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1. Lactantes pré-termo pesando menos de 1.500g devem receber 
durante o tratamento com fototerapia um incremento hídrico de: 
a) 10%. 
b) 25%. 
c) 50%. 
d) 80%. 

 

2. Temos um deslocamento parcial da retina em qual estágio da 
Retinopatia da Prematuridade? 
a) Estágio I. 
b) Estágio II. 
c) Estágio III. 
d) Estágio IV. 

 

3. Osso mais fraturado no recém-nascido: 
a) Fêmur. 
b) Úmero. 
c) Clavícula. 
d) Occipital. 

 

4. É o primeiro osso do feto humano a se ossificar: 
a) Fêmur. 
b) Úmero. 
c) Clavícula. 
d) Occipital. 

 

5. A reação pupilar à luz não está presente de maneira consistente 
antes da: 
a) 29ª semana de gestação. 
b) 30ª semana de gestação. 
c) 32ª semana de gestação. 
d) 34ª semana de gestação. 

 

6. Os recém-nascidos prematuros normais respondem ao odor 
concentrado em torno da: 
a) 29ª semana de gestação. 
b) 30ª semana de gestação. 
c) 32ª semana de gestação. 
d) 34ª semana de gestação. 

 

7. Quando o coração fetal começa a contrair dentro do útero? 
a) Iniciam-se em torno de 15º dia de gestação. 
b) Iniciam-se em torno de 22º dia de gestação. 
c) Iniciam-se em torno de 31º dia de gestação. 
d) Iniciam-se em torno de 40º dia de gestação. 

 

8. Com qual idade gestacional a orelha se apresenta levemente 
firme, mas permanece dobrada? 
a) 28 semanas. 
b) 32 semanas. 
c) 36 semanas. 
d) 40 semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analise a tabela abaixo referente a Gastrosquise versus onfalocele no 
recém-nascido e responda as questões 9, 10 e 11: 

 

9. O algarismo romano I representa: 
a) 1 em 500 nascimentos. 
b) 1 em 1.000 nascimentos. 
c) 1 em 10.000 nascimentos. 
d) 1 em 50.000 nascimentos. 

 

10. O algarismo romano II representa: 
a) Raras. 
b) Comuns. 
c) Acomete 50% dos casos. 
d) Inexistente. 

 

11. O algarismo romano III representa: 
a) Raras. 
b) Comuns. 
c) Acomete 50% dos casos. 
d) Inexistente. 

 

12. Na prevenção da doença Rh, as gestantes Rh-negativas não 
sensibilizadas devem repetir o teste para a detecção de anticorpos 
em torno de: 
a) 22ª semana de gestação. 
b) 24ª semana de gestação. 
c) 28ª semana de gestação. 
d) 32ª semana de gestação. 

 

13. Ainda com base na questão anterior. As gestante deve receber 
periodicamente: 
a) 50 mg da imunoglobulina Rh (RhoGAM). 
b) 100 mg da imunoglobulina Rh (RhoGAM). 
c) 200 mg da imunoglobulina Rh (RhoGAM). 
d) 300 mg da imunoglobulina Rh (RhoGAM). 

 

14. Pode-se determinar o tamanho da hemorragia a partir da 
porcentagem de eritrócitos fetais e do volume de sangue 
materno. A presença de 1% das células fetais na circulação 
materna indica um sangramento de aproximadamente: 
a) 1 mℓ 
b) 5 mℓ 
c) 50 mℓ 
d) 100 mℓ 

 

15. No neonato não-hemorrágico, a contagem plaquetária deve ser 
mantida em: 
a) ≥10.000/mm

3
. 

b) ≥50.000/mm
3
. 

c) ≥75.000/mm
3
. 

d) ≥100.000/mm
3
. 

 

 GASTROSQUISE ONFALOCELE 

Incidência I 1 em 5.000 
nascimentos 

Localização do defeito Paraumbilical 
direito 

Umbilical 
central 

Inserção no cordão umbilical Normal Ápice do saco 

Herniação do fígado Raras II 

Anomalias extra-intestinais III Comuns 

Anormalidades 
cromossômicas 

Raras Comuns 



            NEONATOLOGISTA 
 

RP 01/2012 – Superior – Horário 2 Página 2 

16. São fatores que sugerem que a doença hemolítica seja a causa da 
icterícia do recém-nascido, exceto: 
a) Diminuição significativa da hemoglobina. 
b) Inicio da icterícia antes de 24 horas de idade. 
c) Aumento da bilirrubina >0,01 mg/dL/h. 
d) Falha da fototerapia em baixar o nível de bilirrubina. 

 

17. São complicações da exsanguineotransfusão no recém-nascido, 
exceto: 
a) Hipercalcemia. 
b) Trombocitopenia. 
c) Hipercalemia. 
d) Hipovolemia. 

 

18. O Clinitest não detecta que tipo de açúcar? 
a) Glicose. 
b) Sacarose. 
c) Lactose. 
d) Galactose. 

 

19. O odor de rato ou mofo na urina é associado a qual erro inato do 
metabolismo? 
a) Trimetilaminúria. 
b) Tirosinemia tipo I 
c) Fenilcetonúria. 
d) Acidemia isovalérica. 

 

20. Os recém-nascidos prematuros necessitam de aproximadamente: 
a) 80 cal/kg/dia. 
b) 120 cal/kg/dia. 
c) 160 cal/kg/dia. 
d) 200 cal/kg/dia. 

 

21. Não é uma das causas de hipoglicemia neonatal devido ao 
aumento da utilização de glicose: 
a) Diabetes materna. 
b) Prematuridade. 
c) Policitemia. 
d) Recém-nascido grande para idade gestacional. 

 

22. Natimorto é o óbito fetal após a: 
a) 4ª semana de gestação. 
b) 14ª semana de gestação. 
c) 28ª semana de gestação. 
d) 32ª semana de gestação. 

 

23. Em temperatura ambiente qual é o prazo de validade do leite 
materno? 
a) 2 horas. 
b) 4 horas. 
c) 8 horas. 
d) 24 horas. 

 

24. A frequência respiratória abdominal dos RNT é em média: 
a) 30 por minuto. 
b) 40 por minuto. 
c) 50 por minuto. 
d) 60 por minuto. 

 
 
 
 
 
 

25. É uma anomalia na qual a uretra não se estende ao longo de todo 
o pênis, em vez disso, abre-se em sua superfície interior, em 
algum lugar atrás da glande. Trata-se de: 
a) Hipospadia. 
b) Fimose. 
c) Mielomeningocele. 
d) Imperfuração anal. 

 

26. Não é um direito do médico: 
a) Exercer a Medicina sem ser discriminada por questões de 

religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, 
condição social, opinião política, ou de qualquer outra 
natureza. 

b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 
práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas 
legais vigentes no País. 

c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições 
em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da 
profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à 
Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição. 

d) Exercer a medicina como qualquer outro tipo de comércio 
lícito. 

 

27. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais 
privados: 
a) Com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do 

seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. 

b) Desde que com caráter filantrópico, ainda que não faça parte 
do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. 

c) Desde que não seja de caráter filantrópico e que faça parte 
de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da 
instituição. 

d) Desde que de caráter filantrópico e que faça parte de seu 
corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição. 

 

28. Assinale a alternativa incorreta. É vedado ao médico: 
a) Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de 

fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de 
fazer juízo perfeito das possíveis consequências de sua 
atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das 
prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese 
de perigo de vida iminente, tratá-la. 

b) Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou 
a consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua 
resistência física ou mental em investigação policial ou de 
qualquer outra natureza. 

c) Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao 
exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo 
esteja recolhido independentemente da própria vontade. 

d) Fornecer meio, instrumento, substância, conhecimentos ou 
participar, de qualquer maneira, na execução de pena de 
morte desde que devidamente legalizada pela Carta Magna. 
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29. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, 
exceto: 
a) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 

de decidir livremente sobre a execução de práticas 
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco 
de morte. 

b) Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados 
profissionais. 

c) Abreviar a vida do paciente, exceto a pedido dele ou de seu 
representante legal. 

d) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-
paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou 
de qualquer outra natureza. 
 

30. É vedado ao médico: 
I. Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus 

representantes legais sobre os riscos decorrentes de 
exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos 
casos de transplantes de órgãos. 

II. Participar direta ou indiretamente da comercialização de 
órgãos ou de tecidos humanos. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ao jornalista Otávio Cabral: 
 
(...)  
Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço 
prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa 
percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à 
população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um 
sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a 
Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro 
tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir 
que o SUS se preocupe com a qualidade. 
 
Sim, mas como melhorar o atendimento? 
Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos 
desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo 
financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um 
serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais 
dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. 
As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de 
indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem 
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai 
receber mais. 
 
(...) 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado. 
 

31. Na primeira pergunta, o Ministro: 
a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço 

prestado pelo governo. 
b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos 

brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a 
qualidade. 

c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros 
países, tratando da similaridade dos sistemas. 

d) Critica a visão do brasileiro. 
 

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao 

investimento em áreas da saúde que não são importantes. 
b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta 

deste ministério. 
c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o 

devido atendimento. 
d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a 

avaliação do usuário. 
 

33. Assinale a alternativa em que há separação silábica incorreta: 
a) Trans-a-tlân-ti-co. 
b) Boi-a-da. 
c) Tec-no-lo-gi-a. 
d) E-pis-co-pa-do. 

 

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a 
alternativa correta: 
No jantar reunindo os parlamentares, a ______ _______ agiu 
com tamanha perspicácia. 
a) Malicioza – condesa. 
b) Maliciosa – condessa. 
c) Malicioza – condessa. 
d) Maliciosa – condesa. 

 

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo: 
I. A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas 

calmos e fizemos caminhadas na mata. 
II. Elas próprias resolveram as equações matemáticas. 

III. Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e 
meio. 

IV. Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes 
possível. 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres. 
b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede 

municipal de ensino. 
c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira. 
d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas? 

 

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo: 
I. Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa. 

II. Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao 
perfume dela. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, 
as lacunas abaixo: 
Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras. 
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras. 
a) À – a. 
b) Na – à. 
c) Na – a. 
d) À – do que. 
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39. Analise as sentenças abaixo: 
I. Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade. 

II. Quero-lhe muito bem! 
a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente. 
b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente. 
c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente. 
d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente. 

 

40. Há termo empregado incorretamente em: 
a) Por que você não para de falar nesse assunto? 
b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
c) Aonde você vai? 
d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau. 

 

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo: 
A sua aparição na festa de inauguração da revista era 
indubitável. 
a) Havia dúvidas se apareceria na festa. 
b) Foi indescritível a sua aparição na festa. 
c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa. 
d) Era evidente que compareceria à festa. 

 

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 
2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas 
entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de 
algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), 
respectivamente, nas afirmações abaixo e aponte a alternativa 
correta: 
(...) A Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e 
grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos. 
(...) A Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do 
terrorismo. 
(...) A Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e 
tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina. 
(...) A Arábia Saudita busca equilibrar seus preços 
internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media 
os conflitos entre os países árabes e os EUA. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, F, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V. 

 

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu 
precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta 
forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de 
reconstrução para os países europeus, conhecido como:  
a) COMECON.     
b) APEC.     
c) Plano Marshall.     
d) Tratado de Versalhes.     

 

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e 
a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 

 

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois 
quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, 
qual é esse número? 
a) 105. 
b) 60. 
c) 75. 
d) 90. 

46. Comprei uma casa por R$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi 
por R$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro? 
a) 16%. 
b) 1,8%. 
c) 14%. 
d) 2,1%. 

 

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade 
mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 7. 
d) 8. 

 

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R$ 5.450,00 por 8 meses, 
sendo que rendeu R$ 654,00 de juros? 
a) 0,0018%. 
b) 0,025%. 
c) 0,12%. 
d) 1,5%. 
 

49. Um avô deixa em testamento R$ 100.000,00 que deve ser dividido 
em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. 
Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 
anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas? 
a) R$ 22.000,00. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 16.000,00. 
d) R$ 8.000,00. 

 

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 
dias, em quantos dias 10 pedreiros construíram um muro de 500 
m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no 
mesmo ritmo? 
a) 20. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 12. 

 
 
 




