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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.
Dá para crescer depois de adulto?
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda:
depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil
conseguir resultados significativos, e o único
tratamento que funciona é complicado. Durante a
puberdade, somos afetados de duas formas pelos
hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação
do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso
estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação
das cartilagens de crescimento entre os ossos.
Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois...
“Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional”,
diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. “Atingimos
97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea
para meninas e aos 16 para meninos.” É a vida.
Superinteressante – junho de 2010
QUESTÃO 01
Assinale a opção que contenha a resposta mais
adequada ao título do texto.
a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que
nos tornamos adultos.
b) Não, pois os hormônios são afetados de forma
irredutível na fase de crescimento.
c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação
das cartilagens de crescimentos.
d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo,
desde que se predisponha a um tratamento
complicado.
QUESTÃO 02
Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:
I – “Se você é verticalmente prejudicado”
II – “depois que a fase natural de crescimento passa”
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação
das cartilagens de crescimento entre os ossos”
IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças”
Os conectivos que expressam noção de tempo
constam nas opções:
a) II e IV apenas.
b) I e III apenas.
c) I e II apenas.
d) III e IV apenas.
QUESTÃO 03
Observe.
I – “Enquanto houver cartilagem”
II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios
sexuais”
III – “há esperanças”
IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do
crescimento”
V – “há pouco crescimento adicional”
As frases que possuem a mesma classificação quanto
ao tipo de sujeito são:
a) I, III e IV apenas.
b) I, III e V apenas.
c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.
QUESTÃO 04
Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio
do crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a
calcificação das cartilagens de crescimento entre os
ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se,
respectivamente, à:
a) Hormônio de crescimento – estirão.
b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
d) Hormônio de crescimento – hormônio de
crescimento.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que o par de palavras esteja com
o plural correto.
a) Estirães – naturais.
b) Calcificaçãos – adicionais.
c) Liberaçãos – finais.
d) Estirões – difíceis.
QUESTÃO 06
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia,
levando em conta que cada mês tenha 30 dias,
podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma
quantia de:
a) R$ 450,00
b) R$ 475,00
c) R$ 525,00
d) R$ 550,00
QUESTÃO 07
Observe a seguinte tabela referente ao consumo
mensal de energia elétrica de uma residência:
Aparelho

Consumo
Mensal

Geladeira

12,5 kW

Forno Elétrico

14 kW

TV

56 kW

Lâmpada

34 kW

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos
afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês
será de, aproximadamente:
a) R$ 17,47
b) R$ 19,20
c) R$ 21,40
d) R$ 22,00
QUESTÃO 08
O salário de Maria é igual a 90% do de João. A
diferença entre os salários é de R$ 500,00. O salário de
Maria é de:
a) R$ 4.000,00
b) R$ 4.500,00
c) R$ 4.750,00
d) R$ 5.000,00
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QUESTÃO 09

1
Um banco cobra sempre
de juros do valor do
10
empréstimo, independente do valor adquirido pelo
cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar
faça um empréstimo de R$ 100.240,00. Então,
podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá
de pagar ao banco é de:
a) R$ 10.024,00
b) R$ 10.240,00
c) R$ 10.204,00
d) R$ 1.024,00
QUESTÃO 10
A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x9)=0 é:
a)

5
3

b) -3
c) 3
d) -5
QUESTÃO 11
As doenças passíveis de notificação compulsória são
informadas através do:
a) SISVAN;
b) SINAN;
c) SISPN;
d) SISMAMA.
QUESTÃO 12
A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso
aos serviços de saúde públicos e privados conveniados,
em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado
por uma rede hierarquizada de serviços e com
tecnologia apropriada para cada nível, faz referência a
qual princípio do Sistema Único de Saúde-SUS:
a) Equidade;
b) Resolutividade;
c) Integralidade;
d) Universalidade.
QUESTÃO 13
Quais são os desafios do PACTO PELA SAÚDE?
a)promover inovações nos processos e instrumentos de
gestão
b)para alcançar maior efetividade, eficiência e
qualidade
c)da resposta do sistema às necessidades da população
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 14
A NOB 96, um dos principais instrumentos
estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS),
instituiu:
a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;
b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT

c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita
transferido regularmente aos municípios;
d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.
QUESTÃO 15
São denominadas como “As três dimensões do Pacto
pela Saúde”, todas abaixo exceto:
a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto
de Gestão;
b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de
Gestão;
c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS,
Pacto de Integração;
d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto
pela Integralidade.
QUESTÃO 16
Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que
_________________________________ realizar-se-a,
de quatro em quatro anos, com a representação dos
vários segmentos de saúde e propondo diretrizes para a
formulação de políticas de saúde.
Assinale abaixo a resposta que completa o traçado:
a) o Conselho Municipal de Saúde;
b) a Conferência Nacional de Saúde;
c) a Participação da Empresa Privada;
d) o Conselho do Adulto e do Idoso.
QUESTÃO 17
A importância estratégica da Atenção Básica deve-se ao
seu potencial em transformar em ações os princípios do
SUS, sendo eles:
Assinale a alternativa correta:
a) Universalidade, Integralidade e Equidade;
b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade;
c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade;
d) Equidade, Solidariedade e Integralidade.
QUESTÃO 18
São microorganismos causadores de diarreia aquosa
aguda, exceto:
a)Clostridium perfringens e Vibrio cholerae;
b)Echerichia coli enterotoxigênica;
c)Rotavírus e Norwalk;
d) Ascaris lumbricoides.
QUESTÃO 19
O Conselho Municipal de Saúde, devidamente
constituído
na
Lei
8142/90
tem
como
responsabilidades:
a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos
membros que integram o Conselho, pois eles
representam a comunidade e são os escolhidos para
decidir tudo pela comunidade, não necessitando da
participação da mesma;
b) A participação apenas dos gestores municipais no
processo de acompanhamento da gestão em saúde;
c) Ser paritário na sua composição
d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde
presidir o mesmo.
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QUESTÃO 20
Observe as informações abaixo, que indicam
pressupostos básicos de implantação do Sistema Único
de Saúde – SUS:
I) Participação da comunidade na definição de
necessidade no encaminhamento de soluções e na
avaliação dos serviços prestados.
II) Descentralização do processo de planejamento e
administração.
III) Regionalização e hierarquização dos serviços
públicos e privados.
IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde.
Assinale a alternativa correta
a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são
verdadeiras.
b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são
falsas.
c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira.
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.
QUESTÃO 21
Sobre Sistema de Monitoramento é incorreto afirmar:
a) O Monitoramento é um processo sistemático e
contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em
tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e
intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações
monitoradas;
b) O Monitoramento da gestão pública responde ao
seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com
eficácia se o dirigente não conhece de maneira
contínua e a mais objetiva possível os sinais vitais do
processo que lidera e da situação na qual intervém;
c) O objetivo essencial de um sistema de
monitoramento é verificar o nível de cumprimento de
determinados compromissos assumidos pelo gestor,
que sejam eles públicos ou institucionais;
d) Todas as alternativas estão incorretas.
QUESTÃO 22
Quanto à Saúde da Criança e do Adolescente, assinale
a alternativa incorreta:
a) Toda criança ou adolescente deve ser visto dentro
do contexto de sua família e comunidade;
b) Hoje já é consenso que a supervisão de saúde da
criança deve começar com a consulta pré-natal, a ser
realizada com ambos os pais, se possível;
c) São necessárias consultas médicas quinzenais para
todas as crianças nos dois primeiros anos de vida como
prevenção de doenças da infância;
d) A vacinação é um dos principais meios de prevenção,
protegendo a saúde da criança e do adolescente.
QUESTÃO 23
A dengue, é hoje, uma das grandes preocupações da
saúde pública.
A esse respeito é correto afirmar:
a) É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito
Aedes aegypti, podendo o espectro clínico das infecções
sintomáticas variar desde uma enfermidade febril
indiferenciada até uma síndrome de choque da dengue;

b) O quadro clínico mais frequente é caracterizado por
febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes,
hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.
c) O tratamento é sintomático e a letalidade é alta,
geralmente por choque hipovolêmico que se segue às
hemorragias.
d) Quando a febre começa a baixar, paralelamente
podem aparecer petéquias nas axilas, punhos, dedos e
palatos em 90% dos casos e em 10% das casos as
petéquias aparecem nos membros inferiores.
QUESTÃO 24
Na síndrome fetal alcoólica podem ocorrer, exceto:
a) Retardo no peso e na altura
b) deficiência mental de severidade variada
c) hipertonia e disfunção cerebral
d) alterações morfológicas craniofaciais
QUESTÃO 25
Quanto ao Aleitamento Materno é correto afirmar:
a) Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe
somente leite materno, direto do seio ordenhado, ou
leite humano de outra fonte
b) Aleitamento materno predominante: a fonte
predominante de nutrição da criança é o leite humano,
sem receber água ou bebidas a base de água, sucos de
frutas;
c) Aleitamento materno complementado: a criança
recebe leite humano de outras fontes enão da mãe;
d) A espécie humana é a única entre os mamíferos em
que a amamentação é biologicamente espontânea.
QUESTÃO 26
Febre ou pirexia é a condição em que o organismo
determina
um
aumento
da
temperatura
corporal.Quanto as causas de febre de início recente
em criança é correto afirmar:
a) As infecções agudas localizadas, principalmente as
viroses de vias aéreas superiores, e a fase prodrômica
de doenças infecciosas benignas são a causa
mais comum de febre em crianças;
b)
Meningite,
encefalite,
ventriculite,
cistite,
pielonefrite, gastrenterite;
c) Traqueobronquite, pneumonia, estomatite,otite,
faringite, sinusite;
d) todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 27
Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão
subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e
gestão no Sistema Único de Saúde (SUS).
Assinale abaixo a incorreta:
a) O acolhimento é um dispositivo para organização do
processo de trabalho que contribui para a humanização
e a integralidade da atenção;
b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes
frente aos usuários e traduz-se num conjunto de ações
que inclui escuta qualificada quando o usuário procura
a Unidade de Saúde;
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c) não inclui o estabelecer vínculos solidários e de
participação coletiva, por meio da gestão participativa;
d) O acolhimento é compreendido como um processo
de humanização, onde a equipe tem uma postura
diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser
ouvido na sua necessidade de saúde.
QUESTÃO 28
O recém nascido que apresenta complicações como
catarata ou glaucoma congênito, cardiopatia congênita,
perda auditiva e retinopatia pigmentar, associadas duas
pelo menos de tais complicações, pode-se suspeitar de:
a) Sífilis Congênita;
b) Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)
c) Endocardite
d) Febre purpúrica.
QUESTÃO 29
Nos casos de diarreias crônicas, apenas uma das abaixo
descrita não evolui com síndrome de má-absorção.
a) Síndrome do cólon irritável
b) IPLU
c) Doença celíaca
d) Mucoviscidose
QUESTÃO 30
Criança com anemia falciforme apresenta sinais de
meningite bacteriana. O agente causal mais provável é:
a) Estafilococo
b) Meningococo
c) Pneumococo
d) Listéria.
QUESTÃO 31
Podem estar implicadas na gênese da anemia. Assinale
a alternativa incorreta:
a) Ancylostoma duodenale;
b) Refluxo gastroesofágico;
c) Intolerância a proteína do leite de vaca;
d) A obesidade.
QUESTÃO 32
Numa criança de 3 anos de idade com episódio de
convulsão tônico-clônica há 35 minutos, afebril, a
conduta deve ser:
a) Liberar vias aéreas;
b) Aplicar benzodiazepínico endovenoso;
c) Administrar oxigênio inalatório;
d) Realizar exame neurológico completo.
QUESTÃO 33
Pelo Código de Ética Médica, são direitos do médico
todas as afirmativas abaixo, EXCETO:
a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por
questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor,
opção sexual, idade, condição social, opinião política ou
de qualquer outra natureza;
b) Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas reconhecidamente aceitas e
respeitando as normas legais vigentes no País.

c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das
instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas
do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente,
devendo dirigir-se, nesses casos, aos Órgãos
competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética
e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
d) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou
proibidos pela legislação do País.
QUESTÃO 34
As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados,
em princípio, não devem ser administradas à pessoas:
Assinale a incorreta:
a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou
alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou
coriza;
b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
c) Acometidas de neoplasia maligna;
d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora,
quimioterapia antineoplásica e radioterapia.
QUESTÃO 35
No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a
influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram
contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:
a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
b) Gestantes e profissionais de saúde;
c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;
d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39
anos.
QUESTÃO 36
A obesidade infantil é uma preocupação da saúde
pública. A esse respeito é incorreto afirmar:
a) A mudança de hábito alimentar é um aspecto
essencial no manejo da obesidade a longo prazo;
b) A mudança dos valores familiares com relação à
mudança de hábito, é de extrema importância;
c) A educação, no seu sentido mais amplo é o aspecto
mais importante.
d) Os hábitos familiares não interferem no aumento do
peso da criança, isto ocorre apenas no ambiente
escolar.
QUESTÃO 37
São manifestações clínicas do refluxo gastroesofágico:
a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
b) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
c) Esofagite e problemas respiratórios;
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta:
I- Não existe dados que justifiquem a triagem rotineira
de anemia ferropriva em crianças ou jovens
assintomáticos de baixo risco;
II- A maioria dos protocolos recomenda determinar a
hemoglobina e o hematócrito entre 9 e 12 meses de
idade nas crianças de alto risco, como prematuridade,
baixo peso, entre outros;
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III- Não é recomendável dosagem de hematócrito e
hemoglobina em meninas na época da menarca.
a) Apenas a alternativa I está correta;
b) As alternativas I e II estão corretas;
c) Apenas a alternativa III está correta;
d) As alternativas I e III estão corretas.
QUESTÃO 39
Quanto à hipercolesterolemia em crianças é incorreto
afirmar:
a) A triagem da hipercolesterolemia, um fator de risco
cardiovascular comprovado, está indicada somente nas
crianças a partir de 2 anos e nos adolescentes com pais
ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes
dos 55 anos;
b) Se os pais tiverem histórico de níveis de colesterol
iguais ou superiores a 240mg/dL não há necessidade
de triagem de hipercolesterolemia nos filhos;
c) Recomenda-se dosar o nível de colesterol total, fora
de jejum, a partir dos dois anos de idade e no início da
adolescência;
d) É crescente o número de crianças e adolescentes
com quadros de hipercolesterolemia por hábitos
alimentares incorretos.
QUESTÃO 40
Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo
abaixo a alternativa correta:
( ) Todo recém-nascido deve ter amostra de sangue
colhida para triagem de fenilcetonúria, hipotireoidismo
e hemoglobinopatias;
( ) A coleta deve ser feita a partir de 24 horas de vida,
até o sétimo dia;
( ) A coleta mesmo quando feita antes das 24 horas
de vida, não precisa ser repetida, basta uma amostra;
(
) É obrigatória, pelos protocolos existentes, a
triagem para deficiência de biotonidase, hiperplasia
adrenal
congênita,fibrose
cística,galactosemia,
homocistinúria e tirosinemia;
a) V, V, V, V;
b) F, V, F, F;
c) V, V, F, F;
d) V, V, V, F.
QUESTÃO 41
A motricidade reflexa independe do controle voluntário
e é produzida em resposta a estímulos específicos.
O reflexo que tem resposta incompleta a partir do
terceiro mês, no quarto mês está apenas esboçado e,
desde o final do sexto mês esta ausente é:
a) Reflexo tônico-cervical;
b) Reflexo de Moro;
c) Reflexo cutâneo-plantar;
d) Reflexo de preensão palmar.
QUESTÃO 42
Quanto à Constipação Intestinal na criança, é correto
afirmar:
I- É rara na criança que mama no peito;

II-Muitos recém-nascidos e lactentes normais ficam
alguns dias sem evacuar, porém quando o fazem, suas
fezes tem consistência normal;
III- A causa mais frequente de constipação no lactente
pequeno e no recém-nascido após sete dias de vida é a
chamada constipação intestinal funcional;
IV-Com frequência , períodos de um ou mais dias sem
evacuar em crianças que mamam no peito e que
vinham evacuando normalmente estão relacionados a
falta de introdução de fibras na alimentação;
V- Crianças que mamam no peito e apresentam
dificuldade para evacuar, fezes endurecidas, volumosas
e distensão abdominal devem ser investigada, pois
muitas vezes apresentam problemas orgânicos, tais
como doença de Hirschsprung, hipotireoidismo,
estenose retal ou anal e sepse.
a) Apenas I, II, e III estão corretas;
b) I, II, IV e V estão corretas;
c) Apenas II, III, IV estão corretas;
d) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
QUESTÃO 43
Criptorquidia está presente em 3% dos recém-nascidos
a termo e, aproximadamente, em 20% dos prematuros.
Assinale a alternativa incorreta:
a) A incidência diminui quanto mais prematura for a
criança;
b) A maioria das crianças que apresenta escroto vazio
tem testiculos retráteis por exacerbação do reflexo
cremastérico;
c) Nos exames das crianças com criptorquidia, deve-se
ter o cuidado de aquecer as mãos e colocar a criança
em uma posição que aumenta a pressão abdominal;
d) Não conseguindo através da manobra, que o
testículo desça, a criança deve ser encaminhada ao
cirurgião pediátrico para tratamento.
QUESTÃO 44
As parasitoses intestinais são um problema de saúde
pública importante, particularmente nos paises
subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.
a) A Giardia lamblia ou a giardíase é mais prevalente
em crianças do que em adultos, sendo endêmica em
muitos países e frequente em centros de lazer e
campistas;
b) O espectro clínico varia desde portadores
assintomáticos a casos com intensa diarreia e má
absorção;
c) O tratamento é feito com metronidazol, sendo que
alguns autores relatam eficácia do albendazol , com a
vantagem de causar menos efeito colateral;
d) a, b e c estão corretas.
QUESTÃO 45
O refluxo gastroesofágico apresenta manifestações
clínicas,sendo elas
Assinale a alternativa incorreta:
a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
b) Excessivo ganho de peso compatível com a idade da
criança;
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c) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
d) Esofagite e problemas respiratórios.
QUESTÃO 46
A confirmação do diagnóstico de asma brônquica é feita
através:
a) Da dosagem de IgE e IgM.
b) Radiografia do tórax em PA e perfil.
c) Provas de função respiratória.
d) Testes cutâneos.
QUESTÃO 47
Numa criança com 4 meses de idade, com quadro de
pneumonia aguda, o agente bacteriano mais provável
é:
a) Staphylococcus aureus.
b) Mycoplasma pneumoniae.
c) Estreptococo do grupo B.
d) Haemophillus influenzae.
QUESTÃO 48
Quanto à convulsão febril simples é incorreto afirmar :
a) Pode ocorrer em todas as idades
b) Geralmente é de curta duração
c) Não há sinais de infecção em SNC
d) Normalmente não apresenta sinais focais.
QUESTÃO 49
Molusco contagioso é causado pelo Molluscum
contagiosum que acomete pele e mucosas:
a) Afeta crianças, principalmente as atópicas;
b) Seu pico de incidência na infância situa-se entre 3 e
10 anos;
c) Nas crianças, as lesões localizam-se na face, tronco
ou extremidades.Pode atingir as membranas mucosas,
incluindo a conjuntiva.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO 50
A dermatite atópica é caracterizada por prurido e o
ressecamento da pele, sendo que as manifestacões
clínicas variam com a faixa etária do paciente.É
incorreto afirmar:
a) É mais comum o aparecimento após o terceiro mês
de vida, mas alguns casos são diagnosticados antes
dessa idade;
b) É uma doença bastante prevalente na atenção
primária;
c) Na criança estende-se até os dez anos de idade e
caracteriza-se por lesões principalmente na face;
d) O principal agente infectante das lesões de dermatite
atópica é o Staphylococcus aureus.
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