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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Sempre que possível, a nutriz não deve fazer uso de 
medicamentos devido ao perigo de algumas drogas para o 
recém-nascido. Considerando esse tema, não é 
contraindicação para o aleitamento materno o uso pela nutriz 
de 
 
(A) ácido nalidíxico. 
(B) carbonato de lítio. 
(C) sulfato de isoniazida. 
(D) hormônios antitireoidianos. 
(E) sulfato de vincristina. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Em um recém-nascido com baixo peso, um agravante favorece 
o desequilíbrio acidobásico, o desconforto respiratório e a 
hemorragia intra-periventricular. Quanto a esse agravante, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Excesso de secreções de vias aéreas. 
(B) Cabeça com flexão. 
(C) Campos de atendimentos úmidos. 
(D) Hipotermia e perda de calor. 
(E) Hipertemia. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Considerando um recém-nascido prematuro com suspeita de 
enterocolite necrozante, é correto afirmar que, em seus 
exames, ele teve como achado precoce a presença de 
 
(A) sangue oculto nas fezes. 
(B) substâncias redutoras positivas nas fezes. 
(C) pneumatose intestinal. 
(D) trombocitopenia. 
(E) acidose metabólica. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
O quadro clínico de malária no recém-nascido de transmissão 
transplacentária pode simular 
 
(A) sífilis congênita. 
(B) síndrome de Allagile. 
(C) doença de Letterer-Siwe. 
(D) toxoplasmose congênita. 
(E) incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
As lesões do plexo braquial ocorrem de 0,4 a 2,5 em cada 
1.000 partos. Esse plexo é onde as cinco raízes nervosas da 
medula espinhal se reúnem, reorganizam antes de se 
redistribuírem para inervar os músculos e a pele do braço. 
Saem da cavidade torácica abaixo da clavícula e através da 
axila. Essa lesão ocorre durante o parto, é unilateral e é 
chamada de paralisia de Erb. Quais raízes nervosas são 
envolvidas nesse estiramento? 
 
(A) C4-C3. 
(B) C6-C7. 
(C) C5-C6. 

(D) C8-T1. 
(E) C4-C3. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
A entubação traqueal na reanimação do recém-nascido 
asfixiado na sala de parto está formalmente indicada na 
seguinte situação: 
 
(A) líquido amniótico meconial fluido. 
(B) apgar de 5 no quinto minuto. 
(C) gasping após o nascimento. 
(D) hérnia diafragmática. 
(E) atresia de Coanas. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
A triagem neonatal dos programas do Ministério da Saúde de 
triagem populacional, para diagnóstico precoce neonatal na 
idade de 1 a 28 dias de vida, é feita para doenças genéticas 
(erros inatos do metabolismo) e também para doenças 
infecciosas. Esse exame é estratégia de prevenção. No erro 
inato do metabolismo, é correto afirmar que a ação é no ou por 
 
(A) genótipo. 
(B) fenótipo. 
(C) conotações eugênicas. 
(D) agentes mutagênicos. 
(E) aberrações genéticas. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Qual a principal causa para os valores da pressão arterial 
acima do percentil 95 para a idade? 
 
(A) Insuficiência renal aguda. 
(B) Síndrome nefrótica. 
(C) Septicemia. 
(D) Hipertensão arterial por malformação arterial. 
(E) Manguito inadequado para o tamanho do braço. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Qual das condições abaixo está relacionada com a 
hipogalactia? 
 
(A) Seios pequenos. 
(B) Dieta materna não balanceada. 
(C) Sucção deficiente. 
(D) Herança familiar. 
(E) Ingestão deficiente de líquidos. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Na icterícia associada à amamentação ou ao uso do leite 
humano, é correto afirmar que a hiperbilirrubinemia 
geralmente atinge seu pico na 
 
(A) 1a semana. 
(B) 3a semana. 
(C) 4a semana. 
(D) 5a semana. 
(E) 7a semana. 


