
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH 

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 
 

 
 

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 
01 e 02: 
 

A grande árvore e o bambu 
 

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em 
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na 
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região 
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. 
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco 
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um 
emaranhado de raízes retorcidas. 

– Há certas coisas que não compreendo – disse o 
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, 
com raízes assim robustas, tombe por causa da 
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam 
de pé? 

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, 
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, 
disse ao discípulo: 

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na 
margem do caminho? 

– Sim! 
– Durante as grandes tempestades, as varas do 

bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase 
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, 
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre 
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse 
acontecido. 

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de 
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que 
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. 
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, 
quando um peixe grande abocanhava a isca. 

O mestre continuou: 
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à 

tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era 
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio 
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo 
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar 
seu próprio peso e sucumbiu. 

O discípulo, já habituado com as parábolas do 
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o 
ensinamento que estava por vir. 

– Assim também é com os homens – prosseguiu o 
mestre. 

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida 
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que 
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as 
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem 
mudanças, mas continuam inteiros.  
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não 
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as 
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’ 

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/) 
 

QUESTÃO 01 
A finalidade do texto é: 
 
A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e 

as outras árvores; 
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a 

importância de nos adequarmos às situações da vida; 
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a 

necessidade de sermos humildes e aceitarmos as 
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de 
vencermos os infortúnios; 

D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores. 
 
QUESTÃO 02 
Observe as informações acerca do texto, julgando-as 
certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma 

sequência narrativa; 
(   ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu 

se agitam de um lado para o outro, chegam quase a 
tocar o chão.” No trecho há período simples; 

(   ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e 
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, 
é classificada morfologicamente como pronome; 

(   ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes 
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma 
conjunção adverbial conformativa.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, C, E, C; 
B) C, E, C, C; 
C) E, E, C, C; 
D) C, E, C, E. 
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04: 
 
QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
QUESTÃO 03 
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Conjunção coordenada explicativa; 
D) Conjunção subordinativa causal. 
 
QUESTÃO 04 
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para: 
 
A) Separar orações coordenadas assindéticas; 
B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
C) Separar orações intercaladas; 
D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
QUESTÃO 05 
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa: 
 
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente; 
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica; 
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada 

no receptor; 
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Somente I e III são verdadeiras; 
B) Somente III e IV são verdadeiras; 
C) Todas são verdadeiras; 
D) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise 
os itens: 
 
I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 07 
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto: 
 
A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 

operacionalização das diretrizes aprovadas pela 
Conferência de Saúde; 

B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS; 

C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e 
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

 
QUESTÃO 08 
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de 
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com 
ênfase em: 
 
A) Tuberculose e AIDS; 
B) Malária e Sarampo; 
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase; 
D) Dengue e Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações 

de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador; 

(   ) Conforme legislação do SUS, constitui competência 
exclusiva da União a realização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

(   ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela 
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de determinada área, sempre por 
intermédio de entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, F; 
C) V, F, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto 
afirmar que a saúde é: 
 
A) Um direito fundamental do ser humano; 
B) Mais importante que a educação; 
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a 

sociedade; 
D) Direito do estado e dever do cidadão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Marque a alternativa correta no que se refere aos 
distúrbios respiratórios do recém-nascido. 
 
A) O aspecto radiográfico de “vidro moído ou vidro fosco” 

é o apanágio da aspiração meconial; 
B) A ventilação não invasiva e o CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure) podem ser adotados, em todos os 
casos, como métodos de primeira escolha para a 
assistência respiratória; 

C) Na doença da membrana hialina, em prematuros de 
muito baixo peso, o desconforto respiratório pode se 
apresentar já no início do quadro, com apneia e 
cianose; 

D) A taquipneia transitória do recém-nascido tem uma 
evolução de progressiva piora, melhorando com 
medidas de suporte e ventilação mecânica em 72 horas. 

 
QUESTÃO 12 
Ainda sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido, 
é incorreto se afirmar: 
 
A) Estreptococo do grupo B é o patógeno mais importante 

na pneumonia neonatal; 
B) Na taquipneia transitória do recém-nascido as 

alterações na gasometria são bastante frequentes, 
sendo comum a necessidade de ventilação mecânica; 

C) Na história pregressa do parto, com recém-nascido com 
desconforto respiratório com presença de sofrimento 
fetal agudo e pós-datismo pode sugerir um quadro de 
aspiração meconial; 

D) O parâmetro de pressão inspiratória, deve ser a mínima 
necessária para permitir boa expansão torácica, 
podendo oscilar dentro de uma margem de 15 a 25 
cmH2O). 

 
QUESTÃO 13 
Sobre Humanização e Bioética em Neonatologia marque o 
conceito correto: 
 
A) Os quatro princípios básicos da bioética, segundo 

Beauchamp e Childress, são beneficência, não 
maleficência, igualdade e autonomia; 

B) A persistência em prosseguir com medidas terapêuticas 
para prolongar uma vida, em casos de comprovada 
finitude, pode ser enquadrada como exemplo de 
maleficência; 

C) Uma medida de humanização na neonatologia foi a 
proibição, pelo Conselho Federal de Medicina, da 
aspiração oronasotraqueal de mecônio nas medidas de 
reanimação neonatal; 

D) Pelo princípio bioético da autonomia o médico pode 
recusar-se a realizar procedimentos que possam causar 
danos ou prejuízos desnecessários. 

 
 

QUESTÃO 14 
São causas não fisiológicas de icterícia onde predomina a 
hiperbilirrubinemia indireta, exceto: 
 
A) Alfatalassemia; 
B) Deficiência de G6PD;  
C) Jejum prolongado; 
D) Atresia de vias biliares. 
 
QUESTÃO 15 
Ainda sobre as icterícias neonatais, marque a opção 
correta: 
 
A) A deficiência de G6PD, uma doença genética ligada ao 

cromossomo X deve ser investigada em todo RN com 
icterícia não fisiológica, mesmo que outra causa 
explique a hiperbilirrubinemia; 

B) Na incompatibilidade Rh, o Coombs indireto é sempre 
positivo; 

C) A icterícia por leite materno é condição frequente e de 
etiologia desconhecida que acomete tardiamente o 
recém-nascido e que ocorrem às custas de uma 
elevação isolada de bilirrubina direta; 

D) Num recém-nascido com menos de 34 semanas e peso 
ao nascer menor do que 1500g, uma 
exsanguinotransfusão só estaria indicada quando o 
nível de bilirrubina total superasse os 17 mg/dl, ainda 
que na presença de sepse. 

 
QUESTÃO 16 
Marque a opção incorreta acerca da nutrição parenteral no 
período neonatal: 
 
A) Uma osmolaridade maior que 1000 mOsm/L deve ser 

administrada por via venosa periférica, pelo maior risco 
de embolização nos acessos centrais, nestas condições; 

B) Indica-se a nutrição parenteral quando o trato 
gastrointestinal está comprometido pela imaturidade ou 
patologia e/ou a via enteral é insuficiente para suprir as 
necessidades nutricionais do recém-nascido; 

C) A necessidade estimada de energia relativamente ao 
peso é maior em um prematuro do que numa criança a 
termo; 

D) Utiliza-se uma cobertura sobre o frasco da nutrição 
parenteral devido ao risco de oxidação pela luz das 
emulsões lipídicas, cujo produto, um hidroxiperóxido 
lipídico é citotóxico. 
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QUESTÃO 17 
Sobre a cianose nas cardiopatias congênitas, estão 
corretas as afirmações seguintes, exceto: 
 
A) A cianose pode ser o único achado num recém-nascido 

com cardiopatia congênita complexa, podendo ser 
indicado a realização de ecocardiograma nestes casos; 

B) A cianose na cardiopatia congênita é do tipo central, 
quase sempre se manifestando de forma generalizada; 

C) Um teste de hiperóxia, ou seja, a administração de 
oxigênio a 100%, por 5 a 10 min, pode ser performado 
para avaliar uma causa cardíaca de cianose e uma pO2 
> 250 mmHg sugere fortemente uma cardiopatia 
congênita cianótica; 

D) A cianose costuma se manifestar quando a 
concentração da hemoglobina reduzida no sangue 
circulante é maior que 5 g/dL e, por esse motivo, pode 
estar ausente em crianças com anemia. 

 
QUESTÃO 18 
Sobre as cardiopatias congênitas, marque a correlação 
correta: 
 
A) Cianose central, cardiomegalia acentuada, Bloqueio de 

Ramo Direito e ecocardiograma mostrando lesão da 
valva pulmonar nos levam ao diagnóstico de doença de 
Ebstein; 

B) A Transposição das grandes artérias é a cardiopatia 
cianótica mais comum em recém-nascidos; 

C) Comunicação Interventricular é a cardiopatia congênita 
mais frequente e seu quadro clínico costuma se 
manifestar nas primeiras 24h de vida com insuficiência 
cardíaca congestiva; 

D) A comunicação interatrial isolada é mais frequente em 
recém-nascidos do sexo feminino e sinais e sintomas 
costumam não estar presentes nas primeiras horas de 
vida, ocorrendo resolução espontânea apenas no tipo 
ostium primum. 

 
QUESTÃO 19 
Sobre a Tetralogia de Fallot, marque a alternativa correta. 
 
A) É a somatória de quatro alterações cardíacas: 

comunicação interventricular, estenose aórtica, 
dextroposição da aorta e hipertrofia ventricular direita; 

B) O achado de cianose não é comum e quase nunca 
ocorre nas primeiras horas de vida; 

C) O achado radiológico da ponta da silhueta cardíaca 
estar desviada superiormente com o bordo esquerdo 
côncavo, conhecido como “tamanco holandês” é 
patognomônico desta doença; 

D) Um sopro do tipo contínuo pode estar presente em 
recém-nascidos com canal arterial aberto. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Acerca das infecções congênitas assinale a associação 
mais provável entre agente etiológico e manifestações 
 
1. Toxoplamose; 
2. Rubéola; 
3. Sífilis; 
4. Citomegalovírus; 
5. Herpesvírus Simplex. 
 
A. Calcificações periventriculares; 
B. Coriorretinite; 
C. Pseudoparalisia de Parrot; 
D. Cardiopatia congênita (PCA ou estenose pulmonar); 
E. Vesículas ou cicatrizes mucocutâneas. 
 
A) 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D; 
B) 1-B; 2-D; 3-A; 4-C; 5-E; 
C) 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-E; 
D) 1-B; 2-A; 3-D; 4-E; 5-C. 
 
QUESTÃO 21 
Assinale a alternativa incorreta sobre infecção perinatal e 
sepse: 
 
A) Glicose baixa no líquor é bastante sugestivo de 

meningite bacteriana, todavia deve-se lembrar que a 
demora na análise laboratorial, pode acarretar 
diminuição da concentração de glicose; 

B) A Ciprofloxacina pode ser utilizada como boa alternativa 
em sepse neonatal pois sua biodisponibilidade no 
sistema nervoso central é bastante adequada; 

C) A procalcitonina é um marcador sensível equivalente a 
proteína C reativa, porém mais específico para detecção 
de infecção bacteriana no recém-nascido; 

D) Os microrganismos mais comumente associados com 
sepse neonatal precoce são os Estreptococos do grupo 
B, Escherichia coli e Staphylococcus coagulase negativo. 

 
QUESTÃO 22 
São causas mais prováveis de anemia no período neonatal, 
exceto: 
 
A) Deficiência de ferro; 
B) Isoimunização; 
C) Anemia hemolítica congênita; 
D) Sepse. 
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QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa incorreta sobre anóxia no período 
Neonatal. 
 
A) Um índice de Apgar baixo possui excelente correlação 

diagnóstica com anóxia neonatal em um recém-nascido 
prematuro; 

B) A asfixia perinatal é a principal causa da encefalopatia 
hipóxico-isquêmica; 

C) O edema cerebral pode ser um achado precoce da 
encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, causando área 
de necrose do tecido cerebral especialmente nos lobos 
temporais; 

D) A hipóxia tecidual persistente leva a uma concentração 
aumentada de cálcio intracelular, que por sua vez inicia 
uma cascata de ativações que culmina com a morte 
celular naquele tecido, explicando as disfunções 
orgânicas. 

 
QUESTÃO 24 
Sobre o tratamento da anóxia neonatal é correto afirmar: 
 
A) Com o intuito de se evitar o edema cerebral causado 

pela hipóxia, o Intensivista deve ser bastante generoso 
na oferta hídrica destes pacientes; 

B) Apesar de causarem redução do influxo de cálcio para 
o meio intracelular, os bloqueadores de canal de cálcio 
nunca devem ser utilizados nestes casos, pelo risco de 
causarem ainda mais hipoperfusão; 

C) A hiperóxia pode ser deletéria, pois além de promover 
redução no fluxo sanguíneo cerebral, pode também 
potencializar as chamadas “lesão de reperfusão” 
causada pelo acúmulo de radicais livres nos tecidos; 

D) No paciente asfixiado, a droga vasoativa mais indicada 
é a noradrenalina. 

 
QUESTÃO 25 
São causas comuns de convulsão no período neonatal, 
exceto: 
 
A) Hipoglicemia; 
B) Síndrome de abstinência a drogas usadas pela mãe 

durante a gestação;  
C) Encefalopatia hipóxico-isquêmica;  
D) Hipotermia isolada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 
Sobre o tratamento da convulsão no período neonatal 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) O Fenobarbital é droga de primeira linha no tratamento 

da crise convulsiva neonatal aguda; 
B) A lidocaína pode ser uma opção terapêutica em casos 

refratários, tendo o cuidado de manter rígida 
monitoração cardíaca; 

C) Deficiência de piridoxina pode cursar com quadros 
convulsivos. Suspeita-se quando o neonato não 
responde ao tratamento usual e não há outra causa 
orgânica evidente. Além disso, costuma apresentar 
alterações eletroencefalográficas bastante 
características; 

D) Hipocalcemia como causa de convulsão deve ser tratada 
com infusão de forma rápida de gluconato de cálcio, 
para mitigar a lesão cerebral. 

 
QUESTÃO 27 
Sobre Follow-up do recém-nascido de alto risco, são sinais 
de alerta de alteração neupsicomotora em crianças de até 
3 meses de idade real(termo) ou corrigida (prematuro), 
exceto: 
 
A) Ausência do reflexo de fuga à asfixia; 
B) Mãos cerradas e polegar incluso na palma da mão de 

forma persistente; 
C) Atitude postural em assimetria; 
D) Reflexos de Moro e de Preensão Palmar assimétricos. 
 
QUESTÃO 28 
Sobre Hipertensão pulmonar estão corretos os itens a 
seguir, exceto: 
 
A) Uma hipertensão pulmonar persistente (HPP) pode 

decorrer de um episódio de aspiração meconial; 
B) A via de parto não é fator preditor de hipertensão 

pulmonar persistente; 
C) A HPP geralmente decorre de uma desordem na 

transição circulatória da vida fetal para neonatal, com 
manutenção de elevada resistência vascular pulmonar; 

D) O neonatologista deve, na suspeita de hipertensão 
pulmonar persistente, investigar o uso de anti-
inflamatórios não esteroidais e aspirina na gravidez. 
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QUESTÃO 29 
Sobre ética médica, marque a alternativa incorreta. 
 
A) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 

evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos e propiciará aos pacientes a realização de 
todos os cuidados paliativos necessários; 

B) Latrogenia: é uma lesão ou um efeito indesejável 
oriundo de um ato médico não doloso, diverso daquele 
decorrente de um ato negligente, imprudente ou 
imperito; 

C) A ortotanásia pode ser definida como o não 
prolongamento artificial do processo de morte, além do 
que seria o processo natural; 

D) O médico não pode ser responsabilizado eticamente se 
a criança sob seus cuidados for transferida de hospital 
por desejo da família, e disso decorrer dano ao 
paciente. 

 
QUESTÃO 30 
Acerca do processo de acreditação hospitalar são itens de 
averiguação por parte da instituição acreditadora em UTI 
neonatal, excetuando-se: 
 
A) Local adequado para repouso dos profissionais próximo 

à Unidade; 
B) Escala de profissionais, adequada ao modelo 

assistencial do serviço e que contemple as emergências; 
C) Programa de manutenção preventiva dos 

equipamentos; 
D) Sistema de indicadores que permite a obtenção de 

informação para a melhoria de processos, protocolos 
clínicos e gerenciais da unidade. 
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