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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 Seleti-
vo para Residência Médica – 2020.

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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Sarampo.

(1,0 ponto)
▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: Síndrome alcoólica fetal.

(1,0 ponto)

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

R: Herpangina (0,5 ponto)     

Enterovírus ou coxsackievirus  (0,5 ponto)

(1,0 ponto)

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

R: - Hipótese diagnóstica = o aluno pode responder “quilotórax” ou “quilotórax” congênito. (0,5 ponto)

- Causas relacionadas = o aluno deve mencionar  apenas duas de uma dessas causas: malforma-
ções linfáticas, atresia de ducto torácico, linfangiomatose, linfangiectasia, Síndrome de Down, Sín-
drome de Noonan, Síndrome de Turner, atresia de ducto linfático, hidropsia fetal, aumento da pres-
são venosa pulmonar, malformação venosa pulmonar, hidropsia fetal. (0,25 para cada resposta certa – to-
tal de duas)

(1,0 ponto)

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

R: Diagnóstico = sarna ou escabiose (0,5 ponto)

Tratamento = não precisa citar dose mas precisa ser uma dessas medicações: permetrina ou enxo-
fre 6 a 10% ou benzoato de benzila (0,5 ponto)

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: 

a) Síndrome de Down, não considerar trissomia do 21. (0,5 ponto)

b) Síndrome de Edward, não considerar trissomia do 18. (0,5 ponto)
(1,0 ponto) 
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▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

R: 

a) Hernia diafragmática (0,5 ponto)

b) Atresia de esôfago (0,5 ponto)
(1,0 ponto)

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

R: 

a) Icterícia neonatal (0,25 ponto)

b) Moniliase ou candidíase cutânea (0,25 ponto)

c) Fenda palatina (0,25 ponto)

d) Epúlide ou epulis (0,25 ponto)
(1,0 ponto)

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

R: 
a) Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, considerar metade da resposta se res-
ponder doença da membrana hialina. (0,5 ponto)

b) Fazer surfactante. (0,5 ponto)
(1,0 ponto)

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

R: 

a) Manobra de ortolani  (0,5 ponto)

b) Luxação congênita do quadril ou displasia congênita do quadril  (0,5 ponto)
(1,0 ponto)

Goiânia, 15 de janeiro de 2020.


