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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.21: MÉDICO PEDIATRA 
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1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F  b) F - V – V  c) F - V- F  d) V - F - F 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

MÉDICO PEDIATRA 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  
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Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.   b) Objeto direto.    c) Agente da passiva.    d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 



5 

c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

a) 2 horas 

b) 1,5 horas 

c) 2,5 horas 

d) 3 horas 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 
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17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 
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21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, 

destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das 

propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 

1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do 

Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Marque o item que NÃO corresponde a um dos fundamentos 

dessa proposta.  

 

a) Democratização do acesso. 

b) Transparência no uso de recursos e ações do governo. 

c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado. 

d) Interdisciplinaridade nas ações. 

 

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Lei 8.080/90. 

 

a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos. 

b) Direito a informação sobre sua saúde. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência. 

d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _________ dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

__________ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

__________ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da 

Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO. 

a) Ao Poder público, elaboração, física. 

b) Ao Estado, execução, somente jurídica. 

c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica. 

d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.  

 

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa INCORRETA que não corresponde 

as legislações atuais do Sistema Único de Saúde. 

 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem 

ser comercializadas por profissionais liberais. 

b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 

SUS, na hipótese do art. 24. 

d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as 

normas de direito público. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado 

como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) 

chamado(a): 

 

a) Rede de Atenção à saúde. 

b) Região de saúde. 

c) Mapa de saúde. 

d) Serviços especiais de acesso aberto. 

 

26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. 

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, ações e serviços de, EXCETO: 

 

a) Atenção primária. 

b) Atenção secundária. 

c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

d) Urgência e emergência. 

 

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído 

recentemente pela Lei 12.864 de 2013. 

 

a) Trabalho.     b) Atividade física.   

c) Acesso aos bens e serviços.  d) Lazer. 

 

28. Sobre a convulsão febril, é INCORRETO afirmar que: 

a) Se trata do evento focal ou generalizado próprio da infância, associado à febre. 

b) Acomete crianças entre 3 meses e 5 anos de idade. 

c) Ocorre na vigência de infecção do sistema nervoso central. 

d) Prognóstico a longo prazo é favorável. 

 

29. Em relação às enfermidades reumáticas da criança, marque a afirmativa CORRETA: 

a) O principal determinante do prognóstico do Lúpus Eritematoso Sistêmico na 

infância é o acometimento renal. 

b) O acometimento renal é a manifestação extra-articular mais comum na Espondilite 

Anquilosante. 

c) A Cloroquina é contra-indicada no tratamento de crianças lúpicas. 

d) AAS e corticóide são freqüentemente utilizados em crianças com Púrpura de Henoch-

Schönlein. 

 

30. Uma criança tem história de diarreia aquosa de grande volume há 2 dias, acompanhada 

de cólicas abdominais intensas e febre alta. Comparece à emergência porque inicia 

eliminação de fezes sanguinolentas de pequeno volume, associada a tenesmo e dor. Ao 

exame físico, apresenta-se febril (39,5°C) toxêmica, desidratada e com dor à palpação 

dos quadrantes inferiores abdominais. O hemograma revela leucocitose com desvio para 

a esquerda e a presença de leucócitos nas fezes. Qual o agente etiológico mais provável 

deste quadro infeccioso? 
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a) Rotavirus.     b) E. coli enteroinvasiva. 

c) Salmonella.     d) Shigella.    

 

31. As doenças respiratórias são a principal causa de internação no período neonatal e sua 

incidência e gravidade estão relacionadas à idade gestacional (que refletirá o grau de 

desenvolvimento do pulmão), à presença de infecção materna, aos sinais de sofrimento 

fetal e ao uso do corticoide antenatal. A Doença de Membrana Hialina (DMH) é uma 

doença pulmonar que acompanha a prematuridade e cursa com uma atelectasia 

progressiva, que, nas formas mais graves, pode levar à insuficiência respiratória e ao 

óbito. A causa primária da doença está presente no item:  

 

a) Má formação da membrana hialina devido à falta de oxigenação (trocas de O2 e CO2 

nos tecidos) adequada no período gestacional.  

b) Deficiência de surfactante - material superfície-ativo composto principalmente de 

fosfolipídios (75%) e proteínas (10%) produzido e armazenado nos pneumócitos do 

tipo II. 

c) Diferenças na saturação de hemoglobina pré e pós-ductal nos alvéolos pulmonares 

durante a fase de desenvolvimento embrionário.  

d) Retardo na absorção do fluido pulmonar fetal pelo sistema linfático pulmonar. 
 

32. Ao atender uma criança de 18 meses que ainda não fez uso de vacina contra 

Haemophilus influenzae, o esquema vacinal a ser utilizado é: 

a) 2 doses com intervalo de 2 meses.   b) 3 doses com intervalo de 2 meses. 

c) 2 doses com intervalo de 1 mês.   d) Dose única. 

 

33. Assinale a associação CORRETA: 

a) Escorbuto         -  Deficiência de vitamina D. 

b) Fosfatase alcalina baixa     -  Deficiência de zinco. 

c) Anemia megaloblástica     -   Deficiência de vitamina C. 

d) Raquitismo  -  Deficiência de folatos. 

 

34. Em uma consulta obstétrica (pré-natal) de rotina uma paciente com 22 semanas de 

gestação, de 32 anos de idade relata que sempre teve contatos com gatos em sua 

residência. Ela questiona quais as possíveis formas do seu bebê adquirir toxoplamose, 

pois teme muito pela saúde do mesmo.  

De antemão, o médico deverá apresentar as seguintes alternativas de transmissão para o 

bebê, exceto: 

 

a) Contato direto do bebê com os gatos (dentro do berço). 

b) Ingestão de leite cru de vaca e cabra contaminadas durante o período de gestação. 

c) Ingestão de leite pela mãe infectada no período de lactação. 

d) Via transplacentária pela mãe infectante durante o período de gestação.  

 

35. Todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco para o 

trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de EPIs – Equipamentos de Proteção 

Individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, 

luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. Esses 

acessórios são indispensáveis e obrigatórios quando o fator risco estiver presente. Veja 

alguns tipos de EPIs: 
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I- Talabarte Simples.   II- Máscaras Cirúrgicas.  III- Gorro. 

IV- Botas Fechadas.   V- Capacete.    VI- Luvas. 

 

São utilizados em unidades de atendimento em saúde: 

a) II, III, IV e VI.  b) I, II, III e VI. c) I, II, III, IV e VI.   d) Todos. 

 

36. O aleitamento materno é a melhor estratégia de formação vínculo e nutrição para a 

criança, reduzindo também a morbimortalidade infantil. Tem impacto importante na 

promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê. De acordo com o tema em questão analise 

as afirmativas abaixo e marque o item CORRETO:  

I- A mama, na gravidez, é preparada para a amamentação (lactogênese fase I) sob a ação 

de diferentes hormônios. Dentre eles se destacam o estrogênio, responsável pela 

ramificação dos ductos lactíferos, e o progestogênio, pela formação dos lóbulos.  

II- Com o nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda acentuada nos 

níveis sanguíneos maternos de progestogênio, com conseqüente liberação de prolactina 

pela hipófise anterior, iniciando a lactogênese fase II e a secreção do leite.  

III- A ocitocina, liberada principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, 

também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro 

e choro da criança, e a fatores de ordem emocional, como motivação, autoconfiança e 

tranqüilidade. 

IV- O leite de mães de recém-nascidos prematuros é idêntico ao leite de mães de bebês a 

termo. 

 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

 

37. A estrongiloidíase é uma doença parasitária intestinal, frequentemente assintomática. 

As formas sintomáticas apresentam inicialmente alterações cutâneas, secundárias à 

penetração das larvas na pele e caracterizadas por lesões urticariformes ou 

maculopapulares ou por lesão serpiginosa ou linear pruriginosa migratória (larva 

currens). A migração da larva pode causar manifestações pulmonares, como tosse seca, 

dispneia ou broncoespasmo e edema pulmonar também conhecido por: 

a) Síndrome de Löefler. 

b) Síndrome de Fitz- Hugh-Curtis. 

c) Síndrome de Stevens-Johnson. 

d) Síndrome de Reye. 

 

38. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Leia os seguintes enunciados e 

assinale o ERRADO: 

a) Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e 

menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao 

décimo dia pós-parto. 

b) O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês a termo. 

c) A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína, 

de difícil digestão para a espécie humana. 

d) O leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5 °C por 30 

minutos) tem o mesmo valor biológico que o leite cru. 
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39. Criança de 3 anos, nunca vacinada, comparece ao Centro de Saúde. A conduta ideal 

nessa situação é administrar: 

a) BCG e hepatite B e agendar as demais. 

b)Pólio oral, DTP +Hib, hepatite B e tríplice viral (SCR). 

c) Pólio oral, DTP, hepatite B, sarampo e BCG se PPD negativo. 

d) BCG, pólio oral, hepatite B, DTP e tríplice viral (SCR). 

 

40. Mãe procura atendimento na unidade de saúde. O filho foi mordido pelo gato do 

vizinho. O menino apresenta ferimento superficial, pouco extenso, na perna direita, tem 

queixa de dor e nega outra sintomatologia. Relata que o menino estava brincando no 

quintal com o gato e inesperadamente foi atacado. Ante esta situação, qual seria a conduta 

adequada? 

a) Lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após a exposição, se 

o animal permanecer sadio no período de observação encerrar o caso, se o animal 

morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, administrar 5 doses de vacina (dias 0, 3, 

7, 14 e 28). 

b)  Lavar com água e sabão, iniciar esquema profilático com 2 (duas) doses, uma no dia 

0 e outra no dia 3, observar o animal durante 10 dias após a exposição, se a suspeita de 

raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e 

encerrar o caso, se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completar o 

esquema até 5 (cinco) doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose nos dias 

14 e 28. 

c) Lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após a exposição, se o 

animal permanecer sadio no período de observação encerrar o caso, se o animal morrer, 

desaparecer ou se tornar raivoso, Iniciar imediatamente o esquema profilático com soro 

e 5 (cinco) doses de vacina administradas nos dias 0,3, 7, 14 e 28. 

d) Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com soro e 5 doses de vacina 

nos dias 0, 3, 7, 14 e 28, observar o animal durante 10 dias após a exposição, se a suspeita 

de raiva for descartada após o 10º dia de observação, suspender o esquema profilático e 

encerrar o caso. 

 

41. Assinale a associação CORRETA: 

a) Exantema facial em forma de borboleta = Exantema súbito. 

b) Febre que desaparece com o início do Exantema = Sarampo 

c) Manchas de Koplik = Eritema infeccioso. 

d) Linfadenopatia =Toxoplasmose. 

 

42. A reposição volêmica inicial recomendada no choque hipovolêmico em pediatria é: 

a) SGF1:1 – 30ml/kg em 30 minutos. 

b) Concentrado hemácias – 10 a 20ml/kg em 30 minutos. 

c) Plasma fresco – 10 a 20ml/kg aberto. 

d) SF a 0,9% - 10 a 20ml/kg aberto. 

 

43. Um lactente de 6 meses de idade, sexo feminino, é levado ao posto de saúde para 

consulta de rotina e ao exame físico o pediatra suspeita da “Síndrome do Bebê Sacudido” 

por meio da presença de: 

a) Desnutrição.     b) Equimoses nos braços. 

c) Manchas equimóticas nas orelhas.   d) Hemorragia retiniana. 
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44. No período de amamentação todo esforço deve ser feito para prevenir abscesso 

mamário, já que essa condição pode comprometer futuras lactações em aproximadamente 

10% dos casos. Quanto ao tratamento do abscesso mamário, marque V(verdadeiro) ou 

F(falso) segundo corresponda. 

 

I- Drenagem cirúrgica, de preferência sob anestesia local, com coleta de secreção 

purulenta para cultura e teste de sensibilidade a antibióticos. 

II- Antibioticoterapia e evitar o esvaziamento regular da mama afetada. 

III- Interrupção da amamentação na mama afetada até que o abscesso tenha sido drenado 

e a antibioticoterapia iniciada. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

IV- O uso de drogas para supressão da lactação está sempre indicado. 

V- Os abscessos mamários não adequadamente tratados podem evoluir para drenagem 

espontânea, necrose e perda do tecido mamário. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) F- V- V- F- V.  b) F- V- F- V- V.   c)  V- F- V- F- V.          d) F- V- F- V- F. 

 

45. Pedro, de 6 anos de idade, tem edema facial e abdominal, regular estado geral, e a 

mãe relata que nos últimos três dias apresentou febre de 38°c e falta de apetite. O exame 

de urina mostrou proteinúria leve, leucocitúria leve, cilindros hemáticos e 65 hemácias 

por campo. Foi aferida a pressão arterial (PA 120/85 mmHg). Nega vômito e cefaleia. 

Assinale qual o diagnóstico CORRETO: 

a) Infecção do trato urinário com hipertensão arterial. 

b) Glomerulonefrite difusa aguda. 

c) Síndrome nefrótica. 

d) Glomeruloesclerose focal e segmentar (GEFS). 

 

46. Em um paciente, de seis anos, com febre de início súbito instalada há quatro dias e 

que, há quatro horas atrás, passou a acompanhar-se de choque, notam-se petéquias 

subconjuntivais, plaquetopenia e hemoconcentração. Identifique os dados que poderiam 

ser utilizados no diagnóstico diferencial entre dengue hemorrágico e meningococcemia: 

a) Plaquetopenia e hemoconcentração. 

b) Presença de choque e petéquias subconjuntivais. 

c) Hemograma e velocidade de instalação do choque. 

d) Punção lombar e presença de choque. 

 

47. A doença exantemática é definida como doença infecciosa sistêmica, em que 

manifestações cutâneas acompanham o quadro clínico, gerando dificuldade diagnóstica. 

Doenças não infecciosas como hipersensibilidade a drogas, picada de insetos, queimadura 

solar e algumas doenças reumatológicas podem constituir diagnóstico diferencial. 

Relacione a doença com o tipo de exantema. 

 

1. Varicela. (   ) Exantema maculo-papular com palidez central, característica que 

confere aspecto rendilhado. 

2. Sarampo (   ) Exantema mais comum no lactente. 

 

3. Escarlatina. (   ) Exantema que poupa região Peri-labial. 

4. Eritema infeccioso. (   ) Exantema morbiliforme mais acentuado ao final do 3°dia. 
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5. Rubéola. (   ) Exantema acompanhado por artralgias, precedido de período 

prodrômico. 

6. Exantema súbito. (   ) Exantema máculo-papular com lesões pleomórficas. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1- 4 -6- 3- 5- 2. b) 4 - 6- 5- 2- 3-1. c) 4- 6- 3- 2- 5- 1. d) 4- 6- 3- 5- 2- 1.  

 

 

48. Recém-nascida do sexo feminino, com virilização da genitália externa, iniciou 

sintomatologia de anorexia, vômitos, diarreia, cianose e dispneia. Um quadro grave de 

desidratação levou a paciente ao óbito. O diagnóstico sugere: 

a) Feocromocitoma. 

b) Hiperplasia adrenal congênita. 

c) Doença de Addison. 

d) Síndrome de Cushing. 

 

49. Em relação à ressuscitação cardiopulmonar pediátrica, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Está indicada na bradicardia com sinais de choque. 

b) A assistolia é o ritmo de colapso mais frequente. 

c) A fibrilação ventricular é um ritmo encontrado com grande frequência durante 

as manobras de ressuscitação. 

d) A parada cardiorrespiratória (PCR) na criança raramente é um evento inesperado, 

sendo o resultado final da deterioração progressiva das funções respiratórias e/ou 

circulatória.   

50. Segundo a Lei nº. 8.080/90, capitulo III. Da organização, da direção e da gestão é 

INCORRETO: 

a) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

b) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil. 

c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos 

de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 

das ações de saúde. 

d)  A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento 

e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; 

recursos financeiros; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador. 


