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MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO
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
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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I, II e IV;
I e III;
II e III;
I e IV.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) 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;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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os itens I e III;
o item II;
os itens II e III;
o item III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Sobre as peculiaridades do recém-nascido como paciente
cirúrgico, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 13
O sinal da dupla bolha de ar (estômago e bulbo duodenal)
foi descrito primeiramente em radiografias abdominais
com raios horizontais e em posição supina, sendo
considerado sinal patognomônico de:

I.

Os neonatos, especialmente prematuros, possuem a
função renal reduzida; a maturação ocorre após duas
semanas de vida e se completa aos dois anos,
podendo prolongar a meia-vida de algumas
medicações;
II. A hemoglobina (Hb) fetal predomina ao nascimento e
apresenta maior afinidade pelo O2, desviando a curva
de dissociação da Hb para a esquerda;
III. Neonatos
e
lactentes
possuem
o
centro
termorregulador ineficaz e são incapazes de utilizar o
tremor como forma de produção de calor;
IV. Os estoques de glicogênio são aumentados,
especialmente em prematuros, apresentando maior
tendência à hiperglicemia.

A) Atresia ou estenose do duodeno;
B) Atresia de esôfago;
C) Apendicite aguda;
D) Duplicação gástrica.
QUESTÃO 14
A cirurgia na criança com atresia de esôfago não é
urgente, mas deve ser realizada o mais breve possível para
evitar as complicações pulmonares decorrentes da
aspiração. Sobre este tema assinale a alternativa correta:
A) Nas crianças com má-formação do “tipo A” a
abordagem cirúrgica é realizada por meio de
toracotomia no hemitórax contralateral ao arco aórtico;
B) A miotomia circular única ou múltipla de Livaditis pode
ser realizada, mas está associada com piora da
dismotilidade esofágica, já presente nas crianças com
atresia de esôfago, bem como com surgimento de
divertículos esofágicos nas regiões com falta de
estrutura muscular;
C) Deve-se sempre realizar a drenagem torácica pósoperatória de rotina;
D) Nas crianças com atresia de esôfago do “tipo C”, com
atresia pura e sem fístula traqueoesofágica, a conduta
inicial consiste em realizar gastrostomia para
alimentação e manter a aspiração do coto superior
durante 2 a 3 meses, para que ocorra crescimento dos
cotos esofágicos e uma possível anastomose primária.

Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e II;
I, II e III;
III e IV;
II, III e IV.

QUESTÃO 12
Em relação à má rotação intestinal, analise as afirmativas
abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa,
a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo:
( ) Sua apresentação é variada, sendo mais comuns as
manifestações de volvo intestinal, obstrução
duodenal, hérnia interna e dor abdominal crônica e
intermitente;
( ) Quando ocorre a torção do intestino médio em torno
da artéria mesentérica superior no sentido horário,
tem-se o volvo de intestino, considerado uma
emergência cirúrgica;
( ) Seus sinais e sintomas surgem de forma súbita, como
vômitos biliosos, dor e distensão abdominais, choro
persistente e, algumas vezes, sangramento intestinal
baixo;
( ) A radiografia contrastada do trato digestivo superior
é o exame de eleição para o diagnóstico, e deve ser
realizada mesmo naqueles pacientes que apresentam
sinais de obstrução intestinal.
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) F, V, F, F;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 15
Em relação à Hérnia Diafragmática Congênita (HDC),
analise as afirmativas abaixo:
I.

QUESTÃO 17
A atresia do esôfago (AE) é uma doença congênita em que
ocorre descontinuidade esofágica que resulta em
obstrução proximal do órgão. Sobre este assunto, assinale
a opção correta:

Estão corretas:

A) A incapacidade de passar uma sonda nasogástrica até
o estômago de um recém-nascido não é uma
característica importante para o diagnóstico da atresia
de esôfago;
B) O diagnóstico de atresia do esôfago é considerado em
bebê com salivação excessiva, juntamente com tosse
ou engasgamento, durante a primeira alimentação oral;
C) O uso de contraste isotônico oral para demonstrar
presença e/ou nível de atresia do esôfago proximal é
fortemente encorajado já que o risco de aspiração é
pequeno;
D) Em pacientes com atresia do esôfago pura, a
anastomose primária no período neonatal é possível
devido ao curto espaço entre as duas extremidades do
esôfago.

A maioria (80%) das HDC ocorre no lado direito, sendo
a HDC bilateral comum em pacientes do sexo
feminino;
II. A causa específica de HDC é desconhecida, mas
acredita-se que seja resultante de falha no
fechamento do canal pleuroperitoneal no feto em
desenvolvimento;
III. Os sintomas e sinais iniciais incluem respiração ruidosa
(com “grunhido”), tiragem, dispneia e cianose, com
abdome escafoide;
IV. Ao nascimento, bebês com HDC demonstram sintomas
de desconforto respiratório com aparência na
radiografia torácica clássica de várias alças intestinais
na cavidade torácica, juntamente com desvio
mediastinal.

A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e II;
II e III;
II, III e IV;
I, II e IV.

QUESTÃO 18
A estenose hipertrófica do piloro (EHP) é um dos distúrbios
cirúrgicos do trato gastrointestinal mais comuns no início
da infância. Sobre a EHP, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 16
O cisto broncogênico é a lesão cística mais comum do
mediastino. Sobre esta malformação, analise as
afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira
ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a
sequência correta, de cima para baixo:

I.

Meninas são afetadas quatro vezes mais do que
meninos, com bebês femininos primogênitos em maior
risco;
II. A palpação de um tumor pilórico em formato de
azeitona (oliva pilórica) no epigástrio ou quadrante
superior direito por examinador experiente é
patognomônica de diagnóstico de EHP;
III. O tratamento da EHP é uma piloromiotomia, que
consiste na incisão através da musculatura pilórica
espessada, preservando a mucosa subjacente.

( ) A parede do cisto consiste em tecido fibroelástico,
músculo liso e cartilagem, enquanto o próprio cisto é
forrado com epitélio do trato respiratório (células
colunares ciliadas);
( ) Pode ocorrer em qualquer lugar ao longo da árvore
traqueobrônquica, mas é geralmente encontrado ao
redor do hilo direito e carina;
( ) Quando os cistos são grandes, podem comprimir as
estruturas vitais circundantes, incluindo as vias
aéreas;
( ) A ressecção é realizada por cirurgia torácica assistida
por vídeo (Video-assisted Thoracic Surgery - VATS),
sendo a toracotomia contraindicada.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I e III;
D) Todas as afirmativas.

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

5 de 8

MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - 24/2018 HMR
QUESTÃO 19
A rotação incompleta do intestino médio é a anomalia mais
comum e ocorre quando nem o componente
duodenojejunal nem o cecocólico fazem rotação correta.
Em relaçao a esta anomalia, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir,
assinale a opção que contém a sequência correta, de cima
para baixo:

QUESTÃO 21
Em relação à Gastrosquise assinale a opção correta.
A) Consiste em uma falha do retorno das vísceras para a
cavidade abdominal no final da décima semana de vida
intrauterina, sendo que a membrana que envolve o
cordão umbilical recobre as vísceras exteriorizadas;
B) Nos casos em que esse diâmetro é muito pequeno, pode
ocorrer estrangulamento e necrose extensa do intestino
exteriorizado, associado à atresia intestinal;
C) É muito comum a ocorrência de anomalias associadas,
sendo mais frequente a atresia do intestino grosso;
D) A redução das vísceras exteriorizadas só pode ser feita
sob anestesia geral devido à complexidade do
procedimento.

( ) Nessa anomalia os sintomas obstrutivos geralmente
são graves, sendo o risco de vólvulo de intestino
médio alto;
( ) A maioria dos pacientes desenvolve sintomas durante
o primeiro mês de vida;
( ) Estudo contrastado do trato gastrointestinal superior
continua sendo o método diagnóstico preferido:
demonstra a posição anormal do ligamento de Treitz
juntamente com a aparência de “bico de pássaro” na
terceira porção do duodeno, indicando a obstrução.

QUESTÃO 22
Sobre a onfalocele, analise as afirmativas abaixo:
I.

O conteúdo da onfalocele varia desde uma pequena
quantidade de líquido até a presença do fígado e
grande quantidade de alças intestinais;
II. A onfalocele pequena (com diâmetro do defeito < 2
cm), também chamada de hérnia do cordão umbilical,
pode estar associada à persistência do conduto
onfalomesentérico ou a um divertículo de Meckel;
III. A onfalocele extensa (com diâmetro > 05 cm) tem
quase sempre o fígado em seu interior e não apresenta
grande dificuldade para o fechamento primário.
IV. O prognóstico da onfalocele está geralmente
relacionado ao seu volume, à maior ou menor
dificuldade de fechamento do defeito, à existência e
ao tipo de anomalias associadas.

A) V, V, F;
B) F, V, V;
C) V, F, V;
D) F, F, V.
QUESTÃO 20
A Enterocolite Necrosante (ECN) é a emergência
gastrointestinal mais comum no período neonatal. Sobre
esta patologia, analise as afirmativas abaixo:
I.

Distensão abdominal aguda, sensibilidade e
intolerância
à
alimentação,
com
sangue
macroscopicamente visível ou oculto nas fezes, são
características marcantes da ECN;
II. Prematuridade não é um fator de risco importante;
III. A característica radiográfica patognomônica da ECN é
a pneumatose intestinal, causada por bolhas de gás
hidrogênio gerado pela fermentação bacteriana de
substratos luminais;
IV. O
tratamento
médico
inicial
consiste
em
descompressão com sonda orogástrica, ressuscitação
hidroeletrolítica, transfusão de sangue e plaquetas, e
administração de antibióticos de amplo espectro.

Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

I e II;
II, III e IV;
I, II e IV;
I, II e III.

QUESTÃO 23
É a anomalia mais comum do pênis, caracterizada pela
ausência do meato uretral em sua posição habitual na
extremidade distal da glande:

Estão corretas:
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas

as
as
as
as

I e II;
II e III;
II, III e IV;
I, III e IV.

A) Hipospádia;
B) Epispádia;
C) Micropênis;
D) Criptoquirdia.
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QUESTÃO 24
O fluxo retrógrado de urina da bexiga para o ureter e a
pelve renal é chamado de refluxo vesicoureteral. Sobre
esta patologia congênita, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 27
A respeito do Enfisema Lobar Congênito (ELC), assinale a
afirmativa correta:
A) A causa mais frequentemente identificada é um defeito
congênito da cartilagem de suporte do brônquio do lobo
envolvido;
B) A broncofibroscopia tem sido cada vez mais usada de
rotina na avaliação do ELC, especialmente em doentes
com apresentação neonatal clássica;
C) O ELC tem predomínio no sexo feminino e na raça
negra;
D) O envolvimento em múltiplos lobos é o mais frequente.

I.

Em crianças com infecção do trato urinário (ITU) febril,
as que apresentam refluxo têm três vezes mais
chances de desenvolver lesão renal em comparação
com as crianças sem refluxo;
II. A nefropatia de refluxo permanece sendo uma das
causas mais comuns de hipertensão em crianças;
III. O refluxo, mesmo na ausência de infecção ou pressão
vesical elevada causa lesão renal.
Estão corretas:

QUESTÃO 28
O neuroblastoma (NB) perinatal tem apresentação no
período pré-natal ou nos primeiros três meses de vida e é
o tumor maligno mais frequente no período neonatal.
Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I e III;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 25
Em relação ao tratamento cirúrgico do
vesicoureteral, assinale a afirmativa correta:

I.

A sua principal localização é na glândula suprarrenal,
particularmente à direita;
II. A distinção entre NB quístico e hemorragia suprarrenal
é difícil, mas a massa quística, cujo componente sólido
aumenta progressivamente, tem maior probabilidade
de ser uma hemorragia suprarrenal;
III. Ao nascer, o exame objetivo é habitualmente normal,
mas podem ser evidentes distensão abdominal com
massa palpável e hepatomegalia secundária a
metástases.

Refluxo

A) O refluxo pode ser corrigido apenas através da incisão
do abdome inferior ou da região inguinal;
B) A laparoscopia esta contraindicada;
C) O tratamento cirúrgico aberto envolve a modificação da
junção ureterovesical anormal para criar uma razão
entre a espessura intramural do ureter e o diâmetro
ureteral de 4:1 a 5:1;
D) A operação pode ser realizada somente do lado interno
da bexiga.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e II;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I e III;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 26
As malformações congênitas pulmonares englobam um
conjunto de patologias raras, sendo a mais frequente:
A) Malformação congênita das vias aéreas pulmonares
(MCVA);
B) Sequestro pulmonar;
C) Cisto broncogênico;
D) Hipoplasia pulmonar.
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QUESTÃO 29
Teratomas são tumores constituídos de células oriundas,
em geral, das três camadas germinativas. Sobre este tipo
de tumor que pode ocorrer no período neonatal, analise
as afirmativas abaixo, classificando-as como (V)
verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que
apresenta a sequência correta, de cima para baixo:
( ) A incidência dos teratomas é rara, sendo mais comuns
na região cervical;
( ) Os teratomas cervicais (TCs) são encontrados mais
frequentemente no recém-nascido (RN) e no lactente,
raramente na criança maior e no adulto, podendo
apresentar-se já na vida intrauterina;
( ) Os níveis de alfa-feto proteína (AFP) devem ser
monitorados, especialmente no seguimento pósoperatório, para confirmar a completa excisão
tumoral ou para detectar sua recorrência.
A) V, F, F;
B) F, V, F;
C) V, V, F;
D) F, V, V.
QUESTÃO 30
No atendimento ao recém-nascido de risco, mesmo no
ambiente com tecnologia avançada das Unidades de
Terapia Intensiva Neonatais, os cuidados paliativos têm o
seu lugar. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:
I.

O tratamento da dor e de outros sintomas, o suporte
familiar e a otimização da qualidade de vida de recémnascidos críticos e suas famílias, constituem aspectos
básicos da assistência integral ao neonato,
independentemente da evolução clínica da doença;
II. Oferecer um ambiente de UTI Neonatal humanizado,
que reconheça os pais como indivíduos capazes de
fornecer elementos vitais aos cuidados do filho
representa um auxílio poderoso para aliviar o estresse
parental e da criança, tornando a experiência mais
tolerável;
III. No período neonatal, a avaliação do prognóstico de
algumas condições é complexa, tornando difícil prever
a evolução para óbito ou sequela neurológica
permanente;
IV. Quando o óbito é muito provável ou torna-se inevitável
e o tratamento da doença pode apenas prolongar o
sofrimento, a transição para cuidados paliativos deve
constituir o principal objetivo da assistência médica.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e III;
B) Apenas as afirmativas I, II e III;
C) Apenas as afirmativas II e IV;
D) Todas as afirmativas.
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