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PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo

de

mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate
pra
fazer
uma
macarronada
cum
galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi
um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia!
Fiquei
sem
sabêdondecovim,
proncovô,
oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)

a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:

a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial
hospitalar.

e)
especializada

e

Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções.
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
A saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)
d)

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário
Discriminatório

Voluntario

16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a) Nacionais .
b) Estrangeiros.
c)
Público.
d) Privado.
e) Todas estão erradas.
18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
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b)

c)

d)

e)

comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.

20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:
a) participação da comunidade
b) prioridade para o atendimento hospitalar;
c)
centralização das ações de saúde no
governo federal;
d) financiamento privado da saúde;
e) regulação do setor de saúde suplementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Samir tem 14 anos e procura atendimento
médico preocupado com seu desenvolvimento

genital. Notou que a maior parte de seus
amigos possui pênis de tamanho maior que o
seu, além de pilificação na região pubiana. Ao
exame físico, adolescente apresenta pênis
infantil, volume testicular 4 ml; discreta
pelugem na base do pênis. Peso e estatura no
percentil 15 para idade e sexo.Qual a hipótese
diagnóstica neste momento?
a) Hipogonadismo hipergonadófico.
b) Hipogonadismo hipergonadotrófico.
c) Atraso constitucional do crescimento e da
puberdade.
d) Puberdade fisiológica.
e) Síndrome de Klinefelter.
22. Lactente de 8 meses, oriundo de pequena
cidade com poucos recursos, é transferido para
hospital terciário por quadro de pneumonia
grave. Na história pregressa, consta apenas
alta tardia da maternidade, por atraso na
eliminação de mecônio, e três outros episódios
de pneumonia (radiografias anteriores mostram
acometimento em diferentes topografias
pulmonares). Irmão mais velho desta criança
havia falecido ainda na infância, por quadro de
desnutrição
e
infecções
pulmonares
recorrentes. Durante a anamnese, mãe informa
que o teste do pezinho deste lactente tinha
apresentado uma alteração, mas que não havia
sido possível repetir o exame. Considerando-se
a principal hipótese diagnóstica, qual exame
será solicitado, neste momento, com o intuito
de confirmá-la?
a)
b)
c)
d)
e)

Biópsia retal.
Teste do suor.
Dosagem de imunoglobulinas séricas.
Tomografia computadorizada de tórax.
Broncoscopia.

23. Lactente de 19 meses é atendido na UPA
com história de rinorreia e febre há 3 dias. No
momento do atendimento, estava com
temperatura de 39,5°C, já tendo sido medicado
com paracetamol poucos minutos antes.
Apresentava-se em bom estado geral, com
abaulamento da membrana timpânica à direita.
O pediatra testemunhou o aparecimento de
movimentos tonicoclônicos generalizados, que
desapareceram espontaneamente em dois

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – MEDICO PEDIATRA.

6

minutos. Familiares negam que a criança tenha
tido quadro semelhante prévio. Foi iniciado o
tratamento para a otite média e 24 horas
depois, a crise não tinha se repetido. A
principal hipótese, com base nos dados, é:
a)
b)
c)
d)
e)

Meningoencefalite viral.
Crise febril complexa.
Crise febril simples.
Epilepsia.
Meningite bacteriana.

24. No 2o dia após o parto, uma nutriz
apresenta o surgimento de lesões vesiculares
agrupadas, na comissura labial esquerda.
Diante do fato, qual a conduta recomendada
pela Sociedade Brasileira de Pediatria?
a) Recomendar que o leite materno seja
ordenhado e oferecido por copinho.
b) Suspender
temporariamente
a
amamentação e oferecer fórmula infantil.
c) Manter a amamentação diretamente na
mama, cobrindo as lesões e lavando as
mãos.
d) Manter a amamentação e prescrever
imunoglobulina para o recém-nascido.
e) Recomendar que oleite materno seja
ordenhado, pasteurizado e oferecido por
copinho.
25. Um recém-nascido a termo, com peso ao
nascer de 3.315 g, com boas condições de
vitalidade ao nascer, inicia a amamentação
ainda na sala de parto. No quinto dia de vida,
apresenta icterícia, hepatomegalia, dificuldade
para sucção, prostração. Solicitada internação,
identifica-se hipoglicemia e sepse por
Escherichia coli.A principal hipótese do
plantonista foi confirmada e foi iniciada
alimentação com fórmula a base de soja,
levando à melhora clínica da criança. Qual
deverá ter sido esta hipótese?
a)
b)
c)
d)
e)

Galactosemia.
Alergia à proteína do leite de vaca.
Deficiência congênita de lactase.
Fenilcetonúria.
Intolerância secundária à lactose.

26. Carlos Marcos é um escolar de 9 anos,
atendido pela primeira vez em seu ambulatório.
Traz a sua Caderneta da Saúde da Criança,
onde você nota que todos os dados
antropométricos
estão
corretamente
preenchidos, desde o nascimento. Nos
primeiros 18 meses de vida, a criança tinha
uma curva de crescimento estatural entre os
percentis 15 e 50. Porém, dos 18 as 24 meses,
teve uma desaceleração nesta curva e desde
então cresce abaixo do percentil 3. Atualmente
tem 120,8 cm (abaixo do p3).Seu pai tem
1,62m e sua mãe tem 1,49m. Considerando o
caso, assinale a afirmativa correta.
a) O alvo-genético deste paciente é de 1,62m.
b) Caso a idade óssea esteja atrasada, a
principal hipótese será de baixa estatura
familiar.
c) A desaceleração ocorrida no final do
segundo ano indica doença endócrina
subjacente.
d) A avaliação do estadiamento puberal não
terá importância para a avaliação do caso.
e) A
presença
de
baixa
estatura
desproporcional irá apontar para uma
variante normal do crescimento.
27. Maíra é uma lactente de 10 meses com
peso entre os escore-Z -2 e 2. Foi mantida em
aleitamento materno exclusivo até os 2 meses.
Desde então, começou a receber leite de vaca
e a introdução da alimentação complementar
aconteceu aos 5 meses. Atualmente, recebe 5
mamadeiras de leite por dia, uma papa de
frutas e uma refeição salgada (com macarrão e
legumes).Mãe vem notando que a criança está
mais pálida.Ao exame, bom estado geral,
palidez
cutaneomucosa,
ausência
de
adenomegalias ou visceromegalias. Solicitado
hemograma, com os seguintes resultados:
hemoglobina 8,0 g/dl, VCM 69fl, RDW 22%.
Qual a melhor conduta neste momento?
a) Orientar ingestão de alimentos ricos em
ferro e realizar novo exame em 2 meses.
b) Iniciar ferro profilático, orientar ingestão de
alimentos ricos em ferro e realizar novos
exames em 2 meses.
c) Solicitar eletroforese de hemoglobina.
d) Iniciar tratamento com sulfato ferroso em
dose terapêutica.

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – MEDICO PEDIATRA.

7

e) Solicitar
internação
hospitalar
hemotransfusão e investigação.

para

28. O primeiro resultado de carga viral de um
lactente de 6 semanas em acompanhamento
por exposição perinatal ao HIV indica 20.000
cópias/ml. Um novo exame é feito, e os valores
se confirmam. Indique a conduta neste
momento.
a) Solicitar genotipagem e só iniciar o
tratamento após o resultado da mesma.
b) Iniciar o tratamento apenas se carga viral
for maior que 100.000 cópias/ml.
c) Iniciar o tratamento apenas se contagem
de LT-CD4+ for menor que 15%.
d) Iniciar o tratamento apenas se contagem
de LT-CD4+ for menor que 15% e a carga
viral for maior que 100.000 cópias/ml.
e) Solicitar a genotipagem e iniciar a terapia
antirretroviral.
29. No ano de 2015, o Ministério da Saúde
(MS) ampliou a idade de recomendação da
vacina contra o HPV para mulheres vivendo
com HIV. Qual afirmativa traz a recomendação
correta de acordo com o MS?

filho de 3 meses. Considerando-se o
desenvolvimento normal, a ausência de qual
das habilidades abaixo seria preocupante nesta
idade?
a)
b)
c)
d)
e)

Sentar-se com apoio.
Leva objetos à boca.
Rolar quando apoiada no chão.
Sorriso social quando estimulada.
Imitar gestos.

31. Recém-nascido, no 14o dia de vida, é
levado para atendimento de urgência pois está
apresentando vômitos e pouca aceitação da
dieta. Nascido a termo, parto vaginal, com peso
ao nascer de 3.800 g. Ao exame físico, peso de
3.250 g, desidratado; o exame da genitália
revela falo de 1,5 cm de comprimento com
gônadas não palpáveis. Considerando-se a
principal hipótese diagnóstica, o que deve ser
esperado na avaliação complementar desta
criança?
a)
b)
c)
d)

Hipoglicemia, hiponatremia e hipocalemia.
Hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia.
Hipoglicemia, hipernatremia e hipocalemia.
Hiperglicemia,
hipernatremia
e
hipercalemia.
e) Hiperglicemia, hiponatremia e hipercalemia.

a) As mulheres de 9 a 26 anos de idade
vivendo com HIV deverão receber a vacina
com intervalo de doses de 0, 2 e 6 meses.
b) As mulheres de 9 a 26 anos de idade
vivendo com HIV deverão receber a vacina
com intervalo de doses de 0, 6 e 60 meses.
c) As mulheres de 9 a 35 anos de idade
vivendo com HIV deverão receber a vacina
com intervalo de doses de 0, 2 e 6 meses.
d) As mulheres de 9 a 35 anos de idade
vivendo com HIV deverão receber a vacina
com intervalo de doses de 0, 6 e 60 meses.
e) As mulheres de 9 a 26 anos de idade
vivendo com HIV deverão receber a vacina
com intervalo de doses de 0, 2, 6 e 60
meses.

32. Um lactente de 18 meses é atendido com
quadro compatível com resfriado comum há
cerca de 5 dias. Há 48 horas, mãe vem
notando que a criança encontra-se mais
chorosa que o habitual e vem tendo febre (de
até 38,5°C). Ao exame, secreção nasal
abundante,
oroscopia
sem
alterações.
Otoscopia: membrana timpânica bastante
hiperemiada e abaulada à esquerda e à direita.
Mãe nega quadro semelhante prévio e nega
uso prévio de antimicrobianos. De acordo com
as atuais recomendações da Academia
Americana de Pediatria (2013), qual a conduta
indicada neste momento?

30. Durante uma reunião realizada em uma
Unidade de Unidade de Estratégia de Saúde da
Família, são discutidas formas de se estimular
o desenvolvimento de uma criança ao longo do
primeiro ano de vida. Uma usuária mostra-se
preocupada com o desenvolvimento de seu

a) Prescrever apenas analgésico e marcar
reavaliação em 48 horas.
b) Prescrever
amoxicilina-clavulanato
e
analgésicos.
c) Prescrever amoxicilina e analgésicos.
d) Prescrever
gotas
otológicas
com
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anestésicos e antimicrobianos.
e) Prescrever
gotas
otológicas
com
anestésicos, antimicrobianos e corticoides.
33. Recém-nascida é avaliada por cianose e
recebe o diagnóstico de anomalia de Ebstein.
Esta cardiopatia é caracterizada por:
a) Drenagem das quatro veias pulmonares
anormalmente no átrio direito ou em uma
das veias sistêmicas.
b) Associação de dextroposição da aorta,
hipertrofia do ventrículo direito, obstrução do
trato de saída do ventrículo direito e
comunicação interventricular.
c) Alteração na valva tricúspide, com
deslocamento intraventricular dos folhetos
septal e posterior.
d) Relação anormal entre as grandes artérias e
os ventrículos (aorta origina-se do ventrículo
direito, e a artéria pulmonar, do ventrículo
esquerdo).
e) Presença de apenas um vaso arterial
emergindo da base do coração e dando
origem às circulações sistêmica, pulmonar e
coronariana.
34. Lactente de 4 meses é levado ao posto de
saúde e recebe as vacinas apropriadas para a
sua idade. Doze horas depois, apresenta crise
convulsiva tonicoclônica generalizada, com
duração de poucos minutos, sem recorrência e
sem outras alterações. Qual das opções indica
a melhor recomendação para vacinação aos 6
meses?
a) Recomendar pentavalente, vacina oral de
rotavírus humano, vacina oral contra
poliomielite
e
vacina
pneumocócica
conjugada.
b) Recomendar pentavalente, vacina oral
contra poliomielite e vacina pneumocócica
conjugada.
c) Recomendar DTPa, vacina contra hepatite
B, vacina contra Haemophilus influenzae tipo
B, vacina oral de rotavírus humano, vacina
oral
contra
poliomielite
e
vacina
pneumocócica conjugada.
d) Recomendar DT, vacina contra hepatite B,
vacina contra Haemophilus influenzae tipo B,
vacina oral de rotavírus humano, vacina oral

contra poliomielite e vacina pneumocócica
conjugada.
e) Recomendar DTPa, vacina contra hepatite
B, vacina contra Haemophilus influenzae tipo
B, vacina oral contra poliomielite e vacina
pneumocócica conjugada.
35. Você é responsável pela primeira
prescrição de um recém-nascido a termo, filho
de gestante diabética, grande para a idade
gestacional. Qual sua conduta em relação à
hipoglicemia?
a) Realizar avaliação da glicemia apenas se
houver manifestações clínicas. Estimular o
aleitamento materno, mas recomendar o
oferecimento regular de fórmula infantil
após cada mamada.
b) Realizar
avaliação
da
glicemia
independente
da
presença
de
manifestações
clínicas.
Estimular
o
aleitamento materno exclusivo.
c) Realizar
avaliação
da
glicemia
independente
da
presença
de
manifestações
clínicas.
Estimular
o
aleitamento materno, mas recomendar o
oferecimento regular de fórmula infantil
após cada mamada.
d) Realizar avaliação da glicemia apenas se
houver manifestações clínicas. Estimular o
aleitamento materno exclusivo.
e) Realizar
avaliação
da
glicemia
independente
da
presença
de
manifestações
clínicas.
Estimular
o
aleitamento materno, mas recomendar o
oferecimento regular de solução de glicose
por via oral após cada mamada.
36. Sammy é um escolar de sete anos em
acompanhamento regular no ambulatório de
pediatria. Ao exame físico, identifica-se: índice
de massa corporal de 20 kg/m2 (entre EZ 2 e 3,
pelo gráfico da OMS), estatura de 122 cm
(percentil 50, pelo gráfico do CDC/NCHS) e
pressão arterial de 116 x 72 mmHg. Em outras
duas ocasiões, a pressão aferida foi de 118 x
70 mmHg e de 120 x 72. Após avaliar a tabela
abaixo (com a distribuição em percentis da
pressão arterial segundo percentis de estatura
e idade para o sexo masculino), indique a
opção correta.
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a) Sammy tem sobrepeso e hipertensão
arterial.
b) Sammy tem sobrepeso e pré-hipertensão.
c) Sammy tem obesidade e pressão arterial
normal.
d) Sammy tem obesidade e pré-hipertensão.
e) Sammy tem obesidade e hipertensão
arterial.
37. Recém-nascido, a termo, parto vaginal,
está no alojamento conjunto. No final da tarde,
quando a criança tem 10 horas de vida, você é
chamado para avaliar a presença de edema
palpebral e hiperemia conjuntival bilaterais.
Sem saber o que causou o quadro, você decide
passar a noite estudando mas, na manhã
seguinte, o quadro já se resolveu. Qual a causa
mais provável da alteração observada?
a)
b)
c)
d)
e)

Conjuntivite química.
Conjuntivite gonocócica.
Conjuntivite por clamídia.
Conjuntivite viral.
Conjuntivite bacteriana inespecífica.

38. Em relação ao transporte seguro de
crianças, qual das opções abaixo está de
acordo com as atuais recomendações da
Sociedade Brasileira de Pediatria?
a) Os recém-nascidos, logo após a alta na
maternidade, não podem usar assentos de
segurança, devendo ser transportados no
colo de responsáveis, no banco traseiro do
veículo.
b) Um lactente de nove meses deve ser
transportado em assento específico, no
banco traseiro do veículo, voltado para a
frente (painel) do veículo.
c) Um lactente de quatro meses deve ser
transportado em assento específico, no
banco traseiro do veículo, voltado para a
traseira do veículo.
d) As crianças com altura superior a 1 metro
podem ser transportadas apenas com o cinto
de três pontos do veículo, sempre no banco
traseiro.
e) Crianças maiores de 10 anos já podem ser
transportadas no banco dianteiro, sempre
com o cinto de três pontos do veículo.

39. De acordo com os critérios da International
Diabetes Federation, qual dos parâmetros
abaixo NÃO é utilizado na caracterização da
síndrome metabólica em adolescentes de 10 a
16 anos?
a) Circunferência abdominal maior ou igual ao
percentil 75.
b) Níveis de triglicerídeos maiores ou iguais a
150 mg/dl.
c) Nível de HDL-colesterol inferior a 40 mg/dl.
d) Pressão arterial sistólica maior ou igual a
130 mmHg ou pressão arterial diastólica
maior ou igual a 85 mmHg.
e) Glicemia de jejum maior ou igual a 100
mg/dl ou diagnóstico de DM tipo 2.
40. Lactente de 13 meses é avaliado por
quadro de diarreia crônica. A avaliação dos
dados antropométricos indica que o lactente
tem peso que corresponde a 78% do peso
considerado ideal para a sua idade. Sem
alterações observadas ao exame físico.Qual a
classificação nutricional, segundo Gómez?
a)
b)
c)
d)
e)

Eutrofia.
Desnutrição leve.
Desnutrição moderada.
Desnutrição grave.
Desnutrição crônica.

41. A febre é um fenômeno em que ocorre
elevação do ponto de termorregulação do
centro termorregulador desencadeando um
conjunto de mecanismos que visam elevar a
temperatura corporal. Já na hipertermia, a
elevação da temperatura corporal ocorre por
dificuldade em se perder calor de forma
eficiente. No manejo da febre e da hipertermia
em crianças, podemos afirmar que:
a) A utilização de métodos físicos (banhos
mornos, compressas frias) tem indicação
precisa nos casos de febre.
b) Não existe indicação para se usar a
combinação
de
dois
antitérmicos
intercalados, para um melhor efeito
terapêutico.
c) O ácido acetilsalicílico tem boa ação central
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e periférica, sendo indicado nos casos de
dengue em seus estágios iniciais.
d) A dipirona tem potente efeito analgésico e
pouco efeito anti-inflamatório e tem ação
tanto central como periférica, dependendo
da dose.
e) A magnitude da temperatura alcançada nos
quadros febris tem tanto valor prognóstico
(gravidade) como diagnóstico (etiologia viral
ou bacteriana) nos quadros infecciosos.
42. A recomendação atual do Programa
Nacional de Imunizações para a imunização
contra a poliomielite é que sejam aplicadas aos
2, 4 e 6 meses respectivamente as vacinas:
a)
b)
c)
d)
e)

atenuada – atenuada – inativada.
atenuada – inativada – inativada.
inativada – atenuada – atenuada.
inativada – atenuada – inativada.
inativada – inativada – atenuada.

43. Lactente de 9 meses apresenta-se no
pronto atendimento em estado de mal
epiléptico (mais de 30 minutos de duração). A
despeito do tratamento instituído, persiste a
atividade convulsiva e instala-se o estado de
mal epiléptico refratário. A droga de escolha a
se utilizar neste momento ao paciente é:
a)
b)
c)
d)
e)

Tiopental.
Lidocaína.
Midazolam.
Fenobarbital.
Sulfato de magnésio.

44. Escolar de 7 anos, masculino, há uma
semana com manchas no corpo, claudicação e
dor em joelhos, dor abdominal periumbilical,
náuseas e vômitos. Ao exame observa-se
púrpura palpável principalmente em membros
inferiores simétricas e em nádegas, aumento
de volume em joelhos.A alteração laboratorial
que mais provavelmente encontraríamos neste
paciente é:
a)
b)
c)
d)

Plaquetopenia.
Hemocultura positiva.
Hematúria microscópica.
Blastos em sangue periférico.

e) Aumento
da
hemossedimentação.

velocidade

de

45. Você está examinando um recém-nascido
em programação de alta hospitalar no
alojamento conjunto e, ao realizar triagem
neonatal com oximetria de pulso (“teste do
coraçãozinho”), observa que a saturação no
membro superior direito é de 98% e a do
membro inferior é 94% em duas medições com
intervalo de uma hora entre elas. Qual o
significado desse achado e a conduta
adequada a seguir?
a) Presença de hipertensão pulmonar,
solicitar ecocardiograma e avaliação do
cardiologista infantil. B) Persistência de
padrão fetal de circulação pulmonar,
internação e uso de vasodilatador.
b) A diferença não é significativa e o recémnascido pode ter alta sem necessidade de
investigação.
c) Presença de cardiopatia congênita crítica,
internação e realização de ecocardiograma.
d) Presença de cardiopatia congênita sem
repercussão hemodinâmica, dar alta com
encaminhamento
ambulatorial
para
seguimento e investigação.
46. Criança de cinco anos de idade está em
pós-operatório de exérese de tumor de sistema
nervoso central e apresenta poliúria acentuada.
Os primeiros resultados de exames revelam
sódio sérico de 165 mEq/L e urina tipo I com
densidade urinária de 1005. A medida imediata
mais adequada nesse caso é:
a) Hidratar e iniciar desmopressina.
b) Expandir com soro a 0,45% e coloide.
c) Expandir em uma hora com soro glicosado
ou água destilada.
d) Iniciar restrição hídrica.
e) Iniciar dexametasona.
47. Adolescente de 12 anos, sexo masculino,
sem outras comorbidades, apresenta queixa de
dor no joelho direito há dois meses sem
trauma. Há uma semana começou a apresentar
aumento de volume na região do joelho, sem
história de febre. Ao exame observa-se discreto
aumento de volume, sem sinais flogísticos. Na
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radiografia do joelho observa-se lesão na
região metafisária distal do fêmur, de limites
imprecisos, com reação periosteal lamelar fina
tipo raios de sol com presença de triângulo de
Codman. A principal hipótese diagnóstica é:
a)
b)
c)
d)
e)

Osteossarcoma.
Sarcoma de Ewing.
Osteomielite.
Osteoma Osteoide.
Condrossarcoma.

48. Recém-nascido de 14 dias apresenta
icterícia persistente desde o nascimento. Com
relação a este caso, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Pela “Campanha do Alerta Amarelo” ele
deve ser avaliado com urgência quanto à
hipótese de colestase neonatal.
b) O Ministério da Saúde do Brasil incluiu a
“Escala Colorimétrica Fecal” na caderneta de
saúde da criança, visando agilizar o
diagnóstico e tratamento das hepatites
neonatais.
c) Na atresia biliar as enzimas hepáticas
canaliculares estão mais elevadas que as
tissulares.
d) A ultrassonografia abdominal apresenta
elevada acurácia para o diagnóstico de
atresia biliar.
e) A cirurgia de Kasai apresenta melhores
resultados quando realizada até os 60 dias
de vida.

outros esportes.
d) A hipotonia muscular apresentada nesse
recém-nascido não é um achado comum
nessa síndrome.
e) A vacina da varicela está contraindicada
devido à imunodeficiência presente nesta
síndrome.
50. Adolescente portador de hemofilia A grave
dá entrada no pronto-socorro com quadro de
hemartrose volumosa de joelho esquerdo e
muita dor. Dentre as medidas terapêuticas
abaixo, assinale qual NÃO pode ser utilizada:
a) Analgesia com ácido acetilsalicílico ou
narcóticos. B) Administração de fator VIII.
b) Uso de corticosteroide oral.
c) Administração de fator VIIa recombinante.
d) Repouso articular e imobilização temporária.
RASCUNHO

49. Recém-nascido apresenta hipotonia,
epicanto, fenda palpebral oblíqua, prega
simiesca, clinodactilia do 5o dedo da mão,
afastamento entre o 1o e o 2o dedos do pé e
frouxidão ligamentar. O cariótipo mostra o
seguinte resultado: 47 XY +21. Podemos
afirmar que:
a) É um caso de trissomia do cromossomo 21,
causada por translocação herdada de um
dos pais.
b) A cardiopatia congênita mais comum nessa
síndrome é a Tetralogia de Fallot.
c) Deverão ser evitados, futuramente nesse
paciente, movimentos de flexão total da
coluna cervical realizados em cambalhotas e
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