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Cargo: Pediatra 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parêntese, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. É indicação de cirurgia de urgência em pacientes com 
tetralogia de Fallot: 
a) Cianose progressiva. 
b) Insuficiência cardíaca congestiva. 
c) Edema agudo de pulmão. 
d) Crises de cianose. 

 
18. Em relação à doença de Kawasaki assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Em 88-94% dos casos há eritema palmo plantar que aparece 

dentro de cinco dias de doença e/ou edema endurado de pés 
e mãos. 

b) A conjuntivite está presente em 88% dos casos e caracteriza-
se por hiperemia, sem exsudato. 

c) A presença de febre por mais de 10 dias é necessária para o 
diagnóstico. 

d) A febre é alta e remitente, presente em 95-99% dos casos. 
 
19. Assinale a alternativa que contenha o sinal, seu significado e 
a doença que pode causá-lo, respectivamente: 
a) Sinal de Koplik/palidez perioral/sarampo. 
b) Sinal de Filatov/intensificação do rash nas áreas 

flexurais/escarlatina. 
 
 

c) Sinal de Forcheimer/ presença de petéquias em palato 
mole/rubéola. 

d) Sinal de Hoagland/pequenas ulceras em palato mole e 
úvula/exantema súbito. 

 
20. É correto afirmar sobre as alterações hormonais presente em 
pacientes com desnutrição energético protéica: 
a) Não há aumento dos níveis de somatomedinas no 

Kwashiorkor. 
b) Os níveis de somatomedinas no Marasmo é menor que no 

Kwashiorkor. 
c) Os níveis de hormônio de crescimento no Marasmo são 

maiores que no Kwashiorkor. 
d) Os níveis de cortisol no Kwashiorkor são maiores que no 

Marasmo. 
 

21. Pode cursar com o aumento da fosfatase alcalina: 
a) Hipotireoidismo. 
b) Acondroplasia. 
c) Escorbuto. 
d) Raquitismo. 

 
22. O uso prolongado de colestiramina em crianças pode levar a 
carência de: 
a) Riboflavina. 
b) Vitamina K. 
c) Ácido ascórbico. 
d) Tiamina. 

 
23. Na avaliação de um recém-nascido com diagnostico de 
infecção congênita por citomegalovirus: 
a) As principais alterações oculares são coriorretinite, atrofia 

óptica, retinite pigmentar e o estrabismo. 
b) A radiografia de crânio é ótimo método para avaliar 

calcificações periventriculares. 
c) A surdez neurossensorial é a seqüela menos freqüente, atinge 

apenas 2% dos lactentes infectados. 
d) A maioria das crianças infectadas é sintomática e quase 100% 

das infectadas intraútero terão sintomas ao nascer. 
 

24. Diante de um recém-nascido na sala de parto que apresenta 
apnéia, mecônio fluido, bradicardia e cianose generalizada, a 
melhor conduta é: 
a) Ventilação com balão e mascara. 
b) Cateter de oxigênio 5L/minuto. 
c) Estimulação tátil. 
d) Aspiração da traquéia por visualização direta através de 

cânula orotraqueal. 
 

25. A hipernatremia aguda pode causar em pacientes 
pediátricos, exceto: 
a) Irritabilidade. 
b) Convulsão. 
c) Hipotermia. 
d) Hipertonia. 

 
26. É característica da icterícia fisiológica em recém nascidos: 
a) Icterícia persistente aos 15 dias de vida, quando em 

aleitamento materno exclusivo. 
b) Pico em torno de 60 horas de vida no recém-nascido a termo. 
c) Inicio da icterícia com 12 horas de vida. 
d) Aumento acentuado de bilirrubina direta. 

 
27. Das doenças abaixo assinale aquela que contra-indicia a 
amamentação: 
a) HTLV-1. 
b) Sífilis. 
c) Hepatite A. 
d) Herpes simples labial na mãe. 
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28. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A introdução de alimentos ricos em ferro deve ser iniciada aos 

5 meses de idade para prevenir o aparecimento de anemia 
carencial. 

b) O pH das fezes dos lactentes em aleitamento materno 
exclusivo favorece o crescimento de bactérias 
enteropatogênicas. 

c) A transmissão do HIV pelo leite materno não está bem 
documentada. 

d) As fórmulas para lactentes comercializadas no Brasil são 
reguladas pela ANVISA de acordo com o Condex 

Alimentarus. 
 

29. No primeiro ano de vida, para aquisição motora, é importante 
a mielinização do trato: 
a) Extrapiramidal. 
b) Piramidal. 
c) Cuneiforme. 
d) Espinocerebelar. 

 
30. Caso não haja contra-indicação assinale a alternativa que 
contenha vacinas que podem ser feitas no recém-nascido: 
a) Pólio oral e BCG. 
b) Pneumococo e hepatite A. 
c) Hepatite A e B. 
d) Tríplice viral. 

 
31. São indicações da vacina antipneumocócica, exceto: 
a) Trabalhadores da área da saúde. 
b) Fístula liquórica. 
c) Linfoma. 
d) Esplenectomia. 

 
32. A classificação de Waterlow em crianças desnutridas pemite: 
a) Prognostico de morbidade. 
b) Estabelecer prioridade de intervenção. 
c) Calculo do escore Z. 
d) Avaliar o gasto energético. 

 
33. Dos agentes abaixo marque aquele mais comumente 
envolvido na etiologia do eritema multiforme: 
a) Anti-inflamatorios. 
b) Antibióticos. 
c) Candida albicans 
d) Herpes simples vírus. 

 
34. Sobre a dermatite atópica assinale a alternativa incorreta: 
a) O mecanismo fiopatológico justifica a eosinofilia. 
b) Crianças com dermatite atópica são menos predispostas a 

rinite alérgica e asma. 
c) O processo alérgico é mediado por IgE. 
d) O processo agudo é muito pruriginoso. 

 
35. Sobre a meningite meningocócica é incorreto afirmar: 
a) A profilaxia de contactantes deve ser feita com rifampicina 

10mg/Kg dose, a cada 12 horas, por 2 dias. 
b) O sorotipo que apresenta maior incidência no Brasil é o C, 

seguido pelo B. 
c) Nos quadros de meningococcemia em que o LCR é normal ou 

apresenta baixa celularidade, observa-se melhor prognóstico. 
d) O isolamento respiratório deve durar 24h após a introdução de 

antibiótico adequado. 
 

36. No tratamento da bronquiolite é correto afirmar: 
a) Os antibióticos de amplo espectro estão indicados na crianças 

menores de 6 meses. 
b) As medidas de suporte resolvem a maioria dos casos. 
c) Os corticóides sistêmicos são a primeira opção terapêutica. 
d) Nos casos leve sempre há necessidade de internação devido 

a alta letalidade desta doença. 
 

37. Em relação aos tipos de otite é correto afirmar: 
a) A OMA tem seu pico de incidência entre o sexto e o décimo 

segundo ano de vida. 
b) A otite media serosa manifesta-se com dor, discreta 

diminuição da audição, prurido no conduto auditivo e ocorre 
após comumente após banhos de imersão prolongada. 

c) A otite externa aguda é caracterizada pela presença de efusão 
no ouvido médio, não há dor ou febre e o principal sintoma é 
a perda auditiva. 

d) A otite colesteatomatosa é um processo crônico secundário a 
otites de repetição supuradas, que evolui com secreção 
fétida, comprometimento auditivo e lesão de estruturas do 
ouvido médio. 

 
38. Sobre a febre reumática, assinale a alternativa correta: 
a) Artrite de duração prolongada, envolvimento de pequenas 

articulações e coluna afastam seu diagnóstico. 
b) A insuficiência cardíaca está presente na maioria dos casos 

de cardite reumática na fase inicial. 
c) A cardite é de difícil diagnóstico. 
d) A presença isolada de pericardite é comum na cardite 

reumática. 
 

39. São condutas necessárias em crianças entre 3 e 36 meses 
de vida, com temperatura maior que 39,5 C sem sinais 
localizatórios, exceto: 
a) TC de tórax se dispnéia, taquipnéia, diminuição de murmúrio 

ou estertores. 
b) coprocultura se sangue ou muco nas fezes ou leucócitos 

fecais > 5/campo. 
c) hemocultura em crianças com leucócitos totais > 15.000/mm3. 
d) antibioticoterapia expectante em crianças com leucócitos 

totais>15.000/mm3. 
 

40. Das bactérias abaixo, responsáveis por infectar o trato 
urinário da criança, são mais freqüentes nas meninas e nos 
meninos, respectivamente: 
a) Klebsiella e Proteus. 
b) Proteus e Klebsiella. 
c) E. coli e Proteus. 
d) Proteus e E. coli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




