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RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de NEONATOLOGIA do Processo Se-
letivo para Residência Médica – 2018.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Encefalocele. 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Síndrome de Patau (não será aceito como resposta trissomia do 13).

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Enterocolite necrosante/necrotizante.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido ou SDR-RN. (0,5) 

(considerar 0,25 se responder doença de membranas hialinas ou membrana Hialina)

Surfactante ou terapia de reposição de surfactante (0,5)

(considerar 0,25 se responder Curosurf® ou Survanta®)

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A, B, D. (vale se responder nominalmente cada opção).

(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a.   Paralisia obstétrica ou paralisia braquial ou paralisia de plexo braquial.

b.   Fratura de clavícula direita.

c.   Bossa serossanguínea ou bossa serossanguinolenta ou caput succedaneum.

d.   Cefalohematoma.

e.   Hemorragia subconjuntival ou conjuntival.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a.   Gastrosquise.

b.   Onfalocele.

c.   Pés tortos congênitos.

d.   Meningomielocele.

e.   Fissura labiopalatina ou fissura labial e palatina.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a.   Amamentação, glicose ou sacarose oral, enrolamento, canguru, sucção não nutritiva, contato pele a

pele, contenção facilitada.

b.   Fronte saliente ou franzida, flexão de extremidades, língua retesada, fissura ocular estreitada, aumen-

to do tônus muscular, choro, boca esticada e entreaberta, lábios franzidos, sulco nasolabial aprofundado.

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recém-nascido termo e adequado para idade gestacional. (aceitar RNT/AIG) 

a. Abaixo do percentil 3 ou <P3. 

b. Zika, Dengue, Chikungunya e STORCH (toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, herpes simples,
sífilis). 

(1,0 ponto)



UFG/CS                                                            RESPOSTAS ESPERADAS PRELIMINARES                       RESIDENCIA MÉDICA - 2018

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a.   Catapora ou varicela;

b.   Sarampo;

c.   Doença de Kawasaki;

d.   Exantema súbito ou roséola.

(1,0 ponto)

Goiânia, 17 de dezembro de 2017.


