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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. A fim de viabilizar a comparação dos dados obtidos em 
pesquisas, deve ser frisada a necessidade de 
padronização de definições, intervalos e coeficientes. 
Em relação à mortalidade perinatal, assinale a 
alternativa incorreta.  

A) Período perinatal: começa em 22 semanas 
completas de gestação e termina com sete dias 
completos após o nascimento. 

B) Pré-termo: menos de 37 semanas de gestação. 
C) Aborto: interrupção da gestação antes de 22 

semanas ou com peso inferior a 500 gramas. 
D) Muito baixo peso ao nascer: menos de 1.500g 

(até 1.499g inclusive). 
E) Período neonatal: começa com sete dias 

completos após o nascimento e termina aos 28 
dias completos depois do nascimento. 

17. Sobre a asfixia perinatal, é correto afirmar que: 

A) a apneia primária caracteriza-se pela diminuição 
da frequência cardíaca, aumento da pressão 
arterial e diminuição do pH, sendo reversível 
apenas com manobras. 

B) a reanimação cardiorrespiratória na sala de parto, 
só deve ser iniciada após o Apgar do 5° minuto 
de vida para se obter boa resposta com menor 
número de sequelas.  

C) a crise convulsiva é patognomônica de 
encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. 

D) uma das razões do recém-nascido sofrer menos 
as consequências da asfixia que o adulto é sua 
alta capacidade de redistribuição do fluxo 
sanguíneo para o cérebro. 

E) isquemia não pode ser considerada um dos 
mecanismos envolvidos na hipóxia perinatal. 

18. Recém-nascido a termo, com três dias de vida, ótimo 
estado geral, é levado ao posto de saúde 
apresentando quadro de icterícia há 24 horas, 
progredindo até a zona III de Kramer. Dosagem 
sanguínea apresentou uma bilirrubina indireta de 
13mg/dL. O diagnóstico mais provável é:  

A) icterícia fisiológica do recém-nascido. 
B) sepse neonatal. 
C) atresia de vias biliares. 
D) hipotireoidismo congênito. 
E) galactosemia. 

19. É a cardiopatia congênita mais encontrada no 
prematuro: 

A) persistência do canal arterial. 
B) tetralogia de Fallot.  
C) comunicação interventricular (CIV).  
D) defeito do septo atrioventricular. 
E) transposição dos grandes vasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Em relação aos distúrbios respiratórios do recém-nascido, correlacione as duas colunas abaixo, numerando a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

1) Quadro de insuficiência respiratória relacionada ao nascimento 
prematuro e consequente incapacidade de produção de surfactante 
em quantidade adequada para o revestimento dos alvéolos, gerando 
instabilidade alveolar. 

(    ) Síndrome de aspiração de mecônio. 

2) Imagem radiológica de infiltrados algodoados representando zonas de 
atelectasia e consolidação com áreas de pulmão normal, em RN pós-
termo. 

(    ) Hipertensão pulmonar persistente do 
recém-nascido. 

3) Constitui fator de risco o uso de catecolaminas em mãe asmática, o 
sexo masculino, gestações múltiplas, parto prolongado ou com 
excessiva sedação materna e administração de líquidos em excesso 
à mãe. 

(    ) Síndrome do desconforto respiratório 
neonatal. 

4) Constitui um quadro clínico grave, com imagem radiológica de doença 
parenquimatosa e ausculta cardíaca com desdobramento ou 
hiperfonese de segunda bulha. 

(    ) Taquipneia transitória do recém-
nascido. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 4, 1, 3. 

B) 3, 4, 2, 1. 

C) 2, 3, 1, 4. 

D) 1, 4, 2, 3. 

E) 2, 1, 4, 3. 
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21. Recém-nascido com idade gestacional de 37 
semanas, peso de nascimento de 2400 g apresenta, 
ao exame físico com 2 horas de vida: taquipneia, 
taquicardia, hipotonia, choro débil, dificuldade de 
amamentação e letargia. O diagnóstico mais provável 
é: 

A) hiperglicemia. 
B) hipoglicemia. 
C) sepse. 
D) hiponatremia. 
E) hipocalcemia. 

22. As perdas de água pelas vias aéreas e transcutânea 
são chamadas de perdas insensíveis, de difícil 
ponderação. Alguns fatores externos influenciam no 
metabolismo da água, aumentando ou diminuindo 
essas perdas insensíveis. Assinale a alternativa que 
representa um fator de redução dessa perda insensível 
de água em relação às perdas basais no RN. 

A) Prematuridade extrema. 
B) Taquipneia. 
C) Ventilação mecânica. 
D) Hipertermia. 
E) Fototerapia. 

23. As gestações complicadas por diabetes podem trazer 
várias repercussões para o feto e o recém-nascido. 
Sobre recém-nascido filho de mãe diabética, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) O típico RN filho de mãe diabética apresenta-se 
grande para a idade gestacional e com 
hipoglicemia. 

B) Gestantes diabéticas com glicosúria e poliúria 
apresentam perda urinária de magnésio, levando 
a hipomagnesemia materna, fetal e neonatal.  

C) O principal hormônio relacionado com a 
resistência à insulina durante a gravidez é o 
hormônio lactogênico placentário, porém outros 
hormônios hiperglicemiantes também estão 
envolvidos como cortisol, estrógeno, 
progesterona e prolactina. 

D) Deve ser avaliado o nível glicêmico do RN já com 
1 hora de vida, sendo repetido com 3, 6, 9, 12 e 
24 horas, mesmo que assintomático. 

E) A hipoglicemia neonatal é definida como valores 
de glicemia sérica inferiores a 60 mg/dl no recém-
nascido de termo durante as primeiras 12 horas 
de vida. 

 

24. Recém-nascido a termo, com 24 horas de vida, 
apresenta icterícia. Os resultados dos exames 
laboratoriais foram: grupo sanguíneo materno “A” 
positivo, grupo sanguíneo do recém-nascido “O” 
negativo, bilirrubina total de 12 mg /dl, bilirrubina 
indireta de 10 mg/dl e hemoglobina< 13g% no cordão. 
Diante deste quadro clínico, o diagnóstico mais 
provável é: 

A) incompatibilidade AB0. 
B) incompatibilidade Rh. 
C) atresia de vias biliares extra-hepáticas. 
D) icterícia causada pelo aleitamento materno. 
E) deficiência de G-6-PD. 

25. Em relação às cardiopatias congênitas, correlacione as 
duas colunas abaixo, numerando a segunda de acordo 
com a primeira. 

1 Comunicação 
interatrial (CIA) 

(   ) A apresentação mais 
comum do defeito é do 
tipo perimembranoso. 

2 Comunicação 
interventricular 
(CIV) 

(   ) É a cardiopatia 
congênita que mais 
passa desapercebida 
até a idade adulta. 

3 Persistência do 
canal arterial 
(PCA) 

(   ) Ao exame físico 
ausculta-se um sopro 
contínuo e é acianótica. 

4 Tetralogia de 
Fallot (TF) 

(   ) É cianótica, com 
hipofluxo pulmonar. 

   

A sequência correta de cima para baixo: 

A) 2, 1, 4, 3. 
B) 3, 4, 1, 2. 
C) 2, 1, 3, 4. 
D) 2, 3, 1, 4. 
E) 3, 1, 2, 4. 

26. São alterações encontradas na rubéola congênita 
todas as abaixo, EXCETO: 

A) persistência do canal arterial (PCA), estenose 
pulmonar e defeito de septo. 

B) surdez neurosensorial, catarata e retinopatia. 
C) pênfigo palmo plantar, luxação congênita do 

quadril. 
D) hepatoesplenomegalia, icterícia, púrpura 

trombocitopênica. 
E) pneumonite intersticial, radioluscência óssea. 
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27. Analisando as frases abaixo, determine quais 
constituem fatores de risco para citomegalovirose 
congênita. 

1) O leite materno de mãe infectada pelo 
citomegalovirus. 

2) Transfusão de sangue e hemoderivados em 
recém-nascidos. 

3) Genitora com doença viral mal definida durante a 
gravidez. 

4) Recém-nascido exposto a urina ou saliva. 
 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 

28. Sobre conjuntivite neonatal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Na conjuntivite química o exsudato é geralmente 
aquoso e raramente purulento. 

B) Fatores predisponentes: canal de parto 
colonizado ou infectado, prematuridade, ruptura 
precoce das membranas. 

C) Na conjuntivite por Clamydia trachomatis pode 
haver infecção respiratória concomitante 
(pneumonite).  

D) Nitrato de prata a 1% evita a conjuntivite viral e 
clamidiana. 

E) Na conjuntivite pelo Herpesvirus hominis pode 
ocorrer concomitante envolvimento da pele 
(vesículas). 

29. A sepse neonatal pode ser definida como infecção 
bacteriana sistêmica que ocorre entre o nascimento e 
o 28º dia de vida. Assinale a alternativa que não 
apresenta um dos critérios para definição de Síndrome 
da Resposta Inflamatória Aguda (SRIS). 

A) Temperatura central > de 38,5°C ou < de 36°C. 
B) Taquicardia ou bradicardia ajustada para idade. 
C) Frequência respiratória > que a média normal 

para idade ou uso de ventilação assistida. 
D) Leucocitose, leucopenia ou presença de >10% de 

células jovens. 
E) Baixas concentrações de Hemoglobina ou 

diminuição do hematócrito, ajustados para idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A maioria das crises convulsivas neonatais é 
resultante de insultos ocorridos ao SNC no período 
perinatal ou refletem distúrbios transitórios.  

1) Hipoglicemia.                                                            
2) Hipocalemia.                                                            
3) Hipomagnesemia.  
4) Hipocalcemia. 
5) Hiponatremia. 

Dentre os acima apresentados, são distúrbios 
metabólicos que podem ser responsáveis por 
desencadear uma crise convulsiva: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

31. Sobre a Enterocolite necrosante neonatal, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Atinge com maior frequência os recém-nascidos 
prematuros, principalmente os que nascem com 
peso inferior a 1.500g. 

B) É o distúrbio gastrintestinal cirúrgico mais 
frequente na UTI Neonatal. 

C) Os principais fatores predisponentes são: asfixia, 
prematuridade, cateterismo umbilical, 
gemelaridade, distúrbios respiratórios, 
persistência do canal arterial, progressão rápida 
da dieta e a administração de leites artificiais.  

D) O local mais acometido é o cólon transverso. 
E) Caracteriza-se por distensão abdominal, vômitos 

biliosos e hematoquezia, capaz de evoluir para 
peritonite, pneumoperitônio e choque. 

32. Recém-nascido apresentou defeito na formação da 
parede abdominal anterior, região paraumbilical direita. 
Observou-se evisceração de órgãos abdominais (alças 
intestinais) sem a presença de membrana recobrindo-
as. A inserção do cordão umbilical na parede 
abdominal fetal apresentava-se normal. Qual a 
principal hipótese diagnóstica? 

A) Gastrosquise. 
B) Onfalocele. 
C) Hérnia umbilical. 
D) Hérnia epigástrica. 
E) Síndrome de Prune-Belly.  

33. O alimento de escolha para o RNPT é o leite de sua 
própria mãe. O leite produzido pela mãe de RNPT nas 
primeiras 4 semanas pós-parto contém, em relação ao 
das mães do RN de termo, apresenta: 

A) mais proteínas. 
B) menos lipídios totais. 
C) mais lactose. 
D) menos calorias. 
E) menos ácidos graxos de cadeia média. 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Saúde 
Concurso Público 2012 

Cargo: Médico Neonatologista / Nível Superior 

 
 

Página 9/10  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

34. A amamentação é controlada por muitos reflexos, 
alguns da mãe e outros da criança. A estimulação 
desses reflexos gera alteração sistêmica hormonal no 
organismo materno que não se restringe às mamas. O 
reflexo da produção do leite, por exemplo, estimula a 
produção do hormônio que também age na supressão 
das funções ovarianas, havendo, assim, a extensão do 
período de amenorreia e do período anovulatório. Que 
hormônio é esse? 

A) Ocitocina. 
B) Progesterona. 
C) Prolactina. 
D) Estrógeno. 
E) Gonadotrofina coriônica humana. 

35. Retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença 
que pode levar à perda da visão em recém-nascidos e 
é hoje uma importante causa de cegueira infantil na 
América Latina. Sobre este assunto, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A classificação internacional da ROP é baseada 
na localização, na extensão e na gravidade da 
doença. 

B) A incidência de ROP é maior quanto menor for a 
idade gestacional do neonato e quanto menor for 
o seu peso. 

C) De acordo com a classificação da gravidade, o 
Estágio IV representa o descolamento parcial da 
retina. 

D) O exame de oftalmoscopia direta não é o mais 
adequado para o exame ocular da criança 
prematura. 

E) Crianças prematuras que nascem mais 
precocemente demoram menos tempo para 
desenvolver a retinopatia do que as crianças que 
nascem mais tardiamente. 

36. A dor é inerente aos procedimentos utilizados nos recém-
nascidos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. 

A) É recomendado o uso da solução de sacarose como 
rotina para alívio da dor em Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, durante os procedimentos 
invasivos e dolorosos. 

B) Os sinais clássicos de estresse, tais como 
taquicardia, hipertensão, agitação, são indicadores 
necessários para identificação de dor no recém-
nascido prematuro.  

C) Os neonatos podem perceber a dor de forma mais 
intensa que crianças mais velhas, ou adultos, 
porque os mecanismos de controle inibitório são 
imaturos.   

D) Para procedimentos invasivos, como ventilação 
mecânica e inserção ou retirada de dreno torácico, 
recomenda-se pré-medicação com droga analgésica 

indicada.  

E) O Acetaminofeno é um analgésico não-opioide 
seguro para uso em neonato, a dose VO 
recomendada é: 10-15 mg/Kg/dose a cada 6 horas.  

37. O projeto “Mãe Canguru” foi idealizado e implantado 
de forma pioneira por Edgar Rey Sanabria e Hector 
Martinez em 1979, no Instituto Materno-Infantil de 
Bogotá, Colômbia, e denominado dessa maneira 
devido à maneira pela qual as mães carregavam seus 
bebês após o nascimento, de forma semelhante aos 
marsupiais. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Tem como proposta uma alternativa de baixo 
custo ao cuidado neonatal convencional para 
bebês de baixo peso ao nascer (BPN). 

B) Algumas das principais vantagens do método são 
estimular o aleitamento materno, diminuir a 
incidência de infecção hospitalar e melhor 
controle térmico.  

C) Os critérios de elegibilidade da criança para ser 
admitido levam em conta um peso mínimo, 
estabilidade clínica e tolerância à dieta enteral. 

D) Os admitidos no programa necessitam de 
acompanhamento direto da enfermagem na 
alimentação e monitorização de sinais vitais.  

E) A última etapa do programa acompanha os 
cuidados do paciente em sua residência. 

38. Com relação à Insuficiência Renal Aguda (IRA) 
neonatal, classifique cada uma das afirmativas abaixo 
como falsa (F) ou verdadeira (V). 

(   ) O achado clínico mais consistente que leva à 
suspeita de IRA é a oligúria, que após a primeira 
semana de vida deve-se considerar como um 
volume urinário menor do que 1 ml/kg/hora 
durante doze horas ou mais, ou 20ml/kg/dia. 

(   ) Em regiões onde os processos infecciosos são 
frequentes, uma das principais causas de IRA é a 
hipoperfusão renal decorrente de desidratação 
provocada por gastrenterocolite aguda.  

(   ) São causas de IRA pré-renal: desidratação grave, 
queimaduras, cirrose hepática e embolismo da 
artéria renal. 

(   ) O principal distúrbio metabólico encontrado é a 
hipernatremia. 

(   ) A densidade urinária normalmente se encontra 
elevada na IRA pré-renal, diminuída na IRA por 
lesão tubular e normal nas lesões glomerulares.  

       A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) F, V, F, V, F.  
B) F, V, F, F, V.  
C) V, V, F, F, V.  
D) V, V, V, F, V.  
E) V, F, F, F, V. 

39. São causas de hipocalcemia tardia neonatal, todas as 
abaixo, EXCETO: 

A) hipoparatireoidismo. 
B) hipofosfatemia. 
C) hipomagnesemia. 
D) imaturidade renal na excreção tubular de fosfato. 
E) deficiência de vitamina D. 
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40. Sobre Restrição do Crescimento Intrauterino (RCIU), 
assinale a alternativa incorreta. 

A) As causas intrínsecas incluem anormalidades 
cromossômicas, malformações congênitas e 
infecções congênitas. 

B) Alguns recém-nascidos PIG podem ser 
classificados como constitucionalmente pequenos 
e não apresentarem restrição de crescimento 
intrauterino.  

C) O tipo assimétrico tem evolução crônica e os 
principais fatores etiológicos são as infecções 
maternas (TORCH), as alterações 
cromossômicas e as malformações congênitas.  

D) O tipo simétrico ou intrínseco é decorrente de 
fatores etiológicos que atuam no início da 
gravidez, na fase de hiperplasia celular, 
reduzindo o número de células dos órgãos.  

E) Existe o risco de recorrência de RCIU nas 
gestações subsequentes, sendo importante o 
acompanhamento adequado.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




