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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

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

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

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

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Médico - Neonatologia

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

QUESTÃO 06

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

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

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

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

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

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

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

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Médico - Neonatologia

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

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

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

(A)

QUESTÃO 24

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

(B)

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(C)
(D)
(E)

Recém-nascido a termo (RNT) nasceu com
mecônio fluido em sala de parto, choro vigoroso e
cianose central e periférica no primeiro minuto de
vida. Sobre o relato descrito, assinale a alternativa
correta.
Deve receber oxigênio suplementar com fração
inspirada de oxigênio (FIO2) a 40%.
Deve receber oxigênio suplementar com FIO2 a
100%.
Deve receber oxigênio suplementar com FIO2 a 40 e
60%.
Deve receber ventilação com pressão positiva (VPP)
FIO2 a 21%.
Deve ser aspirado apenas boca e nariz se apresentar
secreção.

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

(D)
(E)

Mesmo RNT após choro vigoroso, citado na
questão anterior, pode apresentar necessidade
de manobras de reanimação neonatal, em um
segundo momento. Assinale a manobra de
reanimação neonatal mais relevante.
Oferta de oxigênio suplementar com FIO2 a 40%.
Oferta de oxigênio suplementar com FIO2 a 100%.
Aplicação de VPP com FIO2 de acordo com oximetria,
tempo de vida e idade gestacional.
Aspiração traqueal sob visualização direta.
Execução correta do boletim de Apgar.

QUESTÃO 28
Sobre recém-nascido prematuro (RNPT) com peso
de nascimento (PN) de 1800g é correto afirmar:
(A)
É pequeno para idade gestacional (PIG) devido PN
menor que 2500g.
(B)
Não deve receber vacinação com BCG ao nascimento.
(C)
Não deve receber vacinação contra hepatite B.
(D)
Será PIG se PN estiver abaixo do percentil 10 para
idade gestacional de 36 semanas.
(E)
Deve aguardar pojadura para iniciar amamentação
ao seio.
QUESTÃO 29
RNT apresenta ao primeiro teste do coraçãozinho
realizado com 48 horas de vida saturometria de
90% em membro superior direito. A conduta
seguinte é
(A)
repetir o teste em uma hora.
(B)
repetir o teste em 24 horas.
(C)
avaliação ecocardiográfica imediata.
(D)
realizar o teste em membro inferior direito.
(E)
avaliação cardiológica ambulatorial.
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(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30
RN 39 semanas, PN 2500g, cumprimento de 50
centímetro e perímetro cefálico adequado para
idade gestacional. Sobre o RN descrito, assinale a
alternativa correta.
(A)
Apresenta adequado crescimento intrauterino embora
seja de baixo peso, fato este demonstrado pelo
adequado cumprimento ao nascimento.
(B)
Devido ao fato de ser simétrico e adequado para idade
gestacional, embora de baixo peso, apresenta menor
risco de distúrbio metabólico.
(C)
Deve ser mantido em alojamento conjunto com
cuidado rotineiro uma vez que o adequado ganho
estatural assegura simetria ao RN que é termo.
(D)
Além de ser PIG apresenta assimetria quanto à
constituição corpórea demonstrando restrição de
crescimento intrauterino e risco de hipoglicemia.
(E)
Além de PIG apresenta sinais de simetria quanto
à constituição corporal, indicando restrição de
crescimento intrauterino ocorrida no final da
gestação.

QUESTÃO 33
RN 37 semanas, gemelar com PN 2400g. Evolui
com cianose central constante e desconforto
respiratório às mamadas ainda no alojamento
conjunto. Teste do coraçãozinho com saturometria
de 85% em medidas de membro inferior e superior.
Sopro sistólico nítido no alojamento conjunto.
Assinale o diagnóstico correto.
(A)
CIV ampla.
(B)
CoAo.
(C)
T4F.
(D)
TGA.
(E)
HP transitória.
QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Coarctação de Aorta (CoAo).
Tetralogia de Fallot (T4F).
Transposição de grandes artérias (TGA).
Hipertensão pulmonar (HP) transitória.

RN de 37 semanas e 5 dias, de acordo com
ultrassonografia (USG) de primeiro trimestre,
nascido por cesariana devido iteratividade.
Bolsa rota no parto, sem fisiometria. Apresenta
instabilidade
respiratória
ao
nascimento
necessitando de VPP. Apgar 2 e 7, evolui em
berçário com cianose central e periférica na
primeira hora apesar de oxigênio suplementar,
taquipneia e leve gemência. Sobre o quadro
clínico, assinale a alternativa correta.
Trata-se de sepse neonatal precoce, sendo a medida
mais relevante antiobiótico endovenoso.
Trata-se de desconforto respiratório do RN, sendo
a medida mais relevante assistência ventilatória
invasiva.
Trata-se de taquipneia transitória do RN, sendo a
medida mais relevante administração de oxigênio
suplementar.
Trata-se de pneumonia congênita por estreptococo
beta hemolítico, sendo necessário assistência
ventilatória invasiva.
Trata-se de hipertensão pulmonar
primária do
RN, sendo a medida mais relevante assistência
ventilatória invasiva.

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

RN termo, AIG, Apgar 9 e 10, com excelente
evolução no alojamento conjunto apresenta
ao leve hiperfonese de segunda bulha com
desdobramento em foco pulmonar no exame
clínico de 12 horas de vida. Assinale a alternativa
que apresenta o diagnóstico correto.
CIV ampla.
CoAo.
T4F.
TGA.
HP transitória.

QUESTÃO 35

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

QUESTÃO 32
RN termo sem intercorrências em sala de parto
evolui no alojamento conjunto com quadro
de cianose central nas primeiras 18 horas de
vida. Iniciado oxigênio terapia com tenda FIO2
a 40%, no entanto manteve cianose, gemência
e desconforto respitarório. Radiografia de
tórax sem anormalidades e gasometria com
pronunciada acidemia metabólica e hipóxia
mesmo após tenda de O2. Assinale a alternativa
que apresenta o diagnóstico correto
(A)
Comunicação interventricular (CIV) ampla.

(E)
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RN termo, AIG, Apgar 9 e 10, apresenta icterícia
evidente no exame clínico de 12 horas de vida.
Tipagem sanguínea materna O positivo e do RN
A negativo. Coombs indireto materno negativo,
coombs direto neonatal negativo e reticulóticos
de 7% com hemoglobina de 14 g/dL, bilirrubina
indireta (não conjugada) de 17 mg/dL, exames
referentes a 12 horas de vida do RN. Assinale
a alternativa correta quanto a diagnóstico e
tratamento.
Icterícia fisiológica, conduta expectante.
Icterícia por incompatibilidade ABO, fototerapia
imediata.
Icterícia por incompatibilidade Rh, fototerapia
imediata.
Icterícia
por
incompatibilidade
ABO,
exsanguinotranfusão imediata.
Icterícia
por
incompatibilidade
Rh,
exsanguinotranfusão imediata.
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QUESTÃO 36

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

(C)

Assinale a alternativa com diagnóstico de
hiperbilirrubinemia fisiológica.
RN ictérico ao primeiro exame clínico realizado com 6
horas de vida.
RN termo sob fototerapia devido BI de 15 mg/dL com
25 horas de vida.
RN com BI de 5 mg/dL com 2 horas e com BI de 10
mg/dL com 6 horas de vida.
RN prematuro ictérico com 20 dias de vida.
RN termo ictérico no sexto dia de vida (BI de 12 mg/
dL).

(D)

(E)

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

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

Sobre
fototerapia
para
tratamento
de
hiperbilirrubinemia
neonatal,
assinale
a
alternativa INCORRETA.
Promove rápida foto-oxidação, sendo o principal
processo da reação fotoquímica.
Promove isomerização estrutural, produzindo
lumirrubina de modo irreversível.
Promove fotoisomerização reversível que apresenta
lenta excreção na bile sem conjugação.
As luzes azuis com espectro entre 425 e 475 NM são
as mais eficientes.
Fotoisômeros tem eliminação prejudicada se o RN
não apresentar evacuação adequada.

(A)
(B)
(C)

(D)

QUESTÃO 38

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Parturiente apresenta apenas sorologias de
primeiro trimestre com IgG e IgM negativas para
toxoplasmose. Exames maternos colhidos no
puerpério imediato apresentam IgG positivo e
IgM negativo para toxoplasmose. Sobre o caso,
assinale a alternativa correta.
Há erro laboratorial no puerpério imediato pois
gestante era imune à toxoplasmose no primeiro
trimestre gestacional.
Houve viragem sorológica para toxoplasmose durante
gestação, conferindo imunidade ao neonato por
transferência de IgM transplacentária.
Somente o IgM neonatal positivo no quinto dia de vida
poderá confirmar toxoplasmose neonatal.
Deve-se instituir pirimetamina, sulfadiazina e ácido
folínico imediatamente ao RN e proceder investigação
diagnóstica.
Deve-se instituir pirimetamina, sulfadiazina, ácido
folínico e prednisona até 1 ano de vida para o RN,
mesmo após queda dos níveis de IgG no primeiro
ano de vida.

(E)

(B)

RN termo e saudável é filho de mãe drogadita
e VDRL positiva no puerpério. A investigação
do RN mostra exames clínico, hematológico,
sorológico, radiológico e liquórico negativos
para sífilis congênita. A criança ficará abrigada
sob responsabilidade do conselho tutelar em
família substituta e permanecerá em seguimento
ambulatorial na maternidade do nascimento.
Qual a conduta terapêutica para o caso antes da
alta da maternidade?
Não tratar e seguir VDRL ambulatorial.
Tratar com 50 Ui/Kg de penicilina G benzatina
intramuscular dose única e seguir VDRL ambulatorial.
Tratar com 50 Ui/Kg de penicilina G benzatina
intramuscular dose única considerar o caso
encerrado.
Tratar com 50 Ui/Kg de penicilina G cristalina
endovenosa a cada 12 horas por 7 dias e seguir
VDRL ambulatorial.
Tratar com 50 Ui/Kg de penicilina G cristalina
endovenosa a cada 12 horas por 7 dias e considerar
o caso encerrado.

QUESTÃO 41
Prematuro apresenta níveis de proteína C reativa
(PCR) normais com 24 e 48 horas de vida. Quanto
à sepse, assinale a alternativa correta.
(A)
Tal RN deverá ser considerado sem sepse com
elevado grau de segurança devido a valor preditivo
negativo dos níveis de PCR normais do caso.
(B)
Tal RN deverá ser considerado sem sepse, porém
devido a valor preditivo negativo dos níveis de PCR
deve-se iniciar e manter antibióticos até hemoculturas
negativas.
(C)
Tal RN deverá iniciar e manter antibióticos até
hemoculturas negativas devido à baixa sensibilidade
e especificidade dos níveis de PCR no período
neonatal.
(D)
Tal RN deverá iniciar e manter antibióticos até
hemoculturas negativas apesar dos bons índices de
sensibilidade e especificidade dos níveis de PCR no
período neonatal.
(E)
Tal RN deverá ser considerado como portador de
sepse neonatal tardia.

QUESTÃO 39

(A)

considerado imune à sífilis.
O RN deve receber 50 Ui/Kg de penicilina G benzatina
intramuscular e ser considerado tratado.
O RN deve ser investigado para neurossífilis e em
caso possitivo deve receber 6 doses de 50 Ui/Kg/
dose de penicilina G benzatina intramuscular.
O RN deve ser investigado para neurossífilis e em
caso possitivo deve receber iniciamente 50 Ui/Kg/
dose de penicilina G cristalina endovenosa a cada
12 horas por 7 dias.

RN assintomático, filho de mãe sifilítica
adequadamente tratada, apresenta VDRL 1:128
durante investigação no alojamento conjunto.
Sua mãe apresenta no mesmo momento VDRL
1:32. Sobre o caso, assinale alternativa correta.
Em função de maiores concentrações de anticorpos
na mãe, o RN deve ser considerado saudável.
Em função da titulação apresentada, o RN deve ser

QUESTÃO 42
RN prematuro com PN de 1200g e filho de mãe
HIV positiva, recebeu zidovudina intraparto assim
como adequado seguimento e tratamento anti-
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(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

retroviral durante gestação. Assinale a alternativa
correta.
Em função da exposição ao HIV este RN deverá
receber BCG, ainda na primeira semana de vida.
Em função do peso de nascimento a vacinação contra
hepatite B deverá ser iniciada com 34 semanas de
idade corrigida.
Este RN deverá receber esquema vacinal com Salk
com dois e quatro meses, a partir daí, Sabin, conforme
idade cronológica e situação imunológica.
Devido quadro de imunodepressão presumida há
contraindicação absoluta de BCG.
RN exposto ao HIV deve receber esquema vacinal de
acordo com idade gestacional corrigida, independente
da idade cronológica.

QUESTÃO 47
RN prematuro recebeu surfactante em sala de
parto há 6 horas e está em uso de CPAP com 10
cmH2O, FiO2 60%, apresenta gasometria com pH de
7,2, PaCO2 de 70 mmHg e PaO2 de 48 mmHg. Neste
ponto, a conduta acertada é
(A)
Ajustar parâmetros de ventilação não invasiva para
reverter acidose metabólica.
(B)
Repetir surfactante e manter ventilação não invasiva.
(C)
Afastar pneumotórax e ajustar CPAP para 12 cmH2O,
se pneumotórax for afastado.
(D)
Instituir ventilação mecânica invasiva para manter
saturometria entre 85 e 93%.
(E)
Instituir ventilação mecânica invasiva para manter
PaCO2 máxima de 35 mmHg.

QUESTÃO 43
Você é chamado para atender a um parto que
ocorreu na sala de emergência do hospital pois
gestante foi admitida em período expulsivo. Não
há dados gestacionais, apresenta boa vitalidade
e aparenta ser a termo. Qual conduta é mais
relevante quanto à amamentação imediata?
(A)
Teste rápido para HIV materno.
(B)
VDRL materno.
(C)
Boletim de Apgar.
(D)
Boletim de Silverman-Andersen.
(E)
Via de parto.

QUESTÃO 48

(A)

QUESTÃO 44
São achados clínicos e laboratoriais da hipertensão
pulmonar persistente neonatal primária, EXCETO
(A)
Congestão pulmonar à radiografia de tórax.
(B)
Hiperfonese de segunda bulha cardíaca.
(C)
Sopro cardíaco sistólico tricúspide.
(D)
Oximetria pré-ductal 5% maior que pós-ductal.
(E)
Labilidade de saturometria à manipulação.

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

Foi admitido na Unidade Neonatal RN termo trazido
pelo SAMU nascido durante o transporte. Ao exame
apresenta sinais de impregnação de mecônio
em coto umbilical e leito ungueal. À admissão
apresenta desconforto respiratório, hipoxemia
e instabilidade hemodinâmica. Prontamente
iniciado ventilação mecânica invasiva e medidas
de estabilização hemodinâmica. Sobre o caso
descrito, assinale a alternativa correta.
Trata-se de síndrome de aspiração meconial com
necessidade de reposição imediata de surfactante.
Trata-se de aspiração meconial com indicação
imediata de aspiração sob visualização direta.
Trata-se de pneumonia congênita com indicação para
antibioticoterapia.
Trata-se de aspiração meconial com provável
hipertensão pulmonar.
Trata-se de pneumonia neonatal secundária a
condições de nascimento inadequadas.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 45
Após administração de surfactante exógeno, devese na sequência imediata
(A)
reduzir a PEEP do ventilador.
(B)
reduzir a FiO2 do ventilador.
(C)
realizar radiografia de tórax.
(D)
aspirar tubo orotraqueal.
(E)
colher gasometria arterial.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 46
São parâmetros iniciais de ventilação mecânica
para pacientes com síndrome de desconforto
respiratório antes do tratamento com surfactante,
EXCETO:
(A)
FiO2 igual ou superior a 60%.
(B)
Pressão inspirativa de 18 a 20 cmH2O.
(C)
Frequência respiratória de 18 movimentos/minuto.
(D)
Relação inspiração/expiração 1:2.
(E)
PEEP entre 5 e 6 cmH2O.

(D)
(E)
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RN termo macrossômico, nascido por via vaginal,
porém instrumentado. Apresenta hematoma em
região julgal direita e nítido aumento de volume
restrito a osso parietal direito com 6 horas de
vida. Quanto ao diagnóstico e conduta, assinale a
alternativa correta.
Bossa serossanguinolenta com conduta expectante.
Céfalo-hematoma com conduta expectante.
Céfalo-hematoma com necessidade de fototerapia
profilática.
Bossa serossanguinolenta com necessidade de
fototerapia profilática.
Céfalo-hematoma com necessidade de punção
aliviadora imediata.
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QUESTÃO 50

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

RN termo, nascido de parto natural com Apgar 9 e
9, evolui nas primeiras 24 horas com hipoglicemia
importante, hipocalcemia e hipomagnesemia, além
de policitemia e icterícia. Assinale a alternativa
que apresente outros dados clínicos compatíveis
com o quadro descrito.
Pérolas de Ebstein e fenda palatina.
Baixo peso e onfalocele.
Mãe lúpica e RN com bloqueio atrioventricular.
Mãe cardiopata com uso de hidralazina.
Macrossomia e mãe diabética
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