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Cargo: Médico Pediatra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda o que se pede.  
 

“Último fantasma” 
(Castro Alves)  

 
Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?   
Tens a face nas sombras mergulhada...   
Sobre as névoas te libras vaporoso...  
  
Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a fronte, ó ser misterioso!...  
  
Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...   
Por quem meu peito em sonhos desespera?...  
  
Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte? 
És talvez o ideal que est'alma espera!   
És a glória talvez! Talvez a morte!...  
 
01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” 
significa:  
a) neve.  
b) vapor.  
c) orvalho.  
d) neblina.  
 
02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, 
respectivamente:  
a) adjetivo, substantivo e adjetivo.  
b) substantivo, verbo e substantivo.  
c) todas são adjetivos.  
d) todas são substantivos.  
 
03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:  
a) leve.  
b) perfeição.  
c) morte.  
d) vida.  
 
04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:  
a) 2 verbos.  
b) 1 verbo repetido muitas vezes.  
c) 3 verbos.  
d) 7 verbos.  
 
05. Temos um discurso direto na alternativa:  
a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular 

resposta adequada.”  
b) “Virão buscar-te ainda hoje.”  
c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”  
d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”  
 
06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, 
exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa 
palavra:  
a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.  
b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.  
c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.  
d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.  
 
07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.  
a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na 

superfície.  

b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta 
no ar.  

c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.  
d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.  
 
08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na 
alternativa:  
a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à 

vela.  
b) Tenho sempre um bom livro à mão.  
c) O avião partirá às 17h.  
d) Esquece a dor à medida que trabalha.  
 
09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma 
alternativa. Assinale-a:  
a) psi-co-lo-gi-a.  
b) abs-or-ver.  
c) pers-pi-caz.  
d) fric-ci-o-nar.  
 
10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. 
Assinale-a:  
a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)  
b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a 

derradeira.” (MM)  
c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)  
d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas 

de meu pai.” (MA)  
 
11. Temos um diminutivo na alternativa:  
a) corneta.  
b) aldeota.  
c) basquete.  
d) cartola.  
 
12. O numeral em questão é classificado como:  
“Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, esperanças.”  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) multiplicativo.  
d) fracionário.  
 
13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, 
o verbo encontra-se no:  
a) pretérito perfeito do subjuntivo.  
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) imperativo afirmativo.  
d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
 
14. Temos na voz passiva a frase:  
a) Receberam um merecido castigo.  
b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.  
c) A carta foi escrita por mim.  
d) Visitaste o gerente do banco recentemente.  
 
15. A concordância verbal está correta em:  
a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.  
b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.  
c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.  
d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.  
 
16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada 
encontra-se:  
a) no infinitivo pessoal.  
b) no infinitivo impessoal.  
c) no futuro do pretérito do indicativo.  
d) no futuro do presente do indicativo.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Mariana foi submetida a parto cesárea por evoluir com 
sofrimento fetal durante o trabalho de parto. Apresenta 38 
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semanas de gestação, líquido amniótico claro e com grumos e o 
recém-nascido apresentou-se com 3700g. O pediatra notou, 
após realizar os passos iniciais do recém-nascido, uma FC = 
60bpm, cianose central e apneia. A melhor conduta dentre as 
abaixo seria: 
a)  Intubação traqueal e ventilação com pressão positiva com 

balão e cânula. 
b) Iniciar massagem cardíaca e proceder a intubação traqueal. 
c) Ventilação com pressão positiva com balão e máscara. 
d) Iniciar massagem cardíaca e providenciar ventilação com 

balão e máscara sob pressão positiva. 
 

18.  Alguns testes de triagem realizados no período neonatal tem 
contribuído para a redução da morbi-mortalidade de diversas 
doenças no Brasil. Sobre eles, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O Programa Nacional de Triagem Neonatal prevê o 

diagnóstico precoce de 4 doenças: hipotireoidismo congénito, 
fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística. 

b) Os exames só devem ser colhidos após 48h de iniciada a 
alimentação enteral. Antes disso, a avaliação de 
hipotireoidismo neonatal fica prejudicada. 

c) A prematuridade é fator restritivo na triagem da anemia 
falciforme e outras hemoglobinopatias no teste do pezinho. 

d) A dosagem de tripsina imunorreativa (TIR) avalia a ocorrência 
de fibrose cística. Quando alterado, confirma o diagnóstico da 
patologia. 

 
19.  Sobre a icterícia do recém-nascido, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A icterícia própria do recém-nascido evolui após as primeiras 

48h de vida, com pico máximo em torno do 5º dia de vida. 
b) Bilirrubina direta superior a 1mg/dl no 3º dia de vida deve ser 

sempre investigada como patológica. 
c) A icterícia própria do recém-nascido não dura mais que 10 

dias. 
d) Icterícia prolongada por 2 semanas ou mais deve ser 

investigada como sendo patológica. 
 

20. Qual medicação é utilizada para reverter os efeitos opióides 
em caso de overdose no recém-nascido na sala de parto: 
a) Naloxone. 
b) Dobutamina. 
c) Milrinone. 
d) Atropina. 

 
21. Assinale a alternativa que engloba três medicamentos contra-
indicados para lactantes: 
a) Isotretinoina, carbamazepina, aciclovir. 
b) Fenciclidina, bromocriptina, tamoxifeno. 
c) Amiodarona, codeína, haloperidol. 
d) Metrotexato, verapamil, sertralina. 

 
22. Em relação às anemias, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Recém-nascidos normais tem niveis de hemoglobina e 

hematócrito mais elevados com hemáceas menores em 
relação às crianças mais velhas e adultos. 

b) O ferro está presente em concentrações semelhantes no leite 
humano e no da vaca, porém apresenta melhor 
biodisponibilidade no primeiro. 

c) A lactoferrina, proteína que se liga ao ferro no leite humano, 
reduz a quantidade de ferro livre, inibindo a multiplicação 
bacteriana e permitindo melhor absorção. 

d) A reticulose é resposta típica das anemias hemofílicas e não 
se relaciona com anemia carencial. 

 
23. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza amamentação 
materna exclusiva até os 6 meses de vida. Para tanto, a técnica 
da amamentação deve ser sempre avaliada pelo pediatra. 
Assinale a alternativa que corresponda a uma má posição e/ou 
pega durante a amamentação: 
a) Todo o corpo do bebê deve estar junto ao corpo da mãe. 

b) A boca do bebê deve estar bem aberta e não se consegue ver 
praticamente a aréola. 

c) O bebê mama sem fazer barulhos e a mãe não sente dor nas 
mamas. 

d) As bochechas do bebê devem estar encovadas a cada 
sucção. 

 
24. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a alimentação dos 
lactentes: 
a) Recomenda-se a introdução de alimentos sólidos após o 6º 

mês de vida. 
b) O suco de frutas não é essencial na dieta de um lactente. 
c) Os lactentes que não são alimentados ao seio materno podem 

receber leite de vaca integral após o 6º mês de vida. 
d) Recomenda-se que o aleitamento materno seja oferecido no 

mínimo até os 12 meses e, depois disso, pelo tempo 
desejado mutuamente. 

  
25. Uma lactente de 5 meses, em aleitamento materno exclusivo, 
apresenta evacuações líquidas e esverdeadas após as 
mamadas, porém mantém bom estado geral e nutricional. Qual a 
melhor conduta frente ao caso: 
a) Substituir o leite materno por fórmulas lácteas indicadas para a 

idade. 
b) Manter o aleitamento materno exclusivo. 
c) Suspender temporariamente o leite materno. 
d) Substitui o leite materno por leite de vaca. 

  
26.  No desenvolvimento neuropsicomotor de um lactente na 28ª 
semana, espera-se encontrar a aquisição de importante marco 
no seu desenvolvimento: 
a) Ficar sentado com o apoio das mãos. 
b) Engatinhar. 
c) Pinça superior. 
d) Sustentação cefálica. 

  
27.  A orientação correta em relação ao calendário brasileiro de 
imunizações é: 
a) A vacina contra a febre amarela deve ser realizada a cada 10 

anos em todos os idosos. 
b) Crianças com menos de 2 meses de vida não podem receber 

a vacina oral de rotavírus humano. 
c) A 1ª dose da vacina contra hepatite B deve ser realizada ao 

nascer e a 3ª dose 180 dias depois. 
d) Todos os adulto a partir de 20 anos, devem receber a vacina 

contra sarampo, caxumba e rubéola. 
  

28. Em relação às imunizações, está INCORRETO o que se 
afirma em: 
a) A vacina BCG é realizada ao nascimento. 
b) A vacina contra a poliomielite é realizada aos 2, 4 e 6 meses. 
c) Contra o rotavírus são realizadas duas doses VO. 
d) A vacina tríplice viral é realizada aos 9 meses e entre 4 e 6 

anos. 
 
29. Quais as manifestações clínicas mais comuns na deficiência 
de vitamina A: 
a) Beri-béri, fadiga e irritabilidade. 
b) Pelara e demência. 
c) Raquitismo e osteomalácea. 
d) Fotofobia, xeroftalmia e retardo do crescimento. 
 
30. Em crianças sob tratamento para anemia ferropriva através 
de sulfato ferroso VO, é comum a queixa de intolerância 
medicamentosa em função de dores abdominais. A conduta 
inicial para minimizar o desconforto é de: 
a) Uso regular de dimeticona. 
b) Aumentar a ingestão de fibras e água. 
c) Administrar o medicamento junto com as refeições. 
d) Ingestão de sulfato ferroso junto com vitamina C. 
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31. Joel, 1 ano, apresenta febre alta (39ºC) contínua, de início 
súbito, irritabilidade e anorexia. Em 3 dias a febre cessou e 
surgiram lesões máculo-papulares rosadas, iniciadas em tronco e 
irradiação para a face e extremidades. O diagnóstico mais 
provável dentre os abaixo é: 
a) Eritema infeccioso. 
b) Exantema súbito. 
c) Mononucleose infecciosa. 
d) Rubéola. 
 
32. A dermatite atópica afeta 10 a 20% das crianças. Sobre o 
tema, é correto afirmar que: 
a) Crianças com dermatite atópica são mais predispostas a 

desenvolver asma ou rinite alérgica. 
b) O processo agudo não é pruriginoso apesar do aspecto 

inflamatório. 
c) O processo alérgico não é mediado por IgE. 
d) O mecanismo fisiopatológico justifica a ausência de eosinofilia. 
 
33. Nas meningites bacterianas nas crianças, o exame do líquido 
cefalorraquidiano apresenta as seguintes características: 
a) Pressão normal, leucocitose e glicose superior a 40mg%. 
b) Pressão normal, leucócitos normais e glicose inferior a 

40mg%. 
c) Pressão elevada, leucocitose maior que 500 células/mm3 e 

glicose inferior a 40mg%. 
d) Pressão pouco aumentada, leucócitos normais e glicose 

superior a 40mg%. 
 
34. Criança de 7 anos, queixa-se de surgimento de “caroço” no 
pescoço há 3 dias. Nega quaisquer outros sintomas associados. 
Ao exame físico: adenomegalia de 2,5 x 2,0cm em nível cervical 
II à esquerda, móvel, algo doloroso à palpação, com discreto 
rubor e calor. A melhor conduta dentre as abaixo, baseando-se 
no diagnóstico mais provável seria: 
a) Anti-inflamatórios. 
b) Biópsia do gânglio. 
c) Calor local. 
d) Antibioticoterapia. 
 
35. O principal agente etiológico de sinusite bacteriana aguda em 
crianças e adolescentes é: 
a) Staphylococcus aureus. 
b) Streptococcus pneumoniae. 
c) Haemophilus influenzae. 
d) Moraxella catarrhalis. 
 
36. Sobre as pneumonias na faixa etária pediátrica, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A taquipnéia é a manifestação clínica mais consistente da 

pneumonia. 
b) A aparência radiológica é diagnóstica na diferenciação entre 

pneumonia viral e bacteriana. 
c) As complicações comuns da pneumonia são a meningite e a 

artrite supurativa. 
d) O trato respiratório inferior normalmente não é estéril. 
 
37.  Em relação ao sopros cardíacos inocentes, é CORRETO 
afirmar que: 
a) O sopro de Still é o mais comum quando o paciente é 

auscultado em decúbito dorsal e algumas manobras podem 
ser utilizada durante o exame físico como auxilio para o 
diagnostico clínico. 

b) O sopro venoso só é audível quando a criança está deitada. 
c) O sopro da estenose pulmonar periférica funcional é muito 

frequente nas crianças com mais de 2 anos de idade. 
d) Todos os sopros inocentes podem apresentar frêmito. 
 
38.  Marcela, 3 anos, recebeu tratamento antimicrobiano para 
infecção urinária por 10 dias. Logo após o término do tratamento, 
voltou a apresentar quadro clínico e laboratorial de infecção 

urinária. Considerando que o tratamento realizado foi o mais 
indicado, a conduta correta a ser tomada neste momento seria: 
a) Iniciar quimioprofilaxia e solicitar uretrocistografia miccional. 
b) Iniciar quimioprofilaxia, solicitar ultrassonografia renal e 

uretrocistografia miccional. 
c) Manter sem quimioprofilaxia e solicitar ultrassonografia renal e 

urografia excretora. 
d) Repetir o tratamento por tempo mais prolongado e com outro 

tipo de antibiótico. 
 
39. Em relação à crise convulsiva febril, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A idade de ocorrência é de 3 meses a 5 anos. 
b) Está associada a febre, sem lesão do SNC. 
c) O tratamento deverá constar, invariavelmente, de medicação 

anticonvulsivante, para evitar novas crises. 
d) Trata-se de condição benigna, que cursa com bom 

desenvolvimento neuropsicomotor. 
 
40. Um menino recebe o diagnóstico de fimose. Assinale a 
alternativa correta: 
a) A fimose verdadeira é comum e associa-se a anel cicatricial 

fibroso esbranquiçado e não retrátil. 
b) A postectomia deve ser realizada após os 5 anos. 
c) O prepúcio pode permanecer aderido à glande até por volta 

dos 6 meses. 
d) A retração prepucial forçada está contra-indicada, pois pode 

levar a fimose adquirida. 




