
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

MMÉÉDDIICCOO // PPEEDDIIAATTRRAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.
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17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de
persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Observe a tabela abaixo e responda as questões 21 e 22.

Óbitos infantis e nascidos vivos p/Residênc por Lista Mort CID-10 e Ano do Óbito

Município: Abreu e Lima

Período: 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Número de nascidos vivos 1520 1587 1572 1470 1451 1505 1390 1419

Lista Mort CID-10

Diarréia e gastroenterite 4 3 2 2 1 1 0 0

Septicemia 0 0 1 0 2 0 0 0

Doença pelo [HIV] 0 0 0 1 0 0 0 0

Outras infecções 0 0 1 0 0 0 0 0

Anemias 0 1 1 0 0 0 0 0

Outras doenças do sangue 0 0 0 0 0 0 1 0

Desnutrição 3 1 5 2 0 0 1 0

Doenças do sistema nervoso 0 0 0 0 0 0 1 0

Pneumonia 2 0 3 0 1 0 3 1

Outras doenças respiratórias 0 0 1 0 1 0 0 0

Doenças do aparelho digestivo 0 0 1 1 1 0 0 0

Complicações gravidez/parto 2 5 3 6 2 4 3 10

Prematuridade/baixo peso 1 2 1 2 0 0 1 1

Asfixia perinatal 2 2 0 2 1 1 2 0

Desconforto respiratório do RN 5 4 4 2 2 1 2 2

Pneumonia congênita 1 0 0 0 0 0 0 1

Outras afecções respiratórias do RN 7 3 5 4 2 4 1 0

Septicemia bacteriana do recém-nascido 2 3 1 2 3 4 0 0

Transt. hematológicos feto/recém-nascido 1 1 0 0 0 2 0 0

Restante das afecções perinatais 1 3 2 3 0 1 2 0

Hidrocefalia e espinha bífida congênitas 1 1 0 0 0 0 0 0

Outras malf. cong. do sistema nervoso 0 0 2 0 3 1 1 1

Malformações congênitas do coração 2 1 0 1 2 1 0 1

Outras malf. cong. aparelho circulatório 0 0 0 0 0 0 0 1

Síndrome de Down 0 1 0 0 0 0 0 0

Outras malformações congênitas 1 2 2 3 2 2 0 4

Sint. sinais achad anorm ex clínicos laborat. 0 0 0 1 1 0 1 0

Outros riscos acidentais à respiração 0 0 0 0 0 0 0 2

Agressões 0 0 0 0 0 0 0 0

Todas as outras causas externas 0 0 2 0 0 0 0 0

Total 35 33 37 32 24 22 19 24

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. www.dataus.gov.br

21. Considerando-se todas as causas de óbito no período observado, é CORRETO afirmar que a(o)

A) mortalidade infantil diminuiu consistentemente cerca de 30%.
B) pico da mortalidade infantil se deu no ano de 2000, e a taxa mais baixa ocorreu em 2003.
C) taxa de mortalidade infantil em 1999 era de 23,03/1000 nascidos vivos, diminuindo para 14,62/1000 em 2005.
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D) perfil epidemiológico das causas de óbito mudou de um padrão com predomínio de causas infecciosas para predomínio de
causas perinatais.

E) taxa de mortalidade infantil cresceu cerca de 24% entre 2004 e 2005.

22. Observando-se o perfil das causas de óbito no ano de 2005, é CORRETO afirmar que

A) houve predomínio de causas perinatais e por malformações congênitas.
B) a taxa específica de letalidade por malformações congênitas foi de 7/1000 nascidos vivos.
C) acidentes representaram menos de 5% do total de óbitos.
D) se pode considerar como causa evitável de óbito até 80% dos casos registrados.
E) 10% dos óbitos ocorreram por complicações da gravidez e do parto.

23. O Pediatra deve conscientizar-se de seu papel na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Existem
atitudes positivas e negativas do profissional diante do assunto. Abaixo estão listadas algumas dessas atitudes. Leia-
as com atenção e, a seguir, assinale “P” para positiva e “N” para negativa.

( ) Diante de uma mãe sentada com seu filho dormindo com o seio na boca, orienta-a no sentido de não deixar isso
acontecer de novo, pelo risco de sufocação do bebê.

( ) Quando uma mãe chega ao consultório e conta que seu bebê de 9 meses ainda mama ao seio, fica surpreso e um
pouco preocupado.

( ) Quando perguntado sobre a freqüência com que o bebê deve ir ao seio, defende e encoraja a livre demanda.
( ) Numa consulta de primeiro mês com uma mãe de “primeira viagem” aflita pelo choro constante do bebê, indica

o uso de chupeta para consolo entre uma mamada e outra.
( ) Se perguntado como manter a amamentação após o fim da licença maternidade de uma mãe que trabalha 8

horas por dia, indica o uso de ordenha manual e refrigeração do leite fresco para uso dentro de 24 horas.

Assinale a alternativa que contempla a seqüência CORRETA.

A) P/N/P/N/P. B) N/N/P/P/P. C) N/P/N/P/N. D) N/N/P/N/P. E) N/N/P/N/N.

24. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estão inseridos no contexto da Atenção Primária de Saúde (APS) e
integram a rede integrada de assistência à criança no Sistema Único de Saúde (SUS). Na prática, os ACS exercem
diversas atividades e vivem um dilema entre a ação social e a ação técnica assistencial. Neste sentido, é
INCORRETO afirmar que

A) dificilmente o ACS conseguirá atuar equilibradamente, entre estes dois pólos.
B) os ACS não possuem os instrumentos necessários para sua correta ação social e política.
C) as competências exigidas aos ACS são incongruentes com a formação e capacitação desses profissionais.
D) entre as atribuições dos ACS está o planejamento das ações de saúde.
E) o cuidado com o meio ambiente deixou de ser atribuição dos ACS com a implantação do Programa de Saúde da Família.

25. Abaixo estão fatores extrínsecos que influenciam o crescimento do ser humano, EXCETO UM. Assinale-o.

A) Alimentação.
B) Condições socioeconômicas. D) Interação mãe-filho.
C) Hereditariedade. E) Meio-ambiente.

26. Quanto à situação que indica o adiamento da aplicação de qualquer vacina em crianças, assinale a alternativa
CORRETA.

A) Crianças com neoplasia maligna.
B) Portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida.
C) Crianças desnutridas.
D) Crianças em uso de hemoderivados ou imunoglobulina.
E) Prematuridade ou baixo peso ao nascer.

27. Lactente de 8 meses, sexo feminino, chega ao ambulatório com queixa de pústulas na região das nádegas. A mãe
informa que tem todo cuidado com a higiene da bebê, usando sempre creme contra assadura a cada troca de
fralda. Ao exame, a criança apresenta pequenas pústulas localizadas em folículos pilosos, com pêlos íntegros. O
tratamento CORRETO é

A) tópico com compressas de permanganato de potássio e pomada de neomicina.
B) sistêmico, com uso de eritromicina oral.
C) sistêmico com Clindamicina oral e antihistamínico.
D) tópico, bastando suspensão do uso de cremes ou pomadas e uso de sabonete antisséptico.
E) tópico, com sabonete antisséptico e neomicina pomada.
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28. Adolescente, 15 anos, sexo masculino vem à consulta com queixa de que, há 3 meses. tenta curar-se de “pano
branco” sem sucesso. Ao exame, pele oleosa, presença de acnes em face, tronco e dorso e presença de pequenas
máculas hipocrômicas bem delimitadas, redondas e ovais em face, fronte e dorso, com sinais de Zileri e Besnier
positivos. O tratamento CORRETO é

A) Griseofulvina oral por duas semanas, associada com cetoconazol xampu e loção por 3 semanas.
B) Terbinafina oral por 2 semanas associada a cetoconazol xampu e loção de miconazol por 3 semanas.
C) Uso de Permanganato de potássio diluído 1:20.000 em compressas, por 1 semana.
D) Sulfazalina por 3 meses.
E) Itraconazol oral por 5 dias, associado a cetoconazol xampu e loção por, no mínimo, duas semanas, além de iniciar

prevenção de recidiva com sabonete à base de enxofre e ácido salicílico e xampu de cetoconazol duas a três vezes por
semana.

29. A mãe de um menino de 8 anos de idade vai ao ambulatório com queixa de que, há duas semanas, ele está
adinâmico, sem apetite, apresentando febre baixa no período vespertino e dores nas pernas. Refere perda de peso
no período e antecedente de uma dor de garganta há 3 semanas que durou dois dias, não teve febre nem precisou
tratamento. Ao exame físico, apresenta-se hipocorado (++/4), eupneico, anictérico, com aparelho respiratório
normal (F.R.: 22 ipm), sopro sistólico apical, irradiando-se para axila e dorso (F.C.:108 bpm), sem visceromegalias
abdominais. A investigação diagnóstica deve se iniciar com a suspeita principal de

A) leucemia.
B) parasitose intestinal. D) dengue clássica.
C) febre reumática com cardite. E) anemia hemolítica.

30. Três semanas após uma infecção intestinal por Salmonella enteretidis, tratada com cefalexina, por 5 dias, iniciada no
5º dia de doença, um escolar de 10 anos queixa-se de dor em tornozelo esquerdo com edema e calor local, sem
relação com trauma. Confirmado o diagnóstico mais provável, o tratamento indicado é

A) Metrotexato por 3 semanas.
B) Ácido nalidíxico por 10 dias, associado a ibuprofeno por 3 semanas.
C) Eritromicina por 10 dias, associada à azatioprina por 3 semanas.
D) Naproxeno por 3 semanas.
E) Sulfasalazina por 3 semanas.

31. Lactente de 6 meses apresenta, ao exame, físico, palidez cutâneo-mucosa e esplenomegalia com baço palpável a 3cm
do rebordo costal esquerdo. Sua história nutricional inclui aleitamento materno misto desde 3 meses de idade,
usando para complementar o leite materno, mamadeira de leite integral com amido de milho e frutas em suco ou
papas. Para o diagnóstico laboratorial da suspeita diagnóstica principal, são suficientes

A) hemograma completo e dosagem de ferro sérico.
B) hemograma completo e mielograma.
C) eritrograma e RDW.
D) leucograma e mielograma.
E) hemograma completo, dosagem de ferro sérico e saturação de transferrina.

32. Lactente de 4 meses, portador de CIV com repercussão hemodinâmica moderada em uso de furosemida e digoxina
desde 15 dias de idade, evolui com baixo ganho ponderal, apesar de aleitamento materno exclusivo e todo esforço
em alimentá-lo bem. Aos 3 meses, pesava 4,5kg e, na consulta atual, está com 5,5 kg, freqüência cardíaca de 130
bpm, freqüência respiratória de 48 ipm, fígado palpável a 5cm do RCD, parecendo doloroso à palpação. O quadro
clínico sugere

A) insuficiência cardíaca direita.
B) insuficiência cardíaca congestiva.
C) intoxicação digitálica.
D) hipopotassemia.
E) miocardiopatia dilatada.

33. Criança de 4 anos apresenta súbito aparecimento de equimoses nas nádegas e na região proximal das coxas, além de
petéquias em dorso. Nega febre ou outras manifestações hemorrágicas. Refere ter tomado vacinas de reforço há um
mês. Restante do exame físico normal. O hemograma revela plaquetas de 85.000. O tratamento indicado é

A) Prednisona 2 mg/kg/dia por 3 a 4 semanas.
B) Dexametasona 0,5 mg/kg/dia por 2 semanas.
C) Imunoglobulina endovenosa 0,4g/kg/dia por 5 dias.
D) Danazol 300 a 400 mg/m² por 2 meses.
E) Expectante, com acompanhamento clínico e laboratorial diário, pois a doença é autolimitada.
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34. Lactente de 1 ano, previamente sadio, apresenta quadro de rinorréia, tosse e febre baixa por dois dias, evoluindo
nas 24 horas seguintes para dispnéia e sibilância. O estado geral é bom, continua se alimentando bem, embora
algumas vezes vomite por causa da tosse. Encontra-se eutrófico e hidratado no momento da consulta, afebril, com
freqüência respiratória de 38 ipm, sibilos e roncos em ambos os campos pulmonares. Restante do exame físico
normal. O raio X de tórax mostra hiperinsuflação torácica e retificação de arcos costais e diafragma. Hemograma
com leucócitos de 14.400/mm³, bastonetes de 1%, segmentados de 40%, Linfócitos típicos de 50% e atípicos de 4%
com monócitos de 4%. Plaquetas normais em número. A gasimetria arterial realizada em ar ambiente revela
ph=7,36, paO2 =100, paCO2 =32, BE= -2 e HCO3=20. Além de hidratação, controle térmico e nutricional, o
tratamento deve incluir

A) oxigenioterapia por cateter nasal ou máscara de Venturi.
B) fisioterapia respiratória.
C) uso de beta-2-agonistas.
D) uso de corticosteróides.
E) desobstrução nasal com soro fisiológico e aspiração.

35. Criança de 2 anos com febre e tosse há três dias vai à consulta em pronto-socorro onde é detectada, ao exame físico,
a presença de freqüência respiratória de 48 ipm, presença de diminuição do murmúrio vesicular no 1/3 médio do
pulmão direito e palidez cutâneo-mucosa leve. O raio x de tórax revela condensação pulmonar em região
paracardíaca direita, com seios costofrênicos livres. O tratamento inicial indicado é

A) hospitalar com ampicilina, 150mg/kg/dia dividido em 4 doses, EV.
B) hospitalar com penicilina cristalina, 100.000 UI/Kg/dia divididas em 4 doses, EV.
C) ambulatorial com amoxacilina, 50 mg/kg/dia, dividida em duas doses, VO.
D) ambulatorial com amoxacilina-clavulanato, 45 mg/kg/dia dividida em duas doses, VO.
E) ambulatorial com ceftriaxona, 150 mg/kg/dia, uma dose diária, IM.

36. O fundamento fisiológico para o emprego da terapia de reidratação oral é a absorção de

A) água acoplada ao sódio através dos canais de íons. D) sódio acoplado à glicose que ocorre no ápice das vilosidades.
B) água acoplada ao sódio juntamente com o cloro. E) íons H+, HCO3- e sódio através dos espaços intercelulares.
C) água por transporte passivo intermembranas.

37. Criança de seis meses, desnutrida grave, com diarréia há 3 dias, de início aquosa e depois em menor quantidade e
com muco, febril, com dificuldade para se manter hidratada por via oral, vai ao pronto-socorro para atendimento.
Os exames laboratoriais fundamentais para definição de terapêutica específica são

A) leucograma e ionograma.
B) gasimetria e leucograma.
C) coprocultura e Elisa para rotavírus.
D) pH fecal, pesquisa de substância redutora nas fezes e ionograma.
E) pesquisa de leucócitos nas fezes e gasimetria.

38. Medida terapêutica inicial fundamental para o tratamento de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica em
crianças com menos de 5 anos de idade é

A) erradicação do foco infeccioso com penicilina benzatina 600.000 UI, IM dose única.
B) restrição hídrica e da ingesta de sal.
C) furosemida 2 mg/kg/dia dividida em 4 doses diárias, VO.
D) repouso no leito.
E) hidralazina 2 mg/kg/dia dividida em 3 doses, VO.

39. Adolescente de 12 anos queixa-se de cefaléia freqüentemente, sempre do lado direito da cabeça, de caráter pulsátil,
intensidade moderada que dura duas a três horas por vez, acompanhadas de fotofobia e/ou náuseas. No último ano,
teve cerca de 6 episódios desse tipo. Os exames físico geral e neurológico são normais. O diagnóstico mais provável é

A) Migrânea.
B) Migrânea crônica. D) Cefaléia tipo tensional episódica.
C) Cefaléia tipo tensional crônica. E) Sinusopatia crônica.

40. Em relação ao câncer infantil, é INCORRETO afirmar que

A) as neoplasias malignas mais freqüentes na criança diferem daquelas típicas do adulto do ponto de vista topográfico,
histológico e de evolução clínica.

B) os tumores malignos da infância geralmente respondem bem à quimioterapia.
C) o grupo de crianças mais vulneráveis ao câncer são as menores de 5 anos, sexo masculino e brancas.
D) cerca de 40% dos tumores malignos são hereditários ou apresentam história familiar positiva.
E) a história clínica e o exame físico são passos fundamentais para o diagnóstico precoce.
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