síndrome da transfusão
feto-fetal, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Existe um maior risco de morbimortalidade perinatal
quando a doença se manifesta no segundo trimestre.
(B)
Hipóxia intrauterina, parto pré-termo e óbito fetal são
complicações comuns.
(C)
Diástole final ausente na artéria umbilical do doador
acompanhada de pulsação na veia umbilical do
receptor está associada a prognóstico reservado.
(D)
Hidropsia e evidências de falência cardíaca congestiva
de qualquer gêmeo são sinais de mau prognóstico.
(E)
Hidropsia e falência cardíaca congestiva são mais
frequentemente encontradas no gêmeo doador.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

às aneuploidias.
a nenhuma das alternativas anteriores.

A onfalocele apresenta associação com anomalias
cromossômicas e, entre as malformações
associadas, a mais frequente é
a cardíaca.
a óssea.
a neurológica.
a renal.
nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 30
No diagnóstico de hérnia diafragmática no primeiro
trimestre, deve-se indicar a realização do cariótipo
fetal. Esta malformação se associa a anomalias
cromossômicas, principalmente
(A)
à trissomia do 18.
(B)
à trissomia do 21.
(C)
à trissomia do 13.
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(C)

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que corresponde à displasia
esquelética de herança autossômica dominante
definida por micromelia rizomélica associada à
fronte proeminente e rebaixamento da raiz nasal,
sendo a forma mais comum de nanismo com
membros curtos.
Displasia tanatofórica.
Acondroplasia.
Acondrogênese.
Osteogênese imperfeita tipo I.
Displasia diastrófica.

(D)
(E)

hidrocefalia, exoftalmia e hipoplasia da linha média da
face e base do crânio.
microcefalia, ascite e calcificações intracranianas.
oligodrâmnio, esplenomegalia e hidropsia não-imune.

QUESTÃO 40
Sobre a Síndrome da Regressão Caudal, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
Representa um espectro de malformações congênitas
raras caracterizadas por agenesia da coluna sacral,
podendo manifestar-se também com defeitos da
coluna lombar, anomalias de grandes vasos e dos
diferentes sistemas.
(B)
Sua prevalência eleva-se em gestantes diabéticas.
(C)
Esta anomalia é considerada hereditária.
(D)
O sinal patognomônico da patologia é a insonação do
feto, sem identificação da coluna.
(E)
A diminuição do comprimento cabeça-nádegas
e a aparência atípica da vesícula vitelínica são
consideradas por alguns autores como sinais
ultrassonográficos precoces desta síndrome.

QUESTÃO 36
A embriopatia da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) é caracterizada por um grupo de
dismorfismos de manifestação tanto pré quanto
pós-natal, em recém-nascidos de mulheres
portadoras do vírus HIV. Sobre esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Óbito intrauterino pode ocorrer em casos de doença
materna ou fetal grave, particularmente nos casos de
infecção precoce.
(B)
A severidade de anomalias congênitas parece estar
associada à viremia fetal.
(C)
Quanto mais tardia a infecção fetal, mais intenso o
grau de comprometimento.
(D)
A introdução da terapia antiviral a partir da 14ª semana
de gestação pode reduzir a transmissão vertical.
(E)
Até o momento, a AIDS continua sendo uma doença
letal, porém com melhora crescente da expectativa de
vida.

QUESTÃO 41
Estudos realizados nos anos 1970 associavam
o uso materno do Lítio à presença da anomalia
de Ebstein, elevando o risco de ocorrência para
400%. Esta anomalia corresponde a
(A)
aumento do volume da tireoide.
(B)
anomalias do Sistema Nervoso Central (microcefalia,
hidrocefalia, encefalomielite e retardo mental).
(C)
anomalias faciais fetais (dobras no epicanto, fissura
infraorbital e filtrum liso ou raso).
(D)
tríade clássica de macrossomia, onfalocele e
macroglossia.
(E)
deslocamento para baixo da válvula tricúspide,
provocando aumento da câmara atrial direita.

QUESTÃO 37
A Síndrome de Apert é uma deformidade de
desenvolvimento caracterizada por malformações
craniofaciais e de membros, acompanhadas por
graus variados de retardo mental. O mais típico
achado na Síndrome de Apert é o/a
(A)
estenose pulmonar.
(B)
poliidrâmnio.
(C)
hidronefrose e duplicação da pelve renal.
(D)
craniossinostose (por sinostose da sutura coronal).
(E)
hipoplasia maxilar e prognatismo.

QUESTÃO 42
Malformações cardíacas (particularmente defeitos
de septo), defeitos visuais (catarata, microftalmia),
microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia e
Crescimento Intrauterino Restrito são achados
mais frequentes na
(A)
citomegalovirose fetal.
(B)
síndrome da rubéola fetal.
(C)
síndrome da toxoplasmose fetal.
(D)
varicela Zoster fetal.
(E)
síndrome da sífilis fetal.

QUESTÃO 38
O chamado “sinal da banana” tem sido
terminologia frequentemente usada para descrever
a deformidade cerebelar ao ultrassom da seguinte
patologia:
(A)
síndrome de Crouzon.
(B)
síndrome de Pfeiffer.
(C)
malformação de Arnold-Chiari.
(D)
síndrome de Carpenter.
(E)
síndrome de Saethre-Chotzen.

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 39
A tríade clássica da Síndrome de BeckwithWiedemann é caracterizada por:
(A)
micrognatia, buftalmia e clinodactilia.
(B)
macrossomia, onfalocele e macroglossia.

(D)
(E)
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Sobre a Ultrassonografia Tridimensional (US3D),
assinale a alternativa INCORRETA.
Os brotos dos membros superiores e inferiores podem
ser vistos na 7ª/8ª semana.
As mãos e os pés podem ser vistos na 10ª semana.
Dedos podem ser vistos na 11ª semana nas mãos e
12ª semana nos pés.
A US3D não é capaz de avaliar o abrir e fechar das
mãos, dedos, palma, pés, solas etc.
A forma dos ossos longos e dedos dos pés e mãos só
pode ser corretamente avaliada na 12ª semana.
Cargo: Médico - Medicina Fetal

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50

Sobre as principais anormalidades dos membros
e extremidades, assinale a alternativa que melhor
define micromelia.
Encurtamento dos segmentos proximais (ex: úmero
ou fêmur).
Encurtamento dos segmentos do meio (ex: rádio, ulna,
tíbia, fíbula).
Encurtamento dos segmentos distais (ex: mãos e
pés).
Encurtamento de todos os segmentos dos membros.
Ausência de todas as extremidades.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Frente ao quadro de hipoxemia aguda e
consequente academia fetal, assinale a alternativa
que apresenta o primeiro parâmetro do Perfil
Biofísico Fetal a se alterar.
Movimentos respiratórios.
Movimentos corpóreos.
Tônus corporal.
Reatividade
cardíaca
fetal
(avaliada
pela
cardiotocografia).
Estimativa da quantidade de líquido amniótico.

QUESTÃO 45
Sobre as principais anormalidades dos membros
e extremidades, assinale a alternativa que melhor
define focomelia.
(A)
Ausência ou alteração dos segmentos do meio ou
proximal com preservação do segmento distal.
(B)
Ausência de uma ou das duas mãos.
(C)
Ausência de um ou dos dois pés.
(D)
Ausência das mãos e pés.
(E)
Ausência de todas as extremidades.
QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que melhor representa a
anormalidade dos membros tipo “Mão em Garra”.
(A)
Amelia.
(B)
Ectrodactilia.
(C)
Aquiria.
(D)
Aqueiropodia.
(E)
Campomelia.
QUESTÃO 47
São contraindicações da biopsia de vilo corial pela
via tran scervical, EXCETO
(A)
processos inflamatórios cervicais e vaginais.
(B)
canal cervical inacessível.
(C)
presença de vaginismo.
(D)
gestação múltipla.
(E)
idade gestacional inferior a 12 semanas.
QUESTÃO 48
São situações que podem necessitar de derivações
intrauterinas (shunts) ou drenagens, EXCETO
(A)
obstrução do sistema urinário fetal.
(B)
hidrotórax fetal.
(C)
cisto abdominal volumoso.
(D)
higroma cístico.
(E)
agenesia do vérmis cerebelar.
QUESTÃO 49
São causas de polidramnia, EXCETO
(A)
malformações fetais.
(B)
infecções congênitas.
(C)
insuficiência placentária.
(D)
hidropsia fetal não imune.
(E)
diabete melito.
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