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1. (IBADE/2020) A Triagem Neonatal detecta doenças genéticas e/ou congênitas em fase pré-sintomática, 
permitindo o tratamento precoce e o acompanhamento multidisciplinar dos doentes, evitando graves 
distúrbios funcionais, neurológicos e motores, próprios da evolução clínica das doenças. Os exames que 
devem ser realizados nos primeiros dias de vida são quatro: triagem metabólica (teste do pezinho), 
triagem auditiva (teste da orelhinha), triagem visual (teste do olhinho) e o exame de oximetria de pulso 
(teste do coraçãozinho). É INCORRETO afirmar que uma das doenças detectadas pelo teste do pezinho - 
versão básica é: 

a) hipotireoidismo congênito. 
b) fenilcetonúria. 
c) cetoacidose. 
d) fibrose cística. 
e) doença falciforme. 
 
2. (FCC/2019) Para o diagnóstico precoce de cardiopatia no recém-nascido, deve-se realizar, ainda na 

maternidade, o teste do coraçãozinho, que consiste em 
a) identificar um reflexo vermelho que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. 
b) medir a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos com o auxílio de um oxímetro no pulso e no pé 

do bebê. 
c) aferir a pressão arterial nos quatro membros, quando possível, com manguito que cubra um terço da 

circunferência do membro. 
d) registrar os impulsos elétricos do coração por meio de um traçado eletrocardiográfico nas 12 derivações. 
e) utilizar um ultrassom para avaliar as estruturas e o funcionamento do coração. 
 
3. (INSTITUTO UNIFIL/2019) A idade mínima para realização da coleta de sangue para o teste do pezinho é 
a) 4 horas. 
b) 24 horas. 
c) 48 horas. 
d) 72 horas. 
e) 7 dias. 
 
4. (FUNDATEC/2019) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018) estrutura-se em eixos estratégicos, o eixo de atenção humanizada e qualificada à gestação, ao 
parto, ao nascimento e ao recém-nascido, realiza a triagem neonatal. São testes realizados nessa 
triagem, EXCETO: 

a) Teste nutricional. 
b) Teste do pezinho. 
c) Teste da orelhinha. 
d) Teste do olhinho. 
e) Teste do coraçãozinho. 
 
5. (IF-PE/2019) O teste do pezinho ou triagem neonatal biológica tem a finalidade de detectar e impedir o 

desequilíbrio do crescimento e do desenvolvimento da criança ainda pequena. Nesse teste podem ser 
detectadas sequelas nas crianças, como deficiência mental, microcefalia, convulsões, comportamento 
autista, fibrosamento do pulmão, crises epilépticas, entre outras complicações. O exame, obrigatório 
para todos os recém-nascidos, é gratuito na rede pública de saúde e 

a) pode ser coletado entre o 3º e o 10° dia de vida da criança. 
b) pode ser coletado em até 60 dias de vida do bebê. 
c) deve ser coletado, em tempo oportuno, entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. 
d) deve ser coletado após 30 de dias de vida do bebê. 
e) deve ser coletado entre o 1º e 15º dia de vida do bebê. 
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6. (AOCP/2015) O teste do olhinho, também conhecido como exame do reflexo vermelho, pode 

detectar diversos problemas nos olhos, sendo o mais importante a 
a) hemofilia hereditária. 
b) catarata congênita. 
c) hepatite congênita. 
d) sífilis neonatal. 
e) toxoplasmose neonatal. 
 
7. (CESGRANRIO/2016) A Triagem Neonatal de Cardiopatia Congênita Crítica, conhecida como Teste do 

Coraçãozinho, consiste na análise dos valores de oximetria de pulso do membro superior direito e 
em um dos membros inferiores. O teste deve ser realizado com a participação do enfermeiro, entre 
24 e 48 horas antes da alta hospitalar do recém-nascido. A conduta a ser tomada caso o recém-
nascido apresente saturação de oxigênio de 90% no primeiro teste é 

a) encaminhar para o seguimento neonatal de rotina. 
b) encaminhar para a UTI neonatal. 
c) rastrear fatores de risco familiares. 
d) repetir o teste em 1 hora. 
e) realizar ultrassonografia. 

 


