M U N IC Í P I O D E P O R T O A L EG RE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 570

MÉDICO ESPECIALISTA – NEONATOLOGIA

PROVA DE CONHECIMENTOS
INSTRUÇÕES GERAIS

1 - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem

falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição
de sua prova.
2 - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem
autorização do Fiscal.
3 - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme
modelo exposto no quadro.
4 - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta
esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou
preta, conforme item 11.21 do Edital de Abertura.
5 - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
6 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou
qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
7 - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
8 - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões.
Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o
previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas
diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
9 - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou
manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
10 - A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos. Não haverá
tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova
está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
11 - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de
prova.
12 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1
(uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua
retirada, de acordo com os subitens 11.11, 11.31 e 11.32 do Edital de Abertura.
13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após
transcorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
14 - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia
18/04/2016.
15 - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na segunda-feira,
18/04/2016, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Sentimentos Femininos
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Se estou conversando com uma mulher e os olhos dela se enchem de lágrimas – isso acontece
frequentemente com amigas, colegas de trabalho e namoradas – tenho a sensação, tristíssima, de ser um
humano defeituoso. É como se faltasse alguma coisa em mim que me impedisse de expressar meus
sentimentos e emoções da mesma forma. Enquanto elas choram, abraçam, suspiram, tremem, riem, gritam
e coram, eu tenho apenas o silêncio constrangido ou a racionalidade. Diante da algaravia exuberante dos
sentimentos femininos, quase nada.
A sensação não é minha apenas. A perplexidade dos homens frente ao repertório de emoções das
mulheres é antiga e disseminada. Meu sentimento mais comum é de inveja – como elas conseguem ir tão
fundo e tão rápido dentro de si mesmas, enquanto eu me sinto preso numa espécie de insensibilidade? –
mas é possível também ter medo e raiva. É fácil ser frustrado ou afogado por essa aluvião de emoções. É
comum que, por causa de sentimentos ou da ausência deles, a conversa entre homens e mulheres
descambe para a mútua incompreensão.
Houve um tempo, que terminou recentemente, em que era possível passar a vida no universo
seguro das emoções masculinas. Nós ditávamos o mundo e estabelecíamos as regras de acordo com a
nossa objetividade. Fora da intimidade do casal ou da família, não havia espaço para o vasto vocabulário
das sensações femininas. Agora, isso mudou. As emoções das mulheres transbordaram para fora do
ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério. Isso criou, para todos nós, um mundo mais justo, mas
muito mais complicado.
Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão
sério quanto um cara esbravejando. Chefes perplexos passam horas administrando mágoas, inseguranças e
ressentimentos que não são capazes de entender. É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se
impôs, a despeito da resistência dos homens. Se pudessem, eles diriam ___ mulheres que parassem de mimi-mi e voltassem ao trabalho, mas não podem. Elas conquistaram o direito de ser elas mesmas durante o
expediente. Portanto, há que sentar, ouvir, conversar e acomodar sentimentos que aos homens,
frequentemente, parecem exagerados e injustos, mas que se tornaram parte da realidade. Os homens - ao
menos esta geração de homens - não compreendem, apenas aceitam. Este é outro motivo pelo qual as
mulheres tendem ___ prosperar nas organizações modernas. Elas compreendem, e compreensão tornou-se
essencial a qualquer projeto.
Fora do trabalho, quando as pessoas não têm obrigação de se entender, as coisas se tornaram
ainda mais difíceis. As mulheres querem colocar seus sentimentos na mesa e nós, homens, reagimos. Não é
apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir. Há
coisas mais sutis que emperram o convívio.
É óbvio que um mundo que responda aos sentimentos de metade da população é um mundo mais
justo. É evidente, até para o mais xucro dos homens, que não se pode construir uma sociedade, uma
família ou uma relação de casal harmônicas ignorando a sensibilidade feminina. As mulheres oferecem ao
planeta um olhar sutil, capaz de distinguir matizes de sentimentos e sensações que a cultura masculina não
percebe. Com esse olhar ganha-se inteligência, amplitude e profundidade, mas não só. Há confusão
também.
A cultura em preto e branco do universo masculino funciona como proteção. A objetividade é um
escudo contra o caos dos sentimentos. A cultura feminina permite a expressão de um leque maior de
emoções e a percepção de um mundo mais complexo em seus detalhes, mas tem um lado B. Como se
desliga a sensibilidade quando ela começa a se tornar autodestrutiva? Como se faz para lidar de forma
organizada com o mundo exterior quando uma multidão de vozes contraditórias grita dentro de nós,
exigindo expressão?
O silêncio interior dos homens é uma coisa triste – como as lágrimas das mulheres frequentemente
me fazem notar - mas ele permite ouvir o mundo com mais clareza. É um mundo mais simples esse que os
homens habitam e enxergam, mas ele vem funcionando há milênios. Agora, as mulheres nos propõem o
desafio de fazer funcionar um mundo mais parecido com elas – com mais cores, mais dimensões, mais
detalhes e muitos mais sentimentos. Não vai ser fácil, mas não há alternativa. O mundo que os homens
construíram ___ sua imagem e semelhança está ruindo. É necessário começar um mundo novo.
(Ivan Martins – Revista Época, 9 de março de 2016 – disponível em http://www.epoca.globo.com - adaptação)

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao
assunto discutido no texto.
I. De acordo com os argumentos empregados pelo
autor, os homens têm uma capacidade menor do
que as mulheres para expressar sentimentos.

II. O autor coloca a diferença na forma de sentir
como uma das possíveis justificativas para os
desentendimentos entre homens e mulheres.
III. O autor vê de forma negativa a necessidade de
aceitação das emoções femininas em ambientes de
trabalho.
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poderiam ser substituídos por vírgulas sem prejuízo
da correção gramatical do período.
II. Na linha 09, o emprego do ponto de interrogação
deve-se à ocorrência de uma interrogação indireta.
III. O emprego das vírgulas na linha 48 deve-se à
enumeração de termos.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.

Quais estão corretas?
02. Considerando os argumentos expostos no texto,
assinale a alternativa que NÃO representa uma
mudança de comportamento frente às emoções
femininas.
a) “As emoções das mulheres transbordaram para
fora do ambiente doméstico e exigem ser levadas a
sério” (l. 16-17).
b) “Antes, uma mulher chorando no trabalho era
motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão
sério quanto um cara esbravejando.” (l. 19-20).
c) “É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades
que se impôs, a despeito da resistência dos homens”
(l. 21-22).
d) “Não é apenas o fiu-fiu que incomoda as moças
nas calçadas e que os homens terão de aprender a
suprimir.” (l. 30-31).
e) “O silêncio interior dos homens é uma coisa triste”
(l. 45).
03. Considerando o acento indicativo de crase,
assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 22, 27 e 50.
a) às – à – a.
b) às – a – à.
c) às – à – à.
d) as – a – a.
e) as – à – a.

06. Assinale a alternativa na qual a classificação da
oração esteja INCORRETA:
a) “Enquanto elas choram” (l.04) – oração
subordinada adverbial temporal.
b) “como elas conseguem ir tão fundo e tão rápido
dentro de si mesmas”,(l. 08-09) – oração
subordinada adverbial conformativa.
c) “mas é possível também ter medo e raiva” (l. 10)
– oração coordenada adversativa.
d) “tão sério quanto um cara esbravejando” (l. 1920) – oração subordinada adverbial comparativa.
e) “e acomodar sentimentos” (l. 24) – oração
coordenada aditiva.
07. Assinale a alternativa na qual o vocábulo esteja
empregado como conjunção integrante.
a) “que me impedisse de expressar” (l. 03).
b) “que terminou recentemente” (l. 13).
c) “que não são capazes de entender” (l. 21).
d) “que parassem de mi-mi-mi” (l. 22-23)
e) “que responda aos sentimentos” (l. 33).

04. Considerando o emprego correto do acento
gráfico em Língua Portuguesa, analise as assertivas
a seguir:
I. Na linha 17, a omissão do acento gráfico da
palavra “sério” geraria vocábulo inexistente em
Língua Portuguesa.
II. Na linha 20, a supressão do acento gráfico da
palavra “mágoas” geraria vocábulo pertencente à
classe gramatical diferente da do vocábulo que o
originou.
III. Na linha 29, a supressão do acento gráfico da
palavra “têm” geraria vocábulo pertencente à mesma
classe gramatical da do vocábulo que o originou.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
05. Considerando o emprego dos sinais
pontuação, analise as assertivas a seguir:

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

08. Desconsiderando o emprego de maiúsculas e
minúsculas, o vocábulo “se” (l.01, 1ª ocorrência)
insere a ideia de ____________ e poderia ser
substituído
por
_____________,
desde
que
____________ alterações no período.
a) Condição – caso – se façam.
b) Condição – caso – não se façam.
c) Causa – caso – se façam.
d) Causa – caso – não se façam.
e) Conclusão – caso – se façam.
09. Assinale a alternativa na qual o vocábulo possa
substituir a palavra “algaravia” (l. 05) sem alterar o
sentido do período (desconsidere o emprego de
palavras masculinas ou femininas).
a) Organização.
b) Ordenamento.
c) Confusão.
d) Cruzamento.
e) Coalisão.

de
10. Considerando a concordância verbal, analise as
assertivas a seguir:

I. O emprego dos travessões nas linhas 01-02 devese à separação de expressão explicativa e eles
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I. Na linha 13, em “Houve um tempo”, caso
alterássemos a expressão “um tempo” para
“tempos”, o verbo haver sofreria alteração.
II. Na linha 14, a forma verbal “estabelecíamos”
mantem relações de concordância com o pronome
pessoal “nós” (l. 14).
III. Na linha 37, caso substituíssemos a palavra
“olhar” por sua forma plural, a forma verbal “ganhase” deveria ser alterada.

sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos
órgãos representativos da população.

Quais estão corretas?

13. A lei Orgânica do Município de Porto Alegre
arrola algumas competências do Município quanto à
Saúde, artigo 161.

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.
LEGISLAÇÃO
11. Assinale a alternativa correta, com base nos
artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que
tratam dos princípios constitucionais quanto à saúde:
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
b) A União aplicará, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde recursos mínimos
derivados da aplicação de percentuais calculados
sobre receita corrente líquida do respectivo exercício
financeiro, não podendo ser inferior a 25% (vinte e
cinco por cento).
c) A assistência à saúde é proibida à iniciativa
privada.
d) É permitida a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
e) A destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos será permitida na forma da lei.
12. A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre
prevê preceitos sobre a Saúde. À luz desses
preceitos, assinale a alternativa correta.
I. A saúde é direito de todos e dever do Poder
Público, cabendo ao Município, com a cooperação
apenas da União, prover as condições indispensáveis
a sua promoção, proteção e recuperação.
II. As ações e serviços de saúde são de relevância
pública, cabendo ao Município sua normatização e
controle, devendo a execução ser feita única e
exclusiva pelos órgãos públicos.
III. É possível a cobrança ao usuário pela prestação
de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo
Município, desde que os serviços sejam contratados
ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde.
IV. Fica expressamente vedada, nos serviços de
saúde,
no
âmbito
do
Município,
qualquer
experimentação de substâncias, drogas ou meios
anticoncepcionais que atentem contra a saúde, não
sejam de pleno conhecimento dos usuários, nem

Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas IV.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município.
II. Prestação de serviços de atendimento à saúde da
população.
III. Elaboração e atualização do Plano Municipal de
Saúde.
IV. Administração do Fundo Municipal de Saúde.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
14. Conforme disciplina a Lei Complementar
Municipal n. 478/2002, que prevê regras sobre o
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS),
assinale a alternativa correta.
a) A estrutura básica do PREVIMPA é constituída por:
I - Conselho de Administração; II - Conselho Fiscal;
III - Diretoria Executiva; e, IV Conselho dos
Contribuintes.
b) São beneficiários do RPPS os segurados e seus
dependentes.
c) O casamento é uma das causas para a perda da
condição de segurado do RPPS.
d) A criança e o adolescente sob guarda judicial não
se equiparam aos filhos, enquanto perdurar a
guarda.
e) A inscrição dos dependentes junto ao PREVIMPA
ocorrerá independente de solicitação do segurado,
qualificando-os
para
fins
de
benefícios
previdenciários,
na
forma
disciplinada
em
regulamento.
15. A Lei Complementar Municipal n. 478/2002, é
considerada
o
Estatuto
Previdenciário
dos
Municipários, com base nas seguintes proposições
escolha a resposta correta.
I. O RPPS compreende os seguintes benefícios
quanto ao segurado: a) aposentadoria; b) auxíliodoença; c) salário-maternidade; e d) salário-família.
II. O Estatuto Previdenciário prevê os seguintes
benefícios quanto ao dependente: a) pensão por
morte; e b) auxílio-reclusão.
III. Acidente em serviço é aquele ocorrido no
exercício do cargo, que se relacione, direta ou
indiretamente, com as atribuições deste, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
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morte ou a perda ou a redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.
IV. A doença proveniente de contaminação acidental
do empregado no exercício de sua atividade não se
equipara a acidente em serviço, para efeitos desta
Lei.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I e II.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
16. Conforme disposições da Lei Complementar
Municipal n. 133/85 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Porto Alegre), assinale a
alternativa INCORRETA:
a) São competentes para dar posse: I - o Prefeito,
aos titulares de postos de sua imediata confiança; II
- o órgão de recursos humanos, nos demais caso.
b) A lotação é a distribuição dos funcionários nas
Repartições em que devam ter exercício, devendo
ser feita, sempre que possível, à relação entre as
características demonstradas pelo funcionário, as
atribuições do cargo e as atividades do órgão.
Podendo, ainda, ser feita a pedido ou "ex-officio", no
interesse da Administração.
c) O exercício terá início no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da data da posse.
d) Dependerá da autorização do Prefeito, o
afastamento do servidor para estudo ou missão
científica, cultural ou artística.
e) Considera-se serviço noturno o realizado entre as
22 (vinte e duas) horas de um dia e às 5 (cinco)
horas do dia seguinte e a hora de trabalho noturno
será computada como de 52 (cinquenta e dois)
minutos e 30 (trinta) segundos.
17. Considerando os deveres dos servidores públicos
previstos na Lei Complementar 133/85, assinale a
alternativa correta.
I. Manter assiduidade.
II. Ser pontual.
III. Manter espírito de cooperação e solidariedade
com os colegas de trabalho.
IV. Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar
suas ordens, mesmo quando manifestamente ilegais.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II, III e IV.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
18. Conforme disposições do Estatuto do Servidor
Público Municipal, Lei Complementar n. 133/85, no
que se refere às proibições, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Ao Funcionário Público é proibido retirar, modificar
ou substituir, sem prévia permissão da autoridade

competente, qualquer documento ou objeto existente
na repartição.
b) Segundo o Estatuto, o servidor não pode se retirar
do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu
superior imediato e nem deixar de comparecer ao
serviço sem causa justificável.
c) O Funcionário não poderá assediar outrem, com a
finalidade de obter vantagem sexual, implicando
dano ao ambiente de trabalho, à evolução na carreira
profissional ou à eficiência do serviço.
d) É proibido praticar assédio moral contra seus
superiores, por meio de atos ou expressões
reiteradas que tenham por objetivo atingir a
dignidade desses ou criar condições de trabalho
humilhantes ou degradantes para esses, abusando
de autoridade conferida pela posição hierárquica.
e) É proibido ao Servidor Público cometer a pessoas
estranhas à repartição, fora dos casos previstos em
lei, o desempenho de encargos que competir a si ou
a seus subordinados.
19.
Analise as assertivas abaixo e, à luz dos
preceitos do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos, Lei n. 6.309/88, assinale a alternativa
correta.
I. Quando o indicado para o cargo em comissão for
funcionário efetivo municipal, não poderá optar pelo
provimento sob a forma de função gratificada de
mesmo nível.
II. Somente concorrerão à ascensão funcional, por
progressão os funcionários que estejam efetivamente
no exercício das atribuições próprias do cargo ou
função gratificada.
III. Os detentores dos cargos de Médico Especialista
e Médico Clínico-Geral, enquanto convocados para: I
- Regime Suplementar de Trabalho (RST) ou RTI
terão direito a uma gratificação de 50% (cinquenta
por cento), calculada sobre seu vencimento básico; II
- RDE, terão direito a uma gratificação de 100%
(cem por cento), calculada sobre seu vencimento
básico.
IV. Os funcionários lotados e em exercício na
Coordenadoria Geral do Sistema Municipal das
Urgências, no Hospital de Pronto Socorro, nos Pronto
Atendimentos Cruzeiros do Sul e Bom Jesus,
Hospitais e Pronto Atendimentos que vierem a ser
criados pelo Município de Porto Alegre ou que passem
à responsabilidade gerencial desse, em decorrência
da municipalização da saúde, terão direito a uma
gratificação correspondente a 110% (cento e dez por
cento) do valor básico inicial do respectivo cargo,
sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou
vantagens.
Quais estão corretas?
a) Apenas II e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.
20. Analise as assertivas abaixo, com base na Lei n.
8080/90, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
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correspondentes,
INCORRETA.

e

assinale

a

alternativa

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício e na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à
redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.
b) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui
o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
d) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
e) A Lei Federal n. 8080/90 regula, em todo o
território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, apenas por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Constituem fatores para a aquisição de infecção
fúngica invasiva, EXCETO:
a) Cirurgia do aparelho digestivo.
b) Ventilação mecânica.
c) Início precoce na alimentação enteral.
d) Uso de bloqueador H2.
e) Uso de pomadas à base de vaselina.
22. Gestante de 30 anos, pré-natal completo sem
intercorrências durante a gestação, dá entrada no
Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil com
idade gestacional de 39 semanas e 4 dias. Ao exame
obstétrico, o feto com apresentação cefálica, com 2
cm de dilatação do colo uterino em bolsa íntegra. A
amniotomia resulta em líquido amniótico meconial
abundante sendo submetida ao parto cesáreo. RN
nasceu banhado em líquido amniótico espesso com
choro fraco, respiração irregular, frequência cardíaca
de 65 bpm, cianótico e hipotônico. Você procedeu à
intubação e aspiração através de cânula traqueal e
manteve em ventilação mecânica em um respirador
de fluxo contínuo, ciclado a tempo e limitado à
pressão. Para ajuste da PEEP (pressão expiratória
final positiva) você opta por:
I. Manter pressões intermediária (4 a 6 cm H20 nas
fases iniciais).
II. Através do exame radiológico faz os ajustes de
acordo
com
o
volume
pulmonar.
Cúpula
diafragmática direita abaixo de T10 (10ª vértebra
torácica) lhe autoriza a aumentar a PEEP evitando o
comprometimento hemodinâmico.

III. Caso a imagem radiológica seja predominante de
diminuição do volume pulmonar, opta por valores
mais baixos.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
23. No tratamento das crises convulsivas neonatais
marque a alternativa que contempla a melhor
conduta atual.
I.
Ter,
de
preferência,
um
registro
de
Eletroencefalograma antes de iniciar o tratamento
com drogas antiepiléticas.
II. Iniciar com drogas antiepiléticas de ação curta
(lorazepam) nos casos em que o perfil diagnóstico
sugere crises transitórias.
III. Que o tratamento das crises eletrográficas sem
manifestação clínica é um consenso.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Todas estão corretas.
24. Em relação às manifestações clínicas
Kernicterus, marque a alternativa correta:

do

I. A atetose é um achado clássico que consiste em
um fluxo de movimentos de contorção contínuos e
lentos produzindo posturas típicas.
II. A correia é caracterizada por movimentos
arrítmicos e assimétricos bem descritos entre os
danos cerebrais.
III. A função cognitiva é o primeiro achado no exame
físico e o mais comum já que é de simples avaliação
no exame neurológico.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Todas estão corretas.
25. Entre as causas infecciosas de Hidropisia Fetal
estão os seguintes vírus, EXCETO:
a) Vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)
b) Varicela
c) Parvovirus 19
d) Coxsackie B
e) Rubéola
26. Considere as situações de possibilidade de
ocorrência de hipocalcemia no recém-nascido:
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I. Gestante em uso de anticonvulsivante do tipo
fenitoína.
II. Recém-nascido com crescimento intrauterino
restrito.
III. Filhos de mãe diabéticas.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) Todas estão corretas.
27. Em relação à apneia do prematuro e as drogas
usadas no tratamento, é correto afirmar:
I. A apneia do tipo central é a mais comum.
II. Entre os efeitos da aminofilina podemos citar:
baixo ganho ponderal e aumento da diurese.
III. A apneia está diretamente relacionada com a
morte súbita do recém-nascido.
IV. A incidência de apneia está diretamente
relacionada à idade gestacional e ao peso de
nascimento.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e IV.
e) Apenas III e IV.
28. Das doenças obstrutivas intestinais no recémnascido a que determina distensão abdominal leve
ou até mesmo ausente é:
a) Ânus imperfurado.
b) Atresia de cólon.
c) Íleo meconial.
d) Atresia jejunoileal.
e) Estenose de duodeno.
29. Considere as afirmativas a seguir, referentes a
enterocolite necrosante.
I. Pneumoperitônio é considerado uma indicação
absoluta de cirurgia e sua ausência exclui perfuração
intestinal.
II. A dosagem da proteína C reativa tem sido
utilizada como adjunto da radiografia de abdome
para avaliar a progressão da doença.
III. A distensão abdominal é o achado clínico mais
comum.

a) A prematuridade é o principal fator de risco,
impactando como causa ou consequência da
corioamnionite materna.
b) A corioamnionite ocorre somente com ruptura das
membranas amnióticas.
c) Recentemente, tem-se relacionado corioamnionite
clínica ou histológica com a presença de funisite.
d) Entre as entidades mórbidas associadas ao
nascimento prematuro pós-corioamnionite destacamse a displasia broncopulmonar e retinopatia da
prematuridade.
e) Os micoplasmas genitais, como Ureaplasma
urealyticum
e
Mycoplasma
hominis
são
os
microorganismos mais frequentes nas culturas de
líquido amniótico.
31. Considere as afirmativas a seguir a respeito do
diagnóstico de citomegalovírus em recém-nascidos.
I. A detecção do vírus (viremia) no sangue é o
método de escolha já que em acima de 95% das
crianças infectadas congenitamente o vírus está
presente no sangue.
II. A urina usualmente é mais usada para avaliação
do tratamento e sua utilização para o diagnóstico não
é aconselhado.
III. A saliva apresenta grandes quantidades de vírus,
em praticamente 100% das crianças, constituindo
importante meio de diagnóstico.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
32. A galactosemia no recém-nascido traz várias
manifestações clínicas e também aumenta o risco de
sepse por:
a) Escherichia coli.
b) Listeria.
c) Pseudomonas.
d) Klebsiella.
e) Streptococcus grupo B.
33. A maioria das infecções urinárias, em recémnascidos, são causadas por:
a) Listeria.
b) Pseudomonas.
c) Escherichia coli.
d) Streptococcus grupo B.
e) Fungos.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
30. Sobre a corioamnionite ou inflamação das
membranas
fetais,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:

34. A principal
meningites é:

complicação

neurológica

a) Cegueira cortical.
b) Perda auditiva.
c) Paralisia cerebral.
d) Ventriculite.
e) Abscesso cerebral.
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35. São medidas de prevenção da hipercalemia não
oligúrica em recém-nascidos prematuros extremos,
EXCETO:
a) Iniciar precocemente aminoácidos na nutrição
parenteral.
b) Não usar potássio nas primeiras 72 horas de vida.
c) Evitar transfusões sanguíneas sempre que
possível.
d) Manter o PH moderadamente ácido.
e) Evitar a desidratação.
36. Em relação ao transporte inter hospitalar de um
recém-nascido, é correto afirmar:
a) Não há necessidade de estabilização clínica do
paciente antes do transporte.
b) Em recém-nascidos instáveis, com risco de
insuficiência
respiratória,
pode
ser
indicada
intubação endotraqueal antes do transporte.
c) A instabilidade térmica antes e durante o
transporte não altera a morbimortalidade.
d) É obrigatória a autorização, por escrito, dos pais
para o transporte do recém-nascido, mesmo em caso
de iminente risco de vida.
e) Não há necessidade de acesso venoso para
transporte de um recém-nascido.
37. São complicações neonatais dos filhos de mãe
diabética, EXCETO:
a) Malformações cardíacas.
b) Hipercalcemia.
c) Crescimento Intra Uterino Restrito.
d) Macrossomia.
e) Anomalias Congênitas do Sistema
Central.

b)
O
tratamento
do
choque
baseia-se,
prioritariamente, no clássico ABC – assegurar via
aérea pérvia, respiração eficaz, circulação efetiva.
c) O tratamento inclui medidas farmacológicas e não
farmacológicas e guia-se por rigorosa monitorização
clínica.
d) A administração repetida e indiscriminada de mini
bolus de 10-20 ml/kg de soluções cristalóides, para
normalizar
a
pressão
arterial,
diminui
a
morbimortalidade
em
pacientes
prematuros
hipotensos.
e) Os corticóides favorecem a atividade dos
receptores adrenérgicos cardiovasculares, elevando a
pressão arterial e reduzindo a necessidade de
fármacos vasopressores.
40. Sobre as crises convulsivas neonatais, é correto
afirmar:
a) A encefalopatia hipóxico isquêmica continua sendo
a etiologia mais frequente.
b) Distúrbios metabólicos não são responsáveis por
crises convulsivas.
c) As crises convulsivas secundárias a hipoglicemia
tendem a ocorrer após 48 horas de vida.
d) As crises convulsivas secundárias a abstinência de
drogas utilizadas pela mãe durante a gestação
ocorrem após a primeira semana de vida.
e) O diazepam é o fármaco de primeira escolha para
tratamento.
41. Qual das alternativas abaixo apresenta
manifestações clínicas, laboratorias e/ou radiológicas
de crianças com toxoplasmose congênita:

Nervoso

38. Analise as afirmativas abaixo quanto às triagens
realizadas no Alojamento Conjunto.
I. O teste da orelhinha (EOA) é um teste auditivo de
triagem para perda auditiva e deve ser realizado
antes da alta do recém-nascido. Exames alterados
devem ser repetidos antes de 1 mês de vida.
II. A coleta do teste do pezinho só pode ser feita a
partir de 48 h de vida do recém-nascido.
III. O teste do reflexo vermelho é de grande
importância na detecção precoce de doenças que
comprometem o eixo visual.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
39. Em relação ao tratamento do Choque no RecémNascido, é INCORRETO afirmar:
a) A sondagem vesical de demora com controle do
débito urinário é essencial para determinar a eficácia
das medidas de reversão do choque.

a)
Coriorretinite,
microcefalia,
calcificações
intracranianas.
b) Coriorretinite, cardiopatia congênita, convulsões.
c)
Calcificações
intracranianas,
hidrocefalia,
cardiopatia congênita.
d) Alterações liquóricas, hepatoesplenomegalia,
hidropisia.
e)
Calcificações
intracranianas,
microcefalia,
hidropisia.
42. Em relação ao tratamento da citomegalovirose
congênita, proposto por Kimberlin e colaboradores,
considere as afirmativas abaixo.
I. Recém-nascido com quadro de pneumonite
intersticial por CMV tem indicação de tratamento com
ganciclovir.
II. Recém-nascido sintomático com evidência de
envolvimento do Sistema Nervoso Central tem
indicação de tratamento com ganciclovir.
III. Recém-nascido, a termo, assintomático com
diagnóstico
confirmado
de
citomegalovirose
congênita tem indicação de terapia com ganciclovir.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Todas estão corretas.
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43. Analise as afirmativas abaixo
congênita. É INCORRETO afirmar:

sobre

sífilis

a) O recém-nascido pode ter comprometimento de
vários órgãos, tais como: rins, pele, sistema nervoso
central, pulmões entre outros.
b) Na neurossifilis as alterações diagnósticas são:
aumento de celularidade (predominantemente de
linfomonócitos), aumento de proteinorraquia e
presença de VDRL positivo no liquor.
c) A neurossífilis leva, inevitavelmente, à sequelas,
independente do tratamento adequado.
d) O comprometimento ocular pode provocar
coriorretinite, ceratite intersticial e glaucoma.
e) O esquema de tratamento recomendado é
penicilina G cristalina 50 000 UI /kg/dose de 12/12
horas nos menores de 7 dias e de 8/8 h nos maiores
de 8 dias.
44. Sobre a Síndrome de Abstinência neonatal é
INCORRETO afirmar:
a) A sintomatologia inclui manifestações do Sistema
Nervoso Central, do trato gastrointestinal e sinais
autonômicos.
b) Há 2 escores de uso clínico, nas unidades
neonatais,
para
avaliação
da
Síndrome
de
Abstinência: Escore de Finnegan e Escore de Lipsitz.
c) O tratamento farmacológico para abstinência está
indicado no Escore de Finnegan, em valores iguais
ou maiores de 8, e no Escore de Lipsitz há indicação
de tratamento, nos escores maiores que 4.
d) O manuseio não farmacológico é a primeira
abordagem para o recém-nascido de mães
drogadependentes. Deve haver organização, pouca
luz e silêncio.
e) A melhora da Síndrome de abstinência é avaliada
pela capacidade do recém-nascido adormecer, pelo
aumento da atividade motora e aumento da
irritabilidade.
45. Em relação às patologias cirúrgicas de defeito da
parede abdominal, é correto afirmar:
a) A gastrosquise é um defeito da parede abdominal
anterior, imediatamente lateral ao umbigo, mais
comum à esquerda do mesmo.
b) A gastrosquise está geralmente associada a
defeitos congênitos maiores.
c) Na gastrosquise há necessidade de manutenção
hídrica de 2 a 3 vezes maior nas primeiras 24 horas
do que no recém-nascido normal.
d) A onfalocele é um defeito na região umbilical com
herniação
do
conteúdo
abdominal. Não
há
comumente outras malformações associadas.
e) No pós operatório de onfalocele é esperado íleo
tão prolongado quanto na gastrosquise.
46. Gestante de 35 anos, pré-natal completo e sem
intercorrências, chega ao Centro Obstétrico em
franco trabalho de parto. Nasce recém-nascido de 39
semanas, peso nascimento 3400 g, AIG, Apgar 7/8.
RN evolui imediatamente após o nascimento com
esforço respiratório intenso caracterizado por
taquipnéia, cianose central e retração sub e
intercostais moderadas. Apresenta ao exame,
abdome escavado e desvio lateral dos batimentos

cardíacos a ausculta. Em relação à patologia que
esse recém-nascido apresenta é INCORRETO
afirmar:
a) Trata-se de uma patologia cirúrgica que requer
correção cirúrgica imediata.
b) Está associada a hipoplasia pulmonar, hipertensão
pulmonar e deficiência de surfactante.
c) Há necessidade de intubação endotraqueal
imediata.
d) A ventilação mecânica convencional deve ser
realizada com baixas pressões, a fim de reduzir
barotrauma.
e) Sedação com narcótico e relaxantes musculares
pode ser usada para controlar a ventilação e reduzir
a pressão na via aérea.
47. A cardiopatia congênita mais frequente em
pacientes com Síndrome de Down é:
a) Comunicação interventricular.
b) Comunicação interatrial.
c) Defeito do septo atrio ventricular.
d) Tetralogia de Fallot.
e) Transposição de grandes artérias.
48. São cardiopatias congênitas dependentes do
canal arterial as abaixo, EXCETO:
a) Tetralogia de Fallot.
b) Defeito de septo átrio ventricular.
c) Coartação de aorta.
d) Atresia tricúspide com estenose
pulmonar.
e) Atresia ou estenose pulmonar grave.

ou

atresia

49. São contra indicações ao uso de indometacina
para fechamento do canal arterial, EXCETO:
a) Plaquetopenia.
b) Insuficiência renal.
c) Enterocolite.
d) Hiperbilirrubinemia.
e) Disfunção hepática.
50. Sobre a Leucomalácia
INCORRETO afirmar:

periventricular

é

a) É a neuropatologia mais importante em recémnascidos pré-termos e está associada a prognóstico
adverso motor e cognitivo.
b) Constitui o principal fator de risco para paralisia
cerebral do recém-nascido pré-termo.
c) Costuma ter curso sintomático desde o período
neonatal.
d) O período de maior risco para a ocorrência de
lesão da substância branca periventricular entre 23 e
32 semanas de idade gestacional.
e) São fatores de risco: prematuridade, asfixia
perinatal,
sepse,
ductus
arterioso
patente,
hipovolemia.
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