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Português 

 
 

TEXTO 1 
 

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em 
“usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de 
um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende 
as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas 
nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se 
carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras 
possibilidades da língua. As possibilidades são sempre 
diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem 
na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos 
vários discursos como diferentes: diferentes são as 
palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, 
teológico. Mas cabem sempre na mesma identidade. São 
expressões possíveis da linguagem. 

                                
(Arcângelo R. Buzzi, Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 

1973, pág. 229) 
 

01. O texto afirma que: 
 

a) As palavras da língua correspondem às regras do 
jogo. 

b) Tanto quem fala como quem joga combina regras. 
c) O conhecimento das regras de jogos complicados 

facilita o entendimento das regras da língua. 
d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos 

discursos graças às combinações diferentes, como 
acontece com as peças no jogo. 

e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o 
discurso, mudam-se igualmente as palavras. 

 
02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo 
corretamente: 

 

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de 
nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro 
para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores 
americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é 
mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) 
pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem 
ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem 
delas pessoas (9) “nascidas para fumar”. 

 
(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004). 

 
Os números que devem ser substituídos por vírgulas são: 

 
a) 1, 4, 6, 7; 
b) 1, 2, 7, 9; 
c) 3, 5, 8, 9; 
d) 2, 5, 8, 9; 
e) 1, 5, 7, 9. 

 
03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados.  
 

I.   Lowel abandonou a sua profissão para construir 
um observatório e se transformar em astrônomo. 

II.  Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a 
acreditar que os marcianos faziam esses canais, 
em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil. 

III.  Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade 
média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 
400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira 

de ferro e forma desenhos que parecem canais de 
água construído pelos homens da terra. 

IV.  Vários filmes e livros de ficção científica tentaram 
mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. 
Um dos maiores defensores dessa idéia foi 
Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 
1916. 

V.  Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que 
havia marcianos em marte. 

 
(Folha de S. Paulo, 17/03/95). 

 
Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a 
alternativa correta: 

 
a) II, IV, III, V, I; 
b) IV, I, III, II, V; 
c) V, IV, III, II, I; 
d) III, V, II, IV, I; 
e) III, V, IV, I, II. 

 
04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase: 

 
Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele 
______ nomeado, duvido que ______ a exercer o cargo. 
 

a) indique – seja – chega; 
b) indique – seja – chegue; 
c) indicar – for – chega; 
d) indicar – ser – chegue; 
e) indique – for – chega. 

 
05. Observe o texto I e II: 

 
I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na 

cavidade torácica, constituído de duas articulas e dois 
ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por 
meio dos movimentos ritmados de sístole e diástolo”.     

 
 (FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa). 
 

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. 
         Foi a morena que passou perto de mim 
                  E que me deixou assim... 

            
        (José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 

1982). 
 

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa 
correta: 

 
a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, 

denotativa. 
b) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, denotativa. 
c) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, conotativa. 
d) Ambos os textos apresentam linguagem 

literária, objetiva, porém só o I é denotativa. 
e) O texto I apresenta linguagem científica, 

objetiva, denotativa. 
 

06. Observe o texto: 
 

Eu sem você 
Não tenho porquê 
Porque sem você 
Não sei nem chorar...        

(Vinícius de Moraes) 
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De acordo com o texto, indique a função de linguagem 
correta: 

 
a) Função fática; 
b) Função poética; 
c) Função metalingüística; 
d) Função apelativa; 
e) Função emotiva. 

 
07. Observe as seguintes frases: 

 
I. Li romances, contos, novelas. 
II. Li romances, novelas e contos. 
III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e 
ensaios. 

 
Desta forma, indique a alternativa incorreta: 

 
a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos 

sintáticos iguais, caracterizando uma figura de 
construção assindética. 

b) No texto II, se antes do último elemento em 
seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta 
substitui a vírgula. 

c) No texto III temos a figura de construção 
chamada polissíndeto. 

d) No caso do texto III, a figura polissindética 
constitui um erro ortográfico. 

e) No texto III, supondo vírgula anteposta a 
conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um 
erro ortográfico. 

 
08. De acordo com a classificação das orações 
substantivas, relacione as colunas: 

 
I. A virtude das mulheres é que elas nunca 
mentem. 
II. “Vejo agora quanto estava preso a ela”. (Cyro dos 
Anjos) 
III. Ele ficou com medo de que eu revelasse o 
segredo. 
IV. Ele sempre quer a mesma coisa: que a sua 
presença seja notada. 
V. Foi necessário que os bombeiros interviessem.  

 
(   )  Oração subordinada substantiva subjetiva; 
(   )  Oração subordinada completiva nominal; 
(   )  Oração subordinada objetiva direta; 
(   )  Oração subordinada substantiva predicativa; 
(   )  Oração subordinada substantiva apositiva; 

 
A seqüência correta encontra-se na alternativa: 

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

 
09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são 
respectivamente: 

 
a) Anômalo, irregular, defectivo, regular; 
b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo; 
c) Regular, abundante, irregular, anômalo; 
d) Irregular, abundante, anômalo, regular; 
e) Abundante, defectivo, irregular, regular. 

 
 
 

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente: 
 
I. O __________ da Orquestra Meninos de Deus, em 
________ única, dará mais valor a esta campanha 
_________. 
 

a) conserto, cessão, beneficiente; 
b) conserto, seção, beneficiente; 
c) concerto, sessão, beneficente; 
d) concerto, secção, beneficente; 
e) conserto, sessão, beneficiente. 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar 
dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância 
epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar 
processos de investigação e de análise das informações 
sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o: 

 
a) Sistema de informações sobre mortalidade. 
b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS. 
c) Sistema de informação da atenção básica. 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS. 
e) Sistema de informações de agravos de 

notificação. 
 

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – 
SUS/1996): 

 
(   ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do 

SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, 
de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa 
ter sede no território do município. 

(   ) Na Comissão Intergestores Biparte e na 
Comissão Intergestores Triparte são apreciadas 
as composições dos sistemas municipais de 
saúde, bem assim pactuadas as programações 
entre gestores e integradas entre as esferas de 
governo. 

(   ) Quando um município, que demanda serviços a 
outro, ampliar a sua própria capacidade resolutiva 
pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de 
recursos alocados no município vizinho seja 
relocada para o seu município. 

(   ) Quando o serviço requerido para o atendimento 
da população estiver localizado em outro 
município, as negociações para tanto devem ser 
efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual 
e os gestores dos municípios envolvidos. 

(   ) A orçamentação dos recursos destinados ao 
pagamento das ações de atenção à saúde 
prestadas pelo município é feita com base na 
programação pactuada e integrada entre 
gestores, que é mediada pelo estado e aprovado 
na Comissão Intergestores Triparte regional e 
estadual e no respectivo Conselho de Saúde. 

 
Corresponde a sequência correta: 
 

a) F, V, F, V, F; 
b) F, V, V, F, F; 
c) V, F, F, V, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 
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13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V 
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   ) A referência e contra-referência na Unidade de 
Saúde da Família é considerada uma falha técnica. 

(   ) Com a implantação do PSF deve haver criação de 
novas unidades de saúde, para garantir maior 
número de atendimento; 

(   ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para 
elaborar, com a participação da comunidade, um 
plano local para enfrentar os determinantes do 
processo saúde/doença;  

(   ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica 
sob a responsabilidade de um agente de saúde. 

(   ) Privilegia a demanda programada.  
 
A sequência correta acima é: 
 

a) V, V, V, V, F; 
b) F, V, F, F, V; 
c) F, F, V, F, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 

  
14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90: 

 
(   ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito Público ou privado. 

(   ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos 
com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 

(   ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a 
participação da comunidade nas conferências e 
conselhos de saúde. 

(   ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, 
pelo menos sessenta por cento, aos municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão 
alocados como investimento no Plano de 
Integralidade do Município. 

 
A sequência correta é:               

 
a) F, F, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, F; 
d) F, V, F, V, F; 
e) F, F, V, F, F.                                                                                                                                                                                     

 
15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as relativas à 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 
EXCETO: 
 

a) Educação para a saúde; 
b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde 

que associado diretamente ao controle de 
vetores, a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, ou aos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); 

c) Pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico em saúde, promovidos por entidades 
do SUS; 

d) Serviços de saúde penitenciários, desde que 
firmado Termo de Cooperação específico entre os 
órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela 
prestação dos referidos serviços; 

e) Preservação e correção do meio ambiente, 
realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
Entes Federativos e por entidades não-
governamentais; 

 
16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, 
desta forme, identifique as alternativas corretas: 
 

I.  Os estados devem garantir 15% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

II.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% 
de suas receitas. 

III.  A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os 
gastos da União devem ser iguais ao do ano 
anterior, corrigidos pela variação nominal do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

IV.  Os estados devem garantir 14% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

V.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% 
de suas receitas. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, III; 
b) III, IV, V; 
c) Apenas III; 
d) II, III e IV; 
e) IV e V. 

 
07. Referente à situação de doenças transmissíveis no 
Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para 
as falsas: 
 

(   ) A transmissão contínua do sarampo foi 
interrompida desde o final de 2000. Embora de 
2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, 
esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por 
pessoas infectadas em outros países ou que 
tiveram contato com viajantes infectados. 

(   ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o 
patamar estabelecido para ser considerado 
eliminado, enquanto problema de saúde pública 
(1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando 
valor inferior a esse parâmetro. 

(   ) Embora a tuberculose (todas as formas), no 
período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de 
incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, 
deve-se ressaltar a redução observada na sua 
mortalidade. 

(   ) A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

(   ) Entre outros fatores que pressionam a incidência 
da dengue, destaca-se a introdução de um novo 
sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade 
era praticamente universal. A circulação 
seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um 
aumento na incidência da febre hemorrágica da 
dengue, com conseqüente incremento na 
mortalidade causada pela mesma. 
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A sequência correta é: 
 

a) F, F, F, V, V; 
b) V, V, V, V, V; 
c) F, V, F, V, F; 
d) V, F, F, F, F; 
e) F, F, F, V, F.  

 
18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o 
quadro e aponte a alternativa INCORRETAS: 
 
 
Ranking 1980 
 

 
Ranking 2000 

1 VII. Doenças do 
aparelho circulatório  

1 IX. Doenças do 
aparelho circulatório  

2 XVI. Sintomas, sinais e 
afecções mal definidas 

2 XVIII. Sint., sinais e 
achad. Anom. Ex. clin. 
e laborat. (mal 
definidas) 

3 VXII. Causas Externas 3 II. Neoplasias (tumores) 
4 I. Doenças infecciosas e 

parasitárias  
4 XX. Causas externas 

de mortalidade 
5 II. Neoplasma 5 X. Doenças do 

aparelho respiratório  
6 VIII. Doenças o aparelho 

respiratório  
6 IV. Doenças 

endócrinas, nuticion. e 
metabolic. 

7 XV. Algumas Afecções 
origin. No período 
perinatal 

7 I. Algumas doenças 
infecciosas e parasit. 

8 III. Glând. Endócr., 
nutriç., e transt. Imunit. 

8 XI. Doenças do 
aparelho digestivo  

9 IX. Doenças do aparelho 
digestivo 

9 Algumas afec. 
originadas no período 
perinatal 

10 Sistema nervoso e 
órgão dos sentidos  

10 Doenças do aparelho 
geniturinário 

 
a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um 

agravamento das causas de morte no Brasil, 
principalmente no que se refere à neoplasia. 

b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao 
quadro de afecções originadas no período 
perinatal, possivelmente pela melhora e aumento 
da procura de pré-natal pelas gestantes. 

c) Não se percebe grande agravamento quanto ao 
quadro de mortes por doenças do aparelho 
respiratório. 

d) Em 1980, a principal causa de morte era a 
decorrente de doenças do aparelho circulatório, o 
que permaneceu em 2000.  

e) Houve redução das doenças infecciosas e 
parasitárias, possivelmente pela melhora do 
saneamento básico e sistemas de saúde. 

 
19. São Sistemas de Informações Assistenciais: 
 

a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; 

b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e 
Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação; 

c) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informações da Atenção 
Básica; 

d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e 
Sistema de Informação sobre Nascidos vivos; 

e) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informação sobre 
Nascidos vivos. 

 

20. A direção do SUS deve ser: 
 

a) Descentralizada em cada esfera do governo. 
b) De responsabilidade do município. 
c) De responsabilidade do estado e município. 
d) Única em cada esfera de governo. 
e) De responsabilidade do Ministério da Saúde. 

 
 

Conhecimentos Específicos    
 
 
21. Sobre tuberculose é INCORRETO afirmar: 
 

a) Nas crianças menores, pela dificuldade de 
diagnóstico, recorre-se ao lavado gástrico ou 
lavado brônquico, o que é feito em uma minoria 
dos casos, pois referidos procedimentos 
necessitam de hospitalização. 

b) Tendo em conta tais dificuldades o diagnóstico da 
tuberculose, na criança, é feito na maioria dos 
casos, de probabilidade, baseado em dados 
clínicos, radiológicos, epidemiológicos e na 
interpretação do teste tuberculínico. 

c) O teste tuberculinico , quando positivo, indica que 
ocorreu a infecção pelo bacilo da tuberculose e 
quando negativo afasta a possibilidade da 
doença. 

d) A interpretação das imagens radiográficas 
representa um importante recurso complementar, 
principalmente nas mostra linfoadenomegalia 
mediastinal ou opacidades reticulo 
micronodulares difusas, sugerindo tuberculose 
miliar.  

e) Para as formas clínicas extrapulmonares o 
diagnóstico é facilitado pela realização de biopsia 
com estudo anatom–patológico, embora não se 
deva prescindir da pesquisa do bacilo. 

 
22. De acordo com os agentes etiológicos de meningites 
bacterianas neonatais segundo ordem de prevalência e 
tempo de início da doença, são de início precoce, 
EXCETO: 
 

a) Escherichia coli; 
b) Staphilococcus aureus; 
c) Staphilococcus epidermidis; 
d) Enterobacter sp; 
e) Proteus mirabillis. 

 
23. Na escala de Apgar 2, o recém-nascido apresenta as 
seguintes características, EXCETO: 
 

a) Frequência cardíaca maior que 100bpm; 
b) Esforço respiratório com respiração regular, choro 

forte; 
c) Tônus muscular com algumas flexões das 

extremidades; 
d) Atividade reflexa com choro; 
e) Cor completamente rósea. 

 
24. Dos critérios de Jones modificados para o diagnóstico 
de febre reumática são critérios menores, EXCETO: 
 

a) Febre; 
b) Artralgia; 
c) Nódulos subcutâneos; 
d) Elevação proteínas fase aguda; 
e) Alargamento de PR no eletrocardiograma. 
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25. A diarréia aquosa sem presença de sangue pode estar 
associada a diversos patógenos, EXCETO: 
 

a) Rotavírus; 
b) Escherichia coli enteropatogênica clássica; 
c) Escherichia coli enterotoxigênica; 
d) Vibrio colerae; 
e) Cepas de Shigella. 

 
26. Sobre o sarampo, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  No sarampo, a descamação do exantema, 
habitualmente furfurácea, pode ser laminar e 
intensa. 

(   )  A hipervitaminose A é frequente complicação da 
infecção pelo vírus do sarampo. 

(   )  O sarampo atípico é o que se observa em pessoas 
que receberam gamoglobulina ou em lactentes que 
ainda apresentam imunidade adquirida 
passivamente. 

(   )  O sarampo purpúrico é a forma clínica mais grave 
com que o sarampo se manifesta. 

(   )  A coloração dos neutrófilos pelo 
nitrobluetetrazolium pode oferecer subsídios na 
busca dos casos mais complicados. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, V, V, V, F; 
b) F, F, V, F, V; 
c) V, V, F, F, F; 
d) V, F, F, V, F; 
e) V, F, F, F, V. 

 
27. A fístula traqueoesofágica em H sem atresia de 
esôfago é um raro defeito congênito, apresentando-se 
como 4 a 5% das anomalias esofágicas, sobre tal é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Geralmente a fístula é múltipla e situa-se em nível 
cervical baixo ou torácico alto. 

b) Nas fístulas em H, se o segmento comunicante é 
curto ou oblíquo, os sintomas respiratórios podem 
ser mínimos e esta condição pode não ser 
descoberta por muitos anos. 

c) Os principais sintomas são: tosse, cianose e 
dispnéia com eliminação forçada de líquidos 
ingeridos pela boca e narinas. Há relatos de 
quadros freqüentes de pneumonia por aspiração 
como também, distensão gástrica. 

d) O diagnóstico se confirma pela introdução de 
sonda nasogástrica, radiografia simples de tórax, 
esofagograma, endoscopia digestiva baixa e, 
algumas vezes, a broncoscopia. 

e) O tratamento é cirúrgico e na maioria dos casos 
se tem acesso à fístula por toracotomia direita ou 
esquerda dependendo da prática do cirurgião, 
com uma menor morbidade pós-operatória 
quando comparada à cervicotomia. 

 
28. Os hemangiomas são tumores benignos muito 
freqüentes da infância, principalmente em recém-nascidos 
de baixo peso, porém é pouco freqüente a ocorrência de 
múltiplas lesões - quadro denominado hemangiomatose. 
Existem duas formas de hemangiomatose – a neonatal 
benigna (HNB) restrita à pele, e a neonatal difusa (HND), 
onde há acometimento visceral associado, sobre tal é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A principal característica da HND é o 
acometimento extracutâneo, principalmente rins, 
sistema nervoso central, aparelho gastrointestinal 
e pulmões. 

b) Hemangiomatose neonatal difusa ocorre duas 
vezes mais em pacientes do sexo feminino.  

c) A principal causa de morte HND é a insuficiência 
cardíaca congestiva, mas existem outras 
complicações como hemorragias profusas, 
icterícia obstrutiva e hidrocefalia. 

d) Atualmente, a terapêutica é baseada no uso de 
corticosteróides e interferon – alfa – 2a, sendo 
este último incluído no protocolo do Ministério da 
Saúde. 

e) Nos casos resistentes aos corticosteróides ou 
quando existe sério risco ao funcionamento de um 
órgão vital, preconiza-se o uso de interferon-a - 
2a (1-3milhões U/m2/d subcutânea) por 6 a 14 
meses devido sua ação inibidora dos fatores 
promotores da angiogênese. 

 
29. É definida como infecção do Trato urinário (ITU) 

subsequente por um novo organismo: 
 

a) ITU recorrente; 
b) ITU recidivante; 
c) ITU persistente; 
d) ITU reincidente; 
e) ITU recíproca. 

 
30. Das alterações que fazem parte das manifestações 
precoces transitórias da rubéola congênita é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Hepatoesplenomegalia; 
b) Púrpura; 
c) Icterícia; 
d) Linfadenomegalia; 
e) Endocrinopatias. 

 
31. Quanto a avaliação do desenvolvimento do recém-
nascido, na reflexão de moro, qual a resposta esperada? 
 

a) Piscamento dos olhos. 
b) Devido ao predomínio do tônus flexor nesta idade, 

os braços e pernas da criança deverão estar 
flexionados. 

c) Suas mãos, nesta faixa etária, permanecem 
fechadas. 

d) Consiste na extensão, abdução e elevação de 
ambos os membros superiores, seguida de 
retorno à habitual atitude flexora em adução. 

e) Movimentos de flexão e extensão dos membros 
inferiores, geralmente sob a forma de pedalagem 
ou de cruzamento entre eles, algumas vezes com 
descargas em extensão. 

 
32. São sinais e sintomas do Marasmo, EXCETO:           
 

a) Perda severa de crescimento; 
b) Perda marcante de tecido muscular; 
c) Perda marcante de tecido adiposo subcutâneo; 
d) Edema; 
e) Cabelo escasso, quebradiço e às vezes 

descolorido. 
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33. Apresenta-se como quadro clínico da fenilcetonúria, 
EXCETO: 
 

a) Atraso no desenvolvimento psicomotor; 
b) Cataratas; 
c) Problemas de linguagem; 
d) Crise generalizada de epilepsia; 
e) Urina com odor característico de rato.  

 
34. Do Código de ética Médica, Capítulo VII – das relações 
entre médicos, sobre as proibições ao médico, é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Servir-se de sua posição hierárquica para impedir, 
por motivo econômico, político, ideológico ou 
qualquer outro, que médico utilize as instalações 
e demais recursos da instituição sob sua direção, 
particularmente quando se trate da única 
existente no local. 

b) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou 
sob qualquer pretexto. 

c) Posicionar-se contrariamente a movimentos 
legítimos da categoria médica, com a finalidade 
de obter vantagens. 

d) Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
e) Praticar concorrência desleal com outro médico. 

 
35. Do quadro clínico da anemia por deficiência de B12 é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Parestesias simétricas das extremidades. 
b) Evolução progressiva com fraqueza, deficiência 

de andar, incoordenação motora. 
c) Espasticidade, hiporeflexia, clônus, sinal de 

Babinski. 
d) Manifestações neuropsiquiátricas (pode ser 

irreversível). 
e) Língua lisa, avermelhada e dolorosa. 

 
36. Sobre alimentação infantil após os seis meses, marque 
V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) 
falsa (s): 
 

(   )  Deve ser pesquisada a história familiar de atopia 
e/ou reações alérgicas antes da introdução de 
novos alimentos. 

(   )  Os sucos naturais devem ser usados 
preferencialmente após as refeições principais, e 
não em substituição a estas, em uma dose máxima 
de 400ml/dia. 

(   )  A papa deve ser amassada, sem peneirar, ou 
liquidificada. A carne não deve ser retirada, mas 
sim, picada e oferecida à criança. 

(   )  A criança amamentada deve receber quatro 
refeições ao dia (duas papas de sal, uma de fruta e 
uma de leite) e aquela não amamentada, seis 
refeições (duas papas de sal, uma de fruta e três 
de leite). 

(   )  No primeiro ano de vida não usar mel. Nessa faixa 
etária, os esporos do Clostridium botulinum, 
capazes de produzir toxinas na luz intestinal, 
podem causar botulismo. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V, V; 
b) V, V, V, V, V; 
c) F, F, V, V, F; 
d) V, F, F, V, V; 
e) V, F, F, F, V; 

37. Sobre as características gerais das fórmulas infantis: 
 

I.  Gordura: há redução da quantidade de gordura 
animal saturada e acréscimo de óleos vegetais 
(gorduras poliinsaturadas de melhor qualidade), 
como também o acréscimo de ácidos graxos 
essenciais (linoléico e alfa-linolênico). 

II.  Carboidratos: as fórmulas contêm lactose 
exclusiva ou associação de lactose com 
polímeros de glicose (malto-dextrinas), não 
necessitando, portanto, de adição de açúcar ou 
farinha. 

III.  Proteínas: há quantidade adequada de proteína 
com desnaturação protéica (quebra da caseína, 
em cadeias menores, formando proteínas 
solúveis e favorecendo a digestão e absorção), 
além de melhor relação proteína do soro/caseína. 

IV.  Minerais: há modificação nos teores dos minerais 
tentando aproximar os seus teores aos do leite 
materno. A relação cálcio/fósforo é adequada, 
favorecendo a mineralização óssea. 

V.  Oligoelementos (vitaminas e microminerais): 
atendem às necessidades da criança sadia. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I e V; 
b) I, IV, V; 
c) II e V; 
d) II, III, IV; 
e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

 
38. São funções imaturas ao nascimento, EXCETO: 
 

a) Salivação e a concentração de amilase salivar 
diminuída. 

b) Capacidade gástrica limitada. 
c) Enzimas proteolíticas diminuídas. 
d) Absorção de água, sódio e cloro e a excreção de 

bicarbonato e fósforo pelo cólon ainda não estão 
completamente amadurecidas.  

e) Atividade da lactase, amilase pancreática e lipase 
pancreática. 

 
39. São estratégias de maturação do TGI mediadas pelo 
leite materno, EXCETO: 

 
a) Compensar deficiência na produção de agentes 

bioativos do indivíduo. 
b) Amplificar funções imunológicas deficientes no 

lactente.  
c) Promoção do crescimento de bactéria norbífidas e 

lactobacilos. 
d) Adaptação da situação intra-útero para a vida 

extra-uterina. 
e) Efeitos antiinflamatórios e imunológicos diretos. 
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40. Sobre hipertensão intracraniana é INCORRETO 
afirmar: 
  

a) A lesão cerebral secundária é uma conseqüência 
da resposta bioquímica e celular à agressão inicial.  

b) As lesões cerebrais secundárias progridem com o 
passar do tempo, atingindo o pico em torno de três 
a cinco dias.  

c) Havendo aumento da pressão em um dos 
hemisférios cerebrais, poderá ocorrer herniação 
central; se o aumento da pressão acontecer em 
ambos os hemisférios cerebrais, a conseqüência 
será herniação uncal. 

d) Há um processo de compensação freqüentemente 
que ocorre à custa da diminuição do volume de 
liquor e sangue, uma vez que a massa cerebral é 
menos compressível. 

e) Em lactentes com HIC, o aumento progressivo do 
perímetro cefálico pode ser o único achado. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




