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Cargo: Médico Pediatra Neonatologista-20H 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa 
que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Marque a alternativa correta em relação a utilização da 
adrenalina durante a reanimação neonatal: 
a) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP com ar 

ambiente e massagem cardíaca com técnica correta, se FC < 
60 bpm. 

b) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP e oxigênio a 
100% e massagem cardíaca com técnica correta, se FC < 80 
bpm. 

c) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP e oxigênio a 
100% e massagem cardíaca com técnica correta, se FC <60 
bpm. 

d) Deve ser administrada a qualquer momento desde que FC < 60 
bpm. 

 
18. Sobre a icterícia neonatal, assinale a alternativa que contenha 
corretamente a doença e o tipo de icterícia que a mesma causa 
normalmente: 
a) Icterícia fisiológica/icterícia sem colúria. 
b) Hipotireoidismo/icterícia prolongada. 
c) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal/icterícia tardia. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
19. Assinale a causa mais comum de derrame pleural no recém-
nascido: 
a) Quilotórax. 
b) Pneumonia. 
c) Hemotórax. 
d) Insuficiência cardíaca. 
 
20. Qual o agente que mais frequentemente provoca sepse 
neonatal precoce em recém-nascidos a termo: 
a) Streptococcus beta hemolítico do grupo A e Listeria 

monocytogenes. 
b) Streptococcus beta hemolítico do grupo A e Escherichia coli. 
c) Streptococcus beta hemolítico do grupo B e Escherichia coli. 
d) Streptococcus beta hemolítico do grupo B e Candida albicans. 
 
21. Sobre o exame físico do recém-nascido, marque a opção 
incorreta: 
a) O prematuro poderá perder até 15% do peso de nascimento ao 

longo da primeira semana de vida. 
b) O bebê arlequim é caracterizado por lentidão circulatória e 

cianose de extremidades. 
c) A conjuntivite química é uma enfermidade muito comum no 

período neonatal, relacionado à profilaxia da oftalmia 
gonocócica. 

d) A incidência de anomalias congênitas em recém-nascidos é 
relativamente elevada, atingindo 2-3% no período neonatal. 

 
22. É incorreto sobre a doença das membranas hialinas: 
a) Ao exame anatomopatológico macroscópico os pulmões estão 

hepatizados. 
b) Os sinais normalmente aparecem minutos após o nascimento. 
c) A pneumonia bacteriana sempre deve ser considerada nestes 

casos. 
d) Raio X de tórax com padrão reticulogranular difuso é 

patognomônico. 
 
23. Em relação a displasia do quadril, o melhor método para 
confirmação e a melhor idade para investigação são, 
respectivamente: 
a) Radiografia de quadril/primeira semana. 
b) Ultra-sonografia/primeira semana. 
c) Ultra-sonografia/terceira semana. 
d) Ultra-sonografia /segunda semana. 
 
24. Marque a alternativa incorreta sobre sepse neonatal: 
a) Estreptococo do grupo B caracteristicamente cursa com 

acometimento do sistema nervoso central na sua forma tardia 
de apresentação. 

b) Para melhorar o valor preditivo positivo e negativo dos exames, 
é necessário pedir hemograma, urina, PCR e outros. 
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c) Pode se acompanhar de acometimento do sistema nervoso 
central em cerca de 90% dos casos. 

d) A trombocitopenia é um achado comum e inespecífico na 
sepse neonatal e pode ser um sinal precoce de sepse. 

 
25. Fotofobia e alargamento da córnea em recém-nascido a termo 
pode ser: 
a) Aniridia. 
b) Leucocoria. 
c) Catarata. 
d) Glaucoma congênito. 
 
26. Sobre sífilis congênita é correto afirmar: 
a) O principal diagnóstico diferencial do pênfigo palmoplantar é o 

impetigo estafilocócico. 
b) A sífilis é uma infecção congênita pouco frequente no Brasil. 
c) A rinite, coriza sifilítica, geralmente ocorre antes das 

manifestações cutâneas, na segunda ou terceira semana.  
d) A lesão renal pode apresentar-se como síndrome nefritica 

associada a depósito de complexos imunes na membrana 
basal do glomérulo. 

 
27. São achados comuns no exame físico do recém-nascido com 
trissomia do 21: 
a) Anomalias auriculares, epicanto, pelve displásica. 
b) Hiperextensibilidade articular, reflexo de Moro ausente. 
c) Face achatada, excesso de pele na nuca. 
d) Falange do quinto segundo dedo encurtada, hipertonia 

muscular. 
 
28. Não é fator de risco para hipocalcemia precoce em 
prematuros: 
a) Asfixia perinatal. 
b) Anticonvulsivantes maternos. 
c) Hipoparatireoidismo. 
d) Crescimento rápido. 
 
29. Assinale a opção incorreta sobre rubéola: 
a) É caracterizada pela tríade clássica de surdez, cardiopatia 

congênita e catarata. 
b) As duas lesões cardiovasculares mais comuns são a 

persistência do canal arterial e a estenose da válvula 
pulmonar. 

c) É a principal infecção congênita associada a CIUR. 
d) As infecções adquiridas nas primeiras 16 semanas de gestação 

carregam o maior risco de malformações. 
 
30. Em relação ao diagnóstico da colestase do lactente, assinale 
a incorreta: 
a) A atresia de vias biliares na grande maioria dos casos é uma 

doença inflamatória progressiva do período neonatal. 
b) O colangiograma intra-operatório é um procedimento que deve 

ser realizado sempre que possível. 
c) Na maioria dos casos de atresia de vias biliares extra-hepáticas 

a vesícula biliar não é visualizada na ultra-sonografia. 
d) Os exames hematológicos e bioquímicos não ajudam a excluir 

causas metabólicas de colestase. 
 
31. Marque a alternativa correta sobre hipoglicemia neonatal: 
a) As manifestações clinicas de hipoglicemia costumam ser 

específicas e o recém-nascido é sintomático. 
b) Não há consenso absoluto quanto ao valor de glicemia que 

caracteriza hipoglicemia no período neonatal. 
c) A hipoglicemia não identificada e não tratada no período 

neonatal pode levar a graves sequelas neurológicas, somente 
nos casos em que há sintomatologia. 

d) A oferta isolada de glicose por via oral é eficaz como forma de 
tratamento da hipoglicemia. 

 
32. Diante de uma criança com sorologias colhidas com 48 horas 
de vida e IgG positiva e IgM negativa para toxoplasmose, isso 
sugere que: 
a) Pode ter toxoplasmose já que imunoglobulinas colhidas antes 

de 72 horas de vida são sempre negativas. 

b) Pode ter toxoplasmose, caso a mãe tenha contraído a infecção 
durante a gestação. 

c) Está saudável porque a IgM negativa indica ausência de 
infecção pelo Toxoplasma gondii. 

d) Não tem toxoplasmose, uma vez que as sorologias materna 
são negativas. 

 
33. Qual a melhor conduta para um recém-nascido que apresenta 
na consulta de puericultutra criptorquidia: 
a) Indicar imediatamente correção cirúrgica para reduzir risco de 

infertilidade e malignização. 
b) Aguardar até os 2 anos de idade, pois nessa época a 

possibilidade de descida espontânea é máxima. 
c) Indicar correção cirúrgica com 6 meses. 
d) Acompanhar por um ano, uma vez que pode se completar a 

descida espontânea. 
 
34. Sobre o diagnóstico da encefalopatia hipóxico-isquêmica 
neonatal (EHIN), assinale a incorreta: 
a) A ressonância magnética de crânio na maioria dos estudos é 

realizada nas fases subagudas ou crônicas da EHIN. 
b) A ultra-sonografia de crânio é um bom método para o 

diagnostico de lesões focais, decorrentes de processos 
isquêmicos de natureza oclusiva. 

c) Na tomografia computadorizada de crânio imagens 
hipoatenuantes com perda da diferenciação entre substancia 
branca e cinzenta, refletem áreas de hemorragia. 

d) O eletroencefalograma é um exame importante no diagnóstico 
da magnitude da EHIN, bem como para o prognóstico. 

 
35. Fazem parte da classificação sugerida por Geggel e Reid 
(1984) em subgrupos da síndrome de hipertensão pulmonar 
persistente do recém-nascido: 
a) Má adaptação, muscularização excessiva, alteração no 

desenvolvimento pulmonar. 
b) Boa adaptação, obstrução ao fluxo e muscularização 

excessiva. 
c) Obstrução ao fluxo, alteração no desenvolvimento pulmonar, 

boa adaptação. 
d) Todas estão corretas. 
 
36. Assinale a alternativa incorreta sobre displasia 
broncopulmonar (DBP): 
a) Fazem parte da prevenção especifica desta doença a terapia 

antioxidante, vitamina A, terapia hormonal materna e 
surfactante exógeno. 

b) Estudos realizados em sobreviventes com DBP sugerem 
tolerância a exercícios moderados, uma vez que, o 
broncoespasmo é raro. 

c) O diagnóstico de DBP baseia-se em presença de fatores de 
risco como baixo peso (<1000g), <30 semanas de gestação e 
doenças pulmonares no período neonatal precoce. 

d) Durante a fase de cronificação do processo, a ação local de 
fatores de crescimento e mediadores levam a uma fibrose e 
hiperplasia celular. 

 
37. Marque a alternativa correta sobre os distúrbios do sódio (Na) 
no período neonatal: 
a) Os sinais e sintomas de hiponatremia não dependem do seu 

tempo de aparecimento e dos níveis séricos de sódio sérico. 
b) Hipernatremia com volemia diminuída geralmente é de causa 

iatrogênica e resulta da administração excessiva de soluções 
contendo (Na) por via intravenosa. 

c) Na hipernatremia, devido a hiperosmolaridade do 
compartimento extracelular, ocorre saída de água das células 
para o espaço extracelular. 

d) O tratamento da hipernatremia consiste em fornecer ao 
paciente soro fisiológico e soro glicosado a 5% em partes 
iguais. 

 
38. Sobre o filho de mãe diabética (FMD), é incorreto afirmar: 
a) A hipocalcemia ocorre em 20-50% dos RN de mães insulino-

dependentes, com pico de aparecimento entre 12 e 48 horas 
de vida. 
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b) A maior incidência de icterícia é devida a presença de 
hemácias glicosiladas. 

c) A ocorrência de distúrbios respiratórios no FMD está 
inversamente relacionada com prematuridade, número maior 
de cesarianas e asfixia perinatal. 

d) A cardiomiopatia hipertrófica é decorrente da ação da insulina 
sobre as fibras miocárdicas em 25-35% dos FMD. 

 
39. Sobre as manifestações clínicas da doença hemorrágica do 
RN é correto afirmar: 
a) A doença hemorrágica precoce relaciona-se ao uso de drogas 

pela mãe, sendo as principais os anticonvulsivantes, warfarina 
e antituberculosos. 

b) A doença hemorrágica clássica é bastante grave, manifesta-se 
entre 2 e 12 semanas de vida, com pico entre 4 e 6 semanas. 

c) As alterações no tempo de protrombina ocorrem nas 
deficiências leves da vitamina, habitualmente quando ainda 
não há manifestações clínicas. 

d) A doença hemorrágica tardia se manifesta entre a terceira ou 
quarta semana de vida por meio de sangramentos cutâneos 
ou gastrointestinais. 

 
40. Diante de um recém-nascido com 38 semanas de gestação, 
Apgar de 7 e 9 no primeiro e quinto minutos, peso de 1850g, tem 
risco de apresentar: 
a) Policitemia decorrente de asfixia perinatal. 
b) Policitemia decorrente da desnutrição intra-uterina. 
c) Anemia decorrente da desnutrição intra-uterina. 
d) Anemia decorrente da asfixia perinatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




