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Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 40 questões objetivas. 

 

• Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta esferográfica preta ou 

azul-escuro e preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. Não rasure ou amasse a folha de 

respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será anulada a questão em que for assinalada mais 

de uma alternativa, ou a que estiver totalmente em branco. 

 

• Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 

 

• Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, devidamente 

identificado nos locais adequados. 

 

• Não será permitido sair da sala antes de decorrida uma hora e meia do início das provas, salvo em caso de 

extrema necessidade. 

 

• Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 

 

• Atenda às determinações do fiscal de sala. 

                                                                                                                                      BOA PROVA! 

 

 Leia com atenção 

Concurso de Residência Médica 2022 

NEONATOLOGIA 
 

Identificação obrigatória 

 

Nome do(a) candidato(a): _______________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________ 
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QUESTÃO 1 

Adolescente, 14 anos, está em tratamento com quimioterapia sistêmica para osteossarcoma, 

sendo que a última sessão foi há 5 dias. Qual das situações abaixo não indicaria uma internação 

para esse paciente? 

a) Ausência de febre; ao exame físico, com celulite ao redor da área de biópsia; neutrófilos de 

500/mm3. 

b) Febre 39,8ºC há 6 horas; exame físico normal; neutrófilos de 200/mm3. 

c) Febre 38,2ºC há 2 horas; exame físico normal; neutrófilos de 700/mm3. 

d) Ausência de febre; ao exame físico, normal; neutrófilos de 150/mm3. 

e) Febre há menos de 24h não aferida; ao exame físico, com celulite ao redor da área de biópsia; 

neutrófilos de 150/mm3. 

 

QUESTÃO 2 

Um menino de 10 anos foi levado ao pronto-socorro pela mãe com queixa de náusea, vômitos 

e dor abdominal há 1 dia, com piora após ingerir grande quantidade de guloseimas na festa do 

irmão. Nega diarreia. Refere que, há 1 semana, está urinando em grande quantidade, com 

enurese noturna. Nega disúria, alteração de cor ou odor da urina. Ao exame: criança desidratada, 

hipoativa, porém, pedindo para beber água, taquicárdica, ausência de alteração na ausculta 

pulmonar e cardíaca. Abdômen doloroso à palpação difusa, Giordano negativo, descompressão 

brusca negativa. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta nesse caso? 

a) Gastroenterocolite aguda (GECA), soro de reidratação via oral. 

b) Diabetes mellitus, realizar glicemia imediatamente. 

c) Gastroenterocolite aguda (GECA), expansão volêmica com soro endovenoso. 

d) Diabetes mellitus, solicitar para colher glicemia [no dia seguinte], após jejum de 8 horas.  

e) Diabetes mellitus, solicitar para colher glicemia no dia seguinte, após jejum de 12 horas.  

 

QUESTÃO 3 

Um adolescente de 13 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 há 8 meses, apresenta-

se comprometido com o tratamento, fazendo a dieta equilibrada e recebendo insulinoterapia. 

Apresenta puberdade e crescimento adequados, nega diarreia, porém realizou exames que 

mostraram aumento dos autoanticorpos antiendomísio IgA1 = 1300 e antitransglutaminase IgA 

= 152. Foram realizadas endoscopia digestiva alta sem evidência de anormalidade e biópsia 

duodenal apresentando hipertrofia de vilosidades e aumento do número de linfócitos 

intraepiteliais. A recomendação correta para essa paciente é: 

a) Manter as restrições alimentares para a diabetes. 

b) Não ingerir alimentos que contenham corantes e conservantes. 

c) Não ingerir leite e derivados. 

d) Repetir o exame para confirmação. 

e) Não ingerir alimentos que contenham trigo, cevada, aveia e centeio. 

 

QUESTÃO 4 

Ao chegar no plantão, você é surpreendido por uma mãe no corredor, dizendo que sua filha de 

15 meses ingeriu comprimidos de Tramadol e agora está letárgica e com “dificuldade para 

respirar”. Você encaminha a mãe e a criança para a sala de emergência, chama a equipe de 

enfermagem e inicia a avaliação desta criança. Quais as prioridades durante a avaliação 

cardiopulmonar rápida nessa criança? 

a) Classifica-la em choque compensado ou hipotensivo a partir da frequência cardíaca e pressão 

arterial. 

Pediatria 
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b) Avaliar vias aéreas e respiração, por meio de frequência respiratória, expansibilidade de 

caixa torácica e cor da pele. 

c) Determinar amplitude do pulso para ver se a criança se encontra em choque. 

d) Solicitar gasometria para avaliar necessidade de intubação. 

e) Solicitar nível sérico de tramadol para avaliar intoxicação exógena.  

 

QUESTÃO 5 

A reanimação fluída é uma etapa muito importante na abordagem do choque séptico. Sendo 

assim, assinale a alternativa incorreta: 

a) O plasma fresco congelado pode ser livremente utilizado como expansor. 

b) As infusões devem ser suspensas se sinais de sobrecarga fluídica.  

c) O ringer lactato é uma solução cristaloide. 

d) Deve-se iniciar com infusão rápida de solução cristaloide balanceado 10- 20 ml/kg, se 

perfusão anormal e sem sinais de sobrecarga volêmica. 

e) Utilizar cristaloides balanceados e tamponados ao invés de coloides (albumina) para 

ressuscitação inicial de crianças com choque séptico. 

 

QUESTÃO 6 

Uma adolescente de 14 anos, sexo feminino, compareceu sozinha a uma Unidade Básica de 

Saúde que sempre fazia acompanhamento, com história de corrimento vaginal claro em grande 

quantidade. Foi agendada consulta com o pediatra. Qual das alternativas a seguir é a correta? 

a) O pediatra deve sempre atender e examinar a adolescente sem a presença dos pais ou 

responsáveis. 

b) Foi um erro da secretária em ter agendado com o pediatra por se tratar de uma queixa 

ginecológica. 

c) A presença de leucorreia é patognomônico de doença sexualmente transmissível. 

d) O adolescente não pode ser atendido sem que o responsável esteja junto.  

e) A leucorreia pode ser decorrente da estimulação das células vaginais pelo estrogênio, sendo 

considerada, nesse caso, fisiológica. 

 

QUESTÃO 7 

Com relação ao atraso constitucional do crescimento e da puberdade, é correto afirmar que: 

a) A idade óssea é compatível com a idade cronológica. 

b) O histórico familiar só é importante para os meninos. 

c) A velocidade de crescimento é compatível com o estado puberal apresentado. 

d) A altura final será sempre fora do canal de crescimento esperado. 

e) A velocidade de crescimento é sempre abaixo do esperado. 

 

QUESTÃO 8 

A mãe de uma paciente de 8 anos, sexo feminino, notou que ao ingerir maracujá e morango sua 

filha apresentou mesmos sinais compatíveis com urticária e angioedema que ela apresenta ao 

contato com látex. Sobre esse caso, podemos afirmar tratar-se de: 

a) Síndrome látex-fruta; devem-se excluir esses alimentos da dieta da criança. 

b) Alergia alimentar IgE mediada, sem relação alguma com a alergia ao látex. 

c) Síndrome látex-fruta; esses alimentos podem ser ingeridos desde que não entrem em contato 

com recipientes que contenham látex. 

d) Alergia de contato, mediada por células e não IgE mediada. 

e) Essas situações são apenas coincidência.  
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QUESTÃO 9 

Um pré-escolar permaneceu internado com síndrome do desconforto respiratório grave na 

unidade de cuidados intensivos pediátricas sob ventilação mecânica, recebendo infusão 

contínua de fentalina durante 10 dias. Qual medicação deve ser usada nesse caso para evitar a 

ocorrência da síndrome de abstinência durante o desmame da droga? 

a) Clonazepam. 

b) Tramadol. 

c) Codeína. 

d) Metadona. 

e) Diazepam. 

 

QUESTÃO 10 

Qual dos itens a seguir não corresponde a um efeito colateral da terbutalina? 

a) Tremor 

b) Hipopotassemia 

c) Hipertensão sistólica 

d) Taquicardia 

e) Hipoglicemia 

 

QUESTÃO 11 

Uma menina de 12 anos, previamente hígida, foi ao pronto socorro com dor abdominal, 

vômitos, inapetência e febre (38,5-39,5ºC) há 3 dias. Ao exame estava com fácies de dor, 

descorada +/4+, mucosas secas, acianótica, anictérica, eupneica, temperatura axilar 37,4ºC. 

Aparelho respiratório sem ruídos adventícios, aparelho cardiovascular rítmico sem sopro, 

porém taquicárdica, abdome tendo, doloroso difusamente, com diminuição dos ruídos 

hidroaéreos. O hemograma apresentou hemoglobina de 13 g/dl; hematócrito 39%; Leucócitos 

de 17500 mm3 (6% bastonetes, 45% segmentados, 45% linfócitos); plaquetas 345500 mm3. O 

exame de Urina tipo 1 mostrou ph 6,9; densidade 1030; leucócitos de 15000 mm3; eritrócitos 

de 3000 mm3; cilindros ausentes; corpos cetônicos ausentes; glicosúria ausente e nitrito 

negativo. Qual seria a conduta mais indicada para esta paciente? 

a) Solicitar nova Urina tipo 1 com cultura e marcar retorno para 24 horas.  

b) Introduzir tratamento para infecção urinária com cefalosporina de primeira geração e 

controle laboratorial após tratamento. 

c) Introduzir tratamento para infecção urinária com cefalosporina de primeira geração e retorno 

em 48h. 

d) Internação hospitalar com coleta de culturas para elucidação diagnóstica. 

e) Internação, jejum e avaliação da cirurgia pediátrica pela urgência. 

 

QUESTÃO 12 

Lactente de 3 meses apresenta quadro intermitente de cólicas e choro intenso há 2 horas 

acompanhado de vômitos e irritabilidade. O toque retal revela presença de muco sanguinolento. 

Qual diagnóstico provável e qual procedimento de escolha para auxiliar no diagnóstico? 

a) Alergia à proteína do leite de vaca; teste de exclusão.  

b) Alergia à proteína do leite de vaca; Rast para leite de vaca. 

c) Invaginação intestinal; laparotomia exploradora. 

d) Invaginação intestinal; ultrassonografia de abdômen.  

e) Enterocolite necrosante; laparotomia exploradora 
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QUESTÃO 13 

Um menino de 18 meses iniciou choro intenso e dor à mobilização de braço esquerdo após ser 

puxado por esse braço pelo seu irmão mais velho de 10 anos. Essa condição clínica é decorrente 

de: 

a) Hemorragia intra-articular. 

b) Ruptura do tendão. 

c) Fratura “em galho verde”. 

d) Fratura de ombro. 

e) Subluxação da cabeça do rádio. 

 

QUESTÃO 14 

Uma menina de 5 anos apresentou diarreia aguda sanguinolenta, seguida de insuficiência renal 

aguda e congestão pulmonar. Exames complementares apresentando potássio de 7 mEq/L; 

plaquetas 75000 mm3; e hematócrito de 17%. Qual diagnóstico mais provável e conduta? 

a) Insuficiência renal crônica; tratamento conservador. 

b) Síndrome Hemolítica Urêmica; suporte hidroeletrolítico e transfusão de concentrado de 

hemácias. 

c) Leucose; coleta de mielograma. 

d) Síndrome Hemolítica Urêmica; diálise e transfusão de concentrado de hemácias. 

e) Síndrome Hemolítica Urêmica; plasmaférese.  

 

QUESTÃO 15 

Um lactente de 5 meses foi levado ao pronto socorro por sua mãe, que dizia não saber o que 

estava acontecendo pois há 1 dia o bebê estava irritado com oscilação do nível de consciência, 

ausência de febre e/ou outros sinais e sintomas. Ao exame físico lactente sonolento, fontanela 

normotensa, Glasgow oscilava entre 12-15, afebril, acianótico, anictérico, eupneico, mucosas 

úmidas e coradas. Pele sem lesões, ausência de evidência de fratura, aparelhos respiratório e 

cardiovascular sem alteração, abdome flácido sem visceromegalias, exame de fundo de olho 

com hemorragia retiniana. Qual provável diagnóstico? 

a) Traumatismo craniano por queda da cama. 

b) Encefalite. 

c) Meningite pneumocócica. 

d) Síndrome do bebê sacudido. 

e) Intoxicação medicamentosa. 

 

QUESTÃO 16 

Com relação ao perímetro cefálico, assinale a alternativa correta: 

a) No primeiro ano de vida, aumenta 10 cm. 

b) Nos primeiros 6 meses, aumenta 1,5 cm por mês. 

c) Apresenta crescimento de 2 cm por mês no primeiro ano de vida. 

d) Ao nascer, mede aproximadamente 34 a 35 cm.  

e) No primeiro semestre de vida, aumenta 15 cm. 

 

QUESTÃO 17 

Luana é uma adolescente de 15 anos, procedente do Rio Grande do Norte, onde morava e onde 

foi diagnosticada e acompanhada com diabetes mellitus insulinodependente desde os 7 anos de 

idade e dizia estar fazendo o tratamento correto. Trouxe o resultado de hemoglobina A1c de 

13%, o qual indica que Luana: 

a) Não está conseguindo controlar sua glicemia. 
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b) Não é portadora de diabetes insulinodependente.  

c) Está com infecção bacteriana secundária. 

d) Está com diagnóstico errado. 

e) Está controlada e pode manter o tratamento. 

 

QUESTÃO 18 

Lactente de 18 meses pesando 12 kg apresenta lesões cutâneas eritematosas, polimorfas, com 

micropápulas e microvesículas; linhas sinuosas esbranquiçadas e escoriações. Essas lesões 

estavam localizadas nos espaços interdigitais nas mãos, punhos, cotovelos, dobras axilares, 

região de fralda e região periumbilical. Responsável refere ter mais pessoas em casa se coçando 

também, com lesões semelhantes. Qual diagnóstico mais provável e tratamento? 

a) Dermatite atópica; anti-histamínico. 

b) Escabiose; permetrina a 5%. 

c) Escabiose; ivermectina 6 mg. 

d) Dermatite de contato; mudar marca da fralda e introduzir anti-histamínico. 

e) Escabiose; banho com sabonete neutro e anti-histamínico. 

 

QUESTÃO 19 

Um menino de 10 anos caiu da laje de sua casa sofrendo um traumatismo cranioencefálico e 

está apresentando sinais de hipertensão intracraniana, tais como a tríade de Cushing. Essa tríade 

é composta por: 

a) Hipertensão arterial, Glasgow 7, pupilas anisocóricas. 

b) Hipertensão arterial, pupilas anisocóricas, decorticação. 

c) Descerebração   hipotensão arterial, pupilas midriáticas. 

d) Hipotensão arterial, bradipneia, bradicardia. 

e) Hipertensão, bradicardia e alterações do ritmo respiratório. 

 

QUESTÃO 20 

Um menino de 10 anos vem procurar assistência médica por se achar mais baixinho do que seus 

amigos, sem nenhuma outra queixa e sem histórico patológico pregresso. Ao exame físico: Peso 

no score-z 0, estatura no score-z entre -2 e -3 e não apresentou alterações. Estágio de maturação 

sexual de Tanner G1P1. O pediatra optou por solicitar alguns exames laboratoriais para auxiliar 

no diagnóstico. Qual dos exames abaixo não está indicada a solicitação? 

a) Creatinina 

b) Fosfatase alcalina 

c) Dosagem insulina basal 

d) Anticorpo transglutaminase tecidual 

e) Hemograma 
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 QUESTÃO 21 

São considerados critérios que identificam os Recém-nascidos (Rn) de alto risco ao nascer, 

exceto:  

a) Rn 39 semanas sem intercorrências durante o pré-natal.  

b) Rn com asfixia ao nascer (Apgar < 7 no 5º minuto).  

c) Rn 39 semanas sem intercorrências durante o pré-natal.  

d) Rn < 35 semanas de idade gestacional.  

e) Rn com outras doenças graves.  

 

QUESTÃO 22 

Em relação as condições perinatais associadas à necessidade de reanimação neonatal, assinale 

a alternativa correta:  

a) Idade gestacional maior 39 semanas.  

b) Trabalho de parto prematuro.  

c) Apresentação cefálica em Rn termo.  

d) Idade materna de 25 anos.  

e) Mãe com pré-natal adequado com Rn de termo.  

 

QUESTÃO 23 

Na assistência ao Rn com necessidade de reanimação, os passos iniciais são, exceto:  

a) Prover calor. 

b) Posicionar a cabeça em leve extensão. 

c) Aspirar vias aéreas se houver excesso de secreção.  

d) Secar e desprezar os campos úmidos (se Rn > 1.500g).  

e) Aguardar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão umbilical para iniciar atendimento ao Rn.  

 

QUESTÃO 24 

São atribuições da equipe de saúde no alojamento conjunto, exceto:  

a) Encorajar o aleitamento materno em livre demanda. 

b) Realizar visita diária na beira do leito, esclarecendo, orientando e dando segurança à mãe, 

quanto a saúde do Rn.  

c) Orientar as mães a amamentar apenas seu filho (evitar amamentação cruzada). 

d) Não oferecer ao Rn nenhum outro alimento além do leite materno, a não ser que seja 

indicação médica.  

e) Oferecer bicos artificiais e chupetas ao Rn em amamentação no seio materno. 

 

QUESTÃO 25 

O álcool 70%, antisséptico recomendado nas unidades neonatais, exerce função bactericida 

sobre todos os agentes patogênicos comuns e tem ação fúngica e virucida. Ele não pode ser 

usado:  

a) Para higienização de pele em Rn prematuro extremo.  

b) Higienização da pele para punção venosa.  

c) Higienização do coto umbilical.  

d) Higienização das mãos.  

e) Antissepsia da pele para coleta de sangue arterial. 

 

 

Neonatologia 
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QUESTÃO 26 

Já está devidamente comprovada, por inúmeros estudos científicos, a superioridade do leite 

materno sobre outros tipos de leite. Contudo, para que o aleitamento materno (AM) seja 

praticado seguindo as recomendações, é preciso que a sociedade em geral, e a mulher em 

particular, esteja conscientizada da importância da amamentação. A seguir são listadas as 

principais repercussões do A.M no curto, médio e longo prazo, exceto:  

a) Redução da mortalidade infantil. 

b) Proteção contra infecções respiratórias e diarreia.  

c) Piora da qualidade de vida da família, pois a mãe tem que ficar mais tempo com a criança.  

d) Promoção do vínculo afetivo entre mãe – filho.  

e) Promoção do desenvolvimento da cavidade oral. 

 

QUESTÃO 27 

No período neonatal, os estímulos dolorosos se manifestam em múltiplos órgãos e sistemas. 

Tais alterações podem ocasionar aumento da morbidade e mortalidade. As manifestações da 

dor no período neonatal são as seguintes, exceto:  

a) Aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, e variação de pressão intracraniana.  

b) No sistema respiratório, elevação do consumo de oxigênio, queda na saturação de oxigênio 

e alteração na relação ventilação/perfusão.  

c) Diminuição da motilidade gástrica. 

d) Desencadear Sepses neonatal. 

e) Alterações hormonais com aumento de liberação de adrenalina, corticosteroides, glucagon e 

hormônio do crescimento. 

 

QUESTÃO 28 

Não é considerado fator de risco para desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante em 

Rn > 35 semanas de idade gestacional:  

a) Icterícia nas primeiras 24 h de vida.  

b) Irmão com Icterícia neonatal tratado com fototerapia.  

c) Descendência asiática.  

d) Presença de céfalo hematoma ou equimose.  

e) Rn em aleitamento materno exclusivo com perda de peso menor que 3% com 72HDV. 

 

QUESTÃO 29 

Não é considerado fator de risco para infecção bacteriana:  

a) Febre materna (>37,5°C).  

b) Sexo feminino.  

c) Infecção urinária materna na hora do parto.  

d) Ruptura das membranas (>18h).  

e) Colonização por Streptococcus agalactiae. 

 

QUESTÃO 30 

São considerados sinais clínicos de Sepses neonatal, exceto:  

a) Instabilidade térmica.  

b) Palidez cutânea.  

c) Dificuldade respiratória.  

d) Hipotonia e convulsões.  

e) Boa perfusão periférica. 
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QUESTÃO 31 

Atualmente existe um aumento importante dos casos de gestantes com sífilis, muitas com 

tratamento inadequado, o que acaba por repercutir no Rn. Das manifestações abaixo, qual não 

está relacionada à sífilis congênita:  

a) Meningomielocele.  

b) Restrição do crescimento intrauterino.  

c) Lesões renais (Síndrome Nefrótica).  

d) Hepatoesplenomegalia.  

e) Lesões ósseas. 

 

QUESTÃO 32 

No Brasil, de 50 a 80% das mulheres em idade fértil já foram infectadas pelo Toxoplasma 

Gondii e 4 a 5 % correm risco de se infectar durante a gestação. As manifestações clínicas no 

Rn são diversas e inespecíficas. Qual a tríade clássica da Toxoplasmose congênita?  

a) Ictérica, Anemia e crises convulsivas.  

b) Hidrocefalia, calcificações cerebrais e Retinocoroidite.  

c) Prematuridade, sangramentos e Hidrocefalia.  

d) Hepatoesplenomegalia, Estrabismo e anormalidades liquórica.  

e) Erupção cutânea, Microcefalia e calcificações cerebrais. 

 

QUESTÃO 33 

A infecção pelo Citomegalovírus é endêmica em nossa população, porém, quando ocorre na 

gestante, principalmente no 1º trimestre de gestação, pode causar lesões e sequelas graves nos 

recém-nascidos. Com relação aos sinais clínicos, assinale a alternativa incorreta:  

a) Restrição do crescimento intrauterino.  

b) Hepatoesplenomegalia.  

c) Microcefalia.  

d) Fenda palatina.  

e) Calcificações periventriculares.  

 

QUESTÃO 34 

Na abordagem do Rn de mãe soropositiva para o vírus da Imunodeficiência humana (HIV), são 

importantes os programas de prevenção à transmissão do vírus para o recém-nascido. As 

principais medidas são, exceto:  

a) Uso de ama de leite (aleitamento cruzado).  

b) Aconselhamento e triagem pré-natal.  

c) Profilaxia antirretroviral.  

d) Cesária eletiva.  

e) Suspensão do aleitamento materno.  
 

QUESTÃO 35 

Não é fator de risco para hemorragia peri-intraventricular:  

a) Prematuridade.  

b) Necessidade de reanimação em sala de parto.  

c) Rn normotenso.  

d) Desconforto respiratório grave levando a crises de hipoxemia e hipercapnia grave.  

e) Necessidade de ventilação mecânica ocasionando flutuação do fluxo sanguíneo cerebral.  
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QUESTÃO 36 

A taquipneia transitória do Rn, ou síndrome do pulmão úmido, é caracterizada por um 

desconforto respiratório leve a moderado, geralmente de evolução benigna, decorrente de 

retardo na absorção do líquido pulmonar após o nascimento. Nas seguintes situações, a 

reabsorção do líquido pulmonar está prejudicada, exceto:  

a) Cesária eletiva sem trabalho de parto.  

b) Asfixia perinatal.  

c) Parto vaginal em Rn a termo.  

d) Diabetes e asma brônquica materna.  

e) Policitemia. 

 

QUESTÃO 37 

A hipertensão pulmonar persistente (HPP) é uma síndrome clínica caracterizada por hipoxemia 

grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar, e Shunt direito- 

esquerdo, através do forame oral e/ou canal arterial. Existem doenças associadas a HPP, exceto:  

a) Síndrome da aspiração meconial  

b) Hipoplasia pulmonar  

c) Asfixia perinatal  

d) Cardiopatias congênitas  

e) Hidronefrose unilateral 

 

QUESTÃO 38 

A pneumonia neonatal é um processo inflamatório dos pulmões, resultante de infecção 

bacteriana, viral ou fúngica, ou de origem química. Com frequência, é um dos primeiros sinais 

de infecção sistêmica, estando associada a quadros de sepse e meningite neonatal. Estima-se 

que a pneumonia ocorra em cerca de 1/3 dos neonatos, que evoluem para óbito nas primeiras 

48 horas de vida. Dos fatores de risco abaixo qual não está relacionado à pneumonia neonatal:  

a) Corioamnionite.  

b) Rotura de membranas amnióticas > 18h.  

c) trabalho de parto prematuro sem causa aparente.  

d) Triagem laboratorial negativa para sepses e raio x tórax sem alteração.  

e) Colonização materna por estreptococo beta hemolítico do grupo B. 

 

QUESTÃO 39 

Qual a contraindicação formal para CEPAP nasal?  

a) Hérnia diafragmática.  

b) Rn com peso inferior a 1500gr na presença de qualquer sinal de aumento do trabalho 

respiratório.  

c) Pós extubação traqueal para o Rn com peso inferior a 1500gr.  

d) Apneia neonatal.  

e) Rn com peso superior a 1500gr mantendo saturação de O2 abaixo de 89% em oxigênio igual 

a superior a 40%. 

 

QUESTÃO 40 

A encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI) é uma síndrome clínica com manifestações de 

intensidade variável. O exame neurológico e a evolução dependem do tempo, da gravidade e 

da duração do incidente hipóxico-isquêmico no cérebro do Rn. Não é um critério diagnóstico 

de asfixia perinatal:  

a) Disfunção renal. 
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b) Score de Apgar > que7 no 1º e 5º minuto. 

c) Acidemia metabólica ou mista profunda (pH <7,0) em sangue arterial de cordão umbilical 

d) Manifestações neurológicas no período neonatal (hipotonia, coma, convulsão)  

e) Alteração no sistema cardiovascular 
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