PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.



Composição da Prova:
QUANTIDADE DE QUESTÕES



MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 20

Noções de Legislação

21 a 40

Conhecimentos Específicos

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1.

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do

9.

fiscal.
2.

3.

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está
completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.

controle seu tempo.
10.

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal

fato ao fiscal imediatamente.

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas).

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

As

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que

6.

no

site

da

FAFIPA

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios,

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman,

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada

desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13.

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
ser desligados e mantidos dessa forma até o

respostas.
8.

disponibilizadas

termo de fechamento.
12.

da marcação da Folha de Respostas:
7.

estarão

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade
do candidato.

provas

da prova e levar consigo.
11.

será o único documento válido para a correção das provas. O

5.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual

providências.
4.

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a

deverão

término da prova e

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14.

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

leitura aumenta na área visual do hemisfério
esquerdo.”

LÍNGUA PORTUGUESA
Mesmo na idade adulta, alfabetização promove
reorganização do cérebro.
Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e
as mais antigas.
Estudo internacional com participação brasileira analisou
63 voluntários.

(A)
(B)
(C)
(D)

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo
quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas
compararam a atividade cerebral de analfabetos
com a de alfabetizados e verificaram que aprender a
ler altera funções do córtex. Córtex é a camada
periférica dos hemisférios cerebrais, sede de
funções nervosas elaboradas, como os movimentos
voluntários.
Como a escrita é invenção relativamente recente na
história da humanidade, não é possível afirmar que
tenha influenciado a evolução genética do cérebro
humano. “O seu aprendizado pode originar-se na
reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e
reservadas
a
outras
funções,
porém
suficientemente plásticas para passar a dedicar-se
à identificação dos sinais escritos e à sua ligação
com a linguagem falada”, diz Lucia Willadino Braga,
neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière,
na
França,
e
uma
das
coordenadoras da pesquisa.
O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa
aprende a ler por meio de uma “competição” entre a
atividade nova de leitura e as atividades mais
antigas de reconhecimento de faces e de objetos.
Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui
levemente à medida que a competência de leitura
aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou
seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se
essa competição tem consequências funcionais
para o reconhecimento ou a memória de faces.
No caso dos analfabetos, essa área visual do
hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica
as palavras escritas, só controla o reconhecimento
visual de objetos e de faces.
O estudo analisou com ressonância magnética
funcional a atividade cerebral na totalidade do
córtex de 41 voluntários brasileiros e 22
portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram
analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta
e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma
bateria de estímulos, como frases faladas e
escritas, palavras faladas, rostos e objetos.
Como a maioria dos efeitos do aprendizado da
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que
foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo
concluiu que os circuitos da leitura permanecem
plásticos durante a vida toda.
Lucia é presidente da Associação das Pioneiras
Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais
de Reabilitação, com sede em Brasília - e
pesquisadora
do
Centro
Internacional
de
Neurociências da rede, onde os voluntários
brasileiros foram analisados.

(E)

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego dos elementos no texto.
(A)
“Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...” (expressa acréscimo)
(B)
“...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais
preexistentes e reservadas a outras funções, porém
suficientemente plásticas...” (estabelece contraste)
(C)
“A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a
pessoa aprende a ler já adulta.” (expressa tempo)
(D)
“Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito.” (esclarece algo já
mencionado)
(E)
“...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só
controla o reconhecimento visual...” (expressa restrição)
QUESTÃO 03
Assinale a única alternativa cujo pronome
destacado só pode ser empregado procliticamente.
(A)
“Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente
para o hemisfério direito.”
(B)
“O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de
regiões cerebrais preexistentes...”
(C)
“Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...”
(D)
“...porém suficientemente plásticas para passar a
dedicar-se à identificação dos sinais escritos...”
(E)
“O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa
aprende a ler por meio de uma “competição”...”
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego dos sinais de pontuação e suas funções
no texto.
(A)
“...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos
leitores descodifica as palavras escritas, só controla o
reconhecimento visual...” (as vírgulas isolam uma
oração subordinada adjetiva explicativa)
(B)
“...como frases faladas e escritas, palavras faladas,
rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma
função sintática na oração)
(C)
“Como a escrita é invenção relativamente recente na
história da humanidade, não é possível afirmar...” (a
vírgula marca a anteposição de uma oração
subordinada adverbial)
(D)
“...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pósdoutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière...” (a vírgula
isola um aposto).
(E)
“Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22
foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância.”
(a última vírgula é empregada para isolar um adjunto
adverbial)

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude

QUESTÃO 01
“Durante a alfabetização, a resposta às faces
diminui levemente à medida que a competência de

CARGO: MÉDICO (CIRURGIA PEDIÁTRICA)

A expressão destacada
estabelece uma relação de comparação entre a
competência de leitura e a alfabetização.
introduz uma das possíveis causas para a obtenção da
competência de leitura.
propõe uma relação de consequência entre o aumento
da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
introduz uma relação de proporção entre a diminuição
da resposta às faces e o aumento da competência de
leitura.
estabelece uma relação de causa-efeito entre a
alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério
esquerdo.
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QUESTÃO 05
Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem
consequências funcionais...”, o elemento destacado
introduz uma oração subordinada
(A)
substantiva completiva nominal.
(B)
substantiva objetiva indireta.
(C)
adverbial condicional.
(D)
substantiva objetiva direta.
(E)
adverbial concessiva.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
De acordo com a Constituição Federal, no que se
refere à Administração Pública, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

QUESTÃO 06
“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que
foram alfabetizadas na idade adulta...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As expressões acima introduzem, no fragmento,
uma relação de
causa.
comparação.
proporção.
consecução.
concessão.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.
(A)
Centro
(B)
Pessoas
(C)
Pesquisa
(D)
Antigas
(E)
Escrita
QUESTÃO 08
“Cientistas compararam a atividade cerebral de
analfabetos com a de alfabetizados e verificaram
que aprender a ler altera funções do córtex.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tempo composto da forma verbal destacada é
têm comparado.
tinham comparado.
teriam comparado.
tiverem comparado.
tivessem comparado.

Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.

II.

É possível a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço
público.

III.

A administração fazendária e seus servidores
fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma
da lei.

IV.

A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem
promoção
pessoal
de
autoridades ou servidores públicos.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 12
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal,
no caso de iminente perigo público,
(A)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano.
(B)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização
prévia.
(C)
a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, independentemente de indenização, mesmo
se houver dano.
(D)
as autoridades não poderão usar de propriedade
particular, uma vez que esta é inviolável.
(E)
a autoridade competente só poderá usar de
propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
significado apresentado no texto pelos elementos
destacados.
(A)
Periférico (em torno)
(B)
Hemisfério (meio)
(C)
Descodificar (reforço)
(D)
Preexistentes (anterioridade)
(E)
Reorganizar (repetição)
QUESTÃO 10
Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6
fonemas, EXCETO
(A)
altera.
(B)
humano.
(C)
visual.
(D)
objeto.
(E)
escola.

CARGO: MÉDICO (CIRURGIA PEDIÁTRICA)

I.

QUESTÃO 13
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Constituição Federal, somente
____poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo _____,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
(A)
por lei específica / à lei complementar
(B)
por lei ordinária / ao decreto legislativo
(C)
por lei complementar / à lei ordinária
(D)
por emenda a constituição / à lei complementar
(E)
por lei complementar / à lei específica
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QUESTÃO 14
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Constituição Federal, os
servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
serão aposentados voluntariamente, desde que
cumprido tempo mínimo de ____de efetivo exercício
no serviço público e ___no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições: ___de idade, se homem, e ___de idade,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.
(A)
cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e
cinco anos
(B)
dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos /
sessenta anos
(C)
dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco
anos
(D)
dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta
anos
(E)
oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos /
setenta anos

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 18
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de
Saúde reunir-se-á ____com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada ____ou, extraordinariamente, por esta
ou pelo Conselho de Saúde.
(A)
a cada três anos / pelo Poder Executivo
(B)
a cada dois anos / pelo Poder Executivo
(C)
a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
(D)
a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
(E)
a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 15
O ato administrativo pelo qual a Administração
extingue um ato válido, por razões de oportunidade
e conveniência é denominado de
(A)
Anulação.
(B)
Revogação.
(C)
Cassação.
(D)
Delegação.
(E)
Convalidação.
QUESTÃO 16
De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal
e da União.
Os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será
previsto na respectiva proposta orçamentária.
É permitida a destinação de subvenções e auxílios a
instituições prestadoras de serviços de saúde com
finalidade lucrativa.
É vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.
O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 19
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

I.

Posse é a aceitação formal pelo servidor, das
atribuições,
dos
deveres
e
das
responsabilidades
inerentes
ao
cargo
público, com o compromisso de bem servir,
concretizada com a assinatura do termo pela
autoridade competente do órgão e pelo
nomeado.

II.

Não estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de saúde do trabalhador.

III.

Estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações de vigilância epidemiológica.

II.

A posse ocorrerá no prazo improrrogável de
até 30 (trinta) dias, contados da publicação
oficial do ato de nomeação.

IV.

A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.

III.

Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições do cargo público, que completa o
processo de investidura.

IV.

O prazo para o servidor entrar em exercício é
de 03 (três) dias úteis, contados da data da
posse.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 17
A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

CARGO: MÉDICO (CIRURGIA PEDIÁTRICA)
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Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A vacância de cargo público decorrerá de:
exoneração; aposentadoria; perda do cargo
por decisão judicial transitada em julgado;
demissão; e, falecimento.

II.

Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.

III.

O ato de exoneração só terá efeito a partir de
sua publicação.

IV.

No caso de exoneração a pedido, o servidor
deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta)
dias de antecedência, ao órgão de controle
de pessoal, devendo aguardar em exercício
até a publicação do ato exoneratório.

QUESTÃO 23
O estado nutricional dos pacientes poderá definir
seu prognóstico quanto à sua morbimortalidade.
Entre estes fatores podemos citar
(A)
os desnutridos poderão ter melhor recuperação caso os
níveis séricos de potássio estejam elevados.
(B)
a cicatrização de tecidos profundos não sofre influência
do estado nutricional, pois o reservatório de zinco
nestes tecidos é sempre maior que nos tecidos
superficiais.
(C)
o fechamento das suturas de planos superficiais são
prejudicadas também, pelos baixos níveis de vitamina
A, assim como a força tênsil destes tecidos estará
comprometida.
(D)
hipoproteinemia não é fator preponderante, caso o
paciente mantenha níveis de sódio e bicarbonato dentro
dos limites da normalidade, melhorando os
mecanismos de tampão metabólico.
(E)
os desnutridos marasmáticos (sem edema), pelas suas
reservas diminuídas de proteínas, tendem a apresentar
melhor cicatrização que os demais pacientes.
QUESTÃO 24
A Hiperinsuflação Pulmonar Neonatal, conhecido
como Enfisema Lobar Congênito é uma das
patologias
congênitas
pulmonares
mais
importantes. Sobre esta doença podemos afirmar
que
(A)
ocorre obstrução do bronquio com bronquiectasias
múltiplas
desde
o
nascimento,
causando
aprisionamento aéreo e insuflação.
(B)
inicialmente pode ser assintomático com boa evolução.
(C)
tem resolução espontânea e é multilobar ou bilateral
em 80% dos casos.
(D)
nunca é grave, no período neonatal, não evoluindo com
dificuldade respiratória.
(E)
compromete principalmente o lobo inferior do pulmão
direito.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Durante o transporte intra-hospitalar do paciente
cirúrgico, devemos observar, EXCETO
(A)
o nível consciência, pois as depressões respiratórias
pós anestésicas podem ser fator de complicação.
(B)
o estado nutricional imediato do período pós-operatório.
(C)
a oximetria de pulso, pois variações da ventilatórias
podem acarretar em hipoxemia.
(D)
a temperatura corporal, principalmente nos lactentes
mais jovens.
(E)
o estado de hidratação, principalmente verificando se
houve diurese durante o período trans operatório
prolongado.

QUESTÃO 25
Um menino, vinte e sete dias de vida é levado ao
atendimento pediátrico por apresentar um estridor
respiratório que deixa a família muito preocupada.
Este “barulho” não é contínuo e a mãe refere que
quando a criança chora, o barulho aumenta. Outro
achado importante é que muitas vezes o bebê
“engasga” ao sugar o seio materno. Ao exame
físico, não há cianose e nenhum sinal de
comprometimento infeccioso ou inflamatório. O
restante do exame físico é normal. A hipótese mais
provável será
(A)
Laringomalácia.
(B)
Fístula brônquica distal.
(C)
Atresia de coanas.
(D)
Agenesia brônquica unilateral.
(E)
Atresia de esôfago com fístula distal.

QUESTÃO 22
Sabemos que vários hormônios são envolvidos na
resposta endócrina e metabólica do paciente
cirúrgico. Das alternativas abaixo, qual está correta
sobre a função hormonal?
(A)
O cortisol estimula a blastogênese linfocitária.
(B)
A resposta metabólica ao trauma cirúrgico não está
relacionada à extensão do trauma tecidual ou com o
nível de lesão celular.
(C)
O glucagon, estimula a quimiotaxia dos neutrófilos, não
alterando sua atividade bactericida.
(D)
Não há diferença nas concentrações dos marcadores
do stress metabólico no período peri-operatório, como o
cortisol, sabemos também, que as catecolaminas, a
glicose e o GH atingem picos iguais tanto nas
laparoscopias e nas cirurgias abdominais abertas.
(E)
As catecolaminas inibem a quimiotaxia dos neutrófilos.
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QUESTÃO 26
As patologias vasculares encontradas em pediatria
podem se apresentar de várias formas, uma delas é
a Síndrome de Klippel-Trenaunay. Qual das
alternativas a seguir NÃO faz parte desta
Síndrome?
(A)
É uma formação vascular onde há alteração da
anatomia de um membro apresenta angiomas planos e
varizes locais.
(B)
Entre as artérias e as veias há fístulas que
sobrecarregam o sistema venoso devido a que há
menor pressão que no sistema arterial.
(C)
Poderá existir uma incorreta implantação de músculos
ou de tendões que podem obstruir o sistema venoso.
(D)
Esta formação altera o sistema venoso apesar de
aumentar a pressão venosa e o metabolismo local, não
afeta os núcleos do crescimento ósseo.
(E)
Esta síndrome congênita é estudada com flebografia
contrastada ou com ressonância magnética onde não
se podem visualizar as fístulas entre as artérias e as
veias.

QUESTÃO 30
Quando existe uma infecção da parede abdominal
após apendicectomia os agentes etiológicos
envolvidos com maior frequência são:
(A)
Germes anaeróbios e Vibrio colarae.
(B)
Staphylococcus aureus, exclusivamente.
(C)
Germes gram positivos oriundos da região pélvica.
(D)
Pneumococo e Micobactérias.
(E)
Germes anaeróbios entéricos e gram negativos.
QUESTÃO 31
Um paciente que nasceu há 24 horas, apresenta
clínica de vômitos importantes desde o nascimento.
Além disso, apresenta sopro cardíaco ainda sem
diagnóstico. Ao exame radiológico do abdome há uma
distensão com duas bolhas de ar e partes do abdome
sem presença de gás. O diagnóstico mais provável é
de
Atresia
Duodenal.
Outras
características
associadas serão:
(A)
em até 80% dos pacientes com Atresia Duodenal, existe
Síndrome de Down.
(B)
as cardiopatias congênitas não tem incidência aumentada
nos pacientes com atresia duodenal.
(C)
o tratamento radical, no período intra uterino deve ser
indicado, assim que é realizado o diagnóstico, com alto
índice de resolução positiva.
(D)
a atresia duodenal está associada a uma taxa de
prematuridade.
(E)
o tratamento cirúrgico precoce pouco melhora a
evolução destes casos.

QUESTÃO 27
Um paciente de doze anos de idade está gravemente
desidratado, com pressão arterial de 45 x 24 mmHg, às
custas de apendicite supurada que evolui há várias
horas. Há necessidade de reposição volêmica. Das
alternativas abaixo, qual a solução indicada para
resolver tal situação?
(A)
Soro fisiológico 0,9%.
(B)
Soro Glicosado 5%.
(C)
Ringer Lactato com Cálcio a 10%.
(D)
Solução iônica de sódio 20% e cálcio a 10%.
(E)
Soro Glicosado 10%.

QUESTÃO 32
Ao examinar um menino de 9 anos que ao cair de uma
árvore apresenta dor abdominal com várias
escorições no local, devemos ter a seguinte conduta:
(A)
inspeção, ausculta, percussão, palpação.
(B)
ausculta, inspeção, percussão, palpação.
(C)
inspeção, ausculta, palpação, percussão.
(D)
inspeção, palpação, ausculta, percussão.
(E)
palpação, inspeção, ausculta, percussão.

QUESTÃO 28
A esplenectomia estará indicada no caso de Doença
Falciforme, quando
(A)
atualmente não existe indicação de esplenectomia em
nenhum caso de anemia falciforme.
(B)
o paciente apresenta Síndrome Mão-Pé, aos seis meses
de idade.
(C)
após a primeira crise de sequestro esplênico.
(D)
ao dosar os níveis hematimétricos, a hemoglobina for
inferior a 10 g/dl.
(E)
os sintomas abdominais respiratórios de repetição, como
diarreia crônica foram muito importantes, indicando baixa
imunidade.

QUESTÃO 33
Pela classificação das anomalias da diferenciação
sexual, alguns defeitos dependem de alterações
gonadais, das alternativas a seguir, qual tem esta
determinação?
(A)
Epispádia e Transposição peno-escrotal.
(B)
Pênis bífido associado à extrofia vesical.
(C)
Agenesia de pênis associada a ânus imperfurado.
(D)
Ausência congênita de vagina.
(E)
Hermafroditismo verdadeiro e Disgenesia testicular.

QUESTÃO 29
Em relação aos pacientes com diagnóstico de Torção
de Testículo podemos afirmar que
(A)
os sinais locais são: dor súbita, aumento do volume e
hiperemia da bolsa escrotal, e devemos aguardar pelo
menos 12 horas na expectativa de resolução espontânea
do quadro.
(B)
os exames como cintigrafia e ultra-som com Doppler
avaliam o fluxo sanguíneo testicular, porém não devem ser
utilizados de forma corriqueira pelo alto custo e potencial
erro com anomalias congênitas do testículo.
(C)
a hérnia inguinal encarcerada deve ser considerada no
diagnóstico diferencial.
(D)
nos casos de torção de testículo, a hidrocele nunca estará
presente.
(E)
um diagnóstico diferencial é epididimite em
adolescentes que não está relacionada à atividade
sexual e, em 90% dos casos, ocorre em vigência de
infecção urinária.
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QUESTÃO 34
Podemos considerar indicações de Laparoscopia
no Trauma Abdominal Fechado (TAF), EXCETO
(A)
Pneumoperitonio e Pneumoretroperitonio.
(B)
Hérnia diafragmática traumática.
(C)
Lavagem peritonial com líquido entérico ou bile.
(D)
Presença de dor lombar pós trauma.
(E)
Distensão Abdominal e Choque.
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QUESTÃO 35
Assinale a alternativa INCORRETA sobre as
videocirurgias.
(A)
Nas videocirurgias, a perda de líquido e o distúrbio
hidroeletrolítico pela evaporação nas serosas são
desprezíveis.
(B)
As principais desvantagens relatadas em relação à
videolaparoscopia são a necessidade de um
treinamento especial em videocirurgia, o alto custo dos
equipamentos e um risco maior de alguns tipos de
lesões como perfuração de vísceras por trocartes e
dificuldade de controle de grandes hemorragias.
(C)
Alcalose e a hipocapnia ocorrem com frequência
quando usamos este método.
(D)
Com seleção adequada dos pacientes e realizando
técnica cuidadosa, a incidência de complicações é
relativamente menor que as cirurgias abertas
abdominais.
(E)
A videocirurgia pode ser considerada um grande
avanço da cirurgia pediátrica moderna, permitindo tratar
de modo menos invasivo e com muita segurança
muitas das graves afecções pediátricas.

QUESTÃO 38
Sobre a utilização de cateter umbilical no período
neonatal, é INCORRETO afirmar que
(A)
esperamos encontrar duas artérias e uma veia.
(B)
é um acesso emergencial para administração de fluidos
e medicamentos.
(C)
poderá ser usado para monitorar a pressão venosa
central e realizar exsanguineotransfusões.
(D)
não está contra indicada nos casos de gastrosquise e
onfalocele.
(E)
ao introduzir o cateter umbilical, não devemos forçar
sua passagem contra qualquer resistência, pelo risco
de “falso trajeto” ou perfuração do vaso.
QUESTÃO 39
As punções venosas profundas podem ser
utilizadas em pediatria. Sobre este assunto, é
correto afirmar que
(A)
existe muitas vantagens das dissecções sobre as
punções venosas profundas, entre elas o menor índice
de infecção.
(B)
a técnica de Seldinger com colocação de cateteres de
dois ou três lumens pode ser utilizada inclusive para
hemodiálise.
(C)
as punções profundas de jugular interna não são
confiáveis para aferir a pressão venosa central.
(D)
as reações inflamatórias são maiores aos cateteres
introduzidos por via percutânea.
(E)
atualmente é desprezado o risco de embolia ou
trombose em qualquer uma das técnicas utilizadas.

QUESTÃO 36
Um paciente apresenta exteriorização das alças
intestinais diagnosticada ao ultrassom intra uterino.
Sobre esta situação podemos afirmar que
(A)
na origem do problema, uma das hipóteses é de que
acidentes vasculares precoces comprometendo a
artéria onfalomesentérica.
(B)
a incidência da gastrosquise é mais em mulheres acima
dos 30 anos.
(C)
a gastrosquise é sempre na região epigástrica, não
existindo casos na região para-umbilical.
(D)
a hereditariedade é comprovada em até 80% das
vezes.
(E)
a conduta cirúrgica deve ser imediata, independendo do
estado da criança, evitando a hipoperfusão das alças
intestinais.

QUESTÃO 40
Quanto às massas abdominais na infância, é
correto afirmar que
(A)
o diagnóstico do Tumor de Wilms é mais comum no
período intra-uterino.
(B)
o Neuroblastoma é o tumor sólido renal mais comum na
infância.
(C)
devemos considerar os cistos de colédoco quando
existir a tríade icterícia, dor no quadrante superior
direito e massa abdominal palpável, em meninas de até
doze anos de idade.
(D)
a doença policística renal não é uma alteração
geneticamente determinada, mas adquirida após
infecção urinária de repetição.
(E)
na infância, o carcinoma da adrenal tem incidência
maior que o neuroblastoma, em todas as idades.

QUESTÃO 37
Abscesso do músculo ileopsoas (AMI) é uma
doença incomum que afeta predominantemente
adultos jovens. Sobre este assunto, assinale a
alternativa correta.
(A)
Nos últimos anos, a descrição dessa doença tem
diminuído, pois o uso de antibióticos sem prescrição
médica tem melhorado esta evolução.
1,2
(B)
Aumentado, estando relacionada à imunodeficiência .
(C)
Na forma secundária de instalação da infecção há
disseminação hematogênica, favorecida por uma
imunodepressão de base (diabetes mellitus, alcoolismo,
neoplasias, artrite reumatóide, colagenoses, senilidade
e AIDS).
(D)
A forma secundária ocorre por extensão de estruturas
vizinhas infectadas como coluna vertebral como na
tuberculose e nas infecções das articulações
sacroilíacas, com predomínio deEscherichia coli e
Bacteroides spp.
(E)
O diagnóstico por imagem é difícil sem uma
característica ao raio X e o ultrassom não permite uma
análise mais específica do músculo psoas.
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