
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será que as Por que será que as Por que será que as Por que será que as 
pessopessopessopessoas  se amam tanto as  se amam tanto as  se amam tanto as  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Esta questão apresenta uma  proposição e uma razão 
para a proposição. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

Agora assinale: 

A) se a proposição é verdadeira e a razão uma 
afirmativa falsa. 

B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
C) se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras e a razão não é a causa da 
proposição. 

D) se a proposição e a razão são afirmativas 
verdadeiras e a razão é a causa da proposição. 

E) se a proposição é um afirmativa falsa e a razão 
uma afirmativa verdadeira. 

14. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposiçõe 
abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e  afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1,2 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

17. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

19. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 

Conhecimentos de Clínica Médica / 
Clínica Cirúrgica / Urgência Médica 

20. Flávia tem oito anos de idade e foi atendida na 
emergência com queixa de edema e oligúria há três 
dias. Ao exame: edema palpebral e de membros 
inferiores (++), PA=80 / 60 mmHg. O sumário de urina 
apresenta densidade urinária de 1015, 3 
hemácias/campo, proteinúria maciça e 4 piócitos 
/campo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, 
a medicação inicial a ser feita é: 

A) antibiótico. 
B) diurético. 
C) antihipertensivo. 
D) corticóide. 
E) antiinflamatório não hormonal. 

21. A hiperpotassemia é uma complicação relativamente 
frequente em crianças internadas com patologias 
renais primárias ou secundárias e alterações 
hemodinâmicas severas. Nestas situações, o 
eletrocardiograma evidenciará: 

A) onda T alta e pontiaguda. 
B) onda T achatada. 
C) PR prolongado. 
D) presença de onda V. 
E) baixa voltagem do QRS. 

 



22. Renata tem quatro anos de idade e apresenta, há dois 
dias, urgência urinária e disúria. Ao exame: estado 
geral conservado e dor discreta à palpação da região 
suprapúbica. Sumário de urina com incontáveis 
piócitos e 15 hemácias por campo. A conduta indicada 
é:  

A) internar, colher urina para cultura, realizar 
ultrassonografia e iniciar o tratamento com 
ceftriaxona. 

B) realizar ultrassonografia de urgência e reavaliar 
conduta após o resultado. 

C) colher urina para cultura, reavaliar após 48 horas 
e iniciar antimicrobiano de acordo com o 
resultado. 

D) colher urina para cultura e iniciar tratamento 
ambulatorial com sulfametoxazol-trimetoprim ou 
nitrofurantoína. 

E) iniciar tratamento ambulatorial com amoxicilina, 
sem necessidade de fazer exames 
complementares. 

23. Lucas tem cinco meses de idade e foi internado 
comdesidratação ocasionada por diarréia surgida três 
dias atrás. O nível sérico do sódio foi de 175 mEq/L e 
a glicemia de 248 mg%. A conduta terapêutica mais 
adequada é: 

A) administrar insulina para corrigir a hiperglicemia. 
B) expansão do volume extracelular usando uma 

solução de glicose a 5%. 
C) reposição do déficit líquido em um período 

superior a 48 horas. 
D) administrar profilaticamente fenobarbital para 

prevenir convulsões. 
E) reduzir o nível sérico do sódio para 145 mEq/L 

em 24 horas. 

24. Bruno tem quatro anos e foi atendido com crise grave 
de asma. Após três doses de β2agonista por via 
inalatória por spray com espaçador a intervalos de 20 
minutos e O2, apresenta PFE > 70%, diminuição da FR 
e saturação de O2 de 96% em ar ambiente. A conduta 
seguinte adequada ao caso é: 

A) liberar para o domicilio com prescrição deβ2 
agonista por via inalatória. 

B) manter esquema inicial até que o pfe>80% e 
adicionar corticoesteróide oral. 

C) liberar para o domicilio com prescrição deβ2 
agonista e corticoesteróde por via inalatória. 

D) aumentar os intervalos de aplicação do β2 
agonista por via inalatória para cada duas horas e 
observar. 

E) aumentar os intervalos da aplicação do β2 
agonista para cada 2 horas, associar  
corticoesteróide e observar. 

25. No manuseio da criança com emergência hipertensiva, 
o fármaco de escolha é: 

A) nifedipina sublingual. 
B) hidralazina IV. 
C) diazóxido IV. 
D) diurético oral. 
E) nitroprussiato de sódio IV. 

 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

26. Recém-nascido com sete dias de vida apresenta 
recusa alimentar, vômitos ocasionais, angústia 
respiratória, distensão abdominal, hipotermia e icterícia 
(++). A hipótese diagnóstica mais provável é: 

A) incompatibilidade sanguínea materno-fetal pelo 
fator Rh. 

B) incompatibilidade sanguínea materno-fetal pelo 
grupo ABO. 

C) sepsis. 
D) atresia de vias biliares. 
E) galactosemia. 

27. Para se fazer o diagnóstico diferencial entre as 
crianças com baixa estatura familiar e as que 
apresentam retardo constitucional do crescimento é 
necessário avaliar: 

A) velocidade de crescimento. 
B) idade mental. 
C) estadiamento puberal. 
D) idade / peso. 
E) idade óssea. 

28. No tratamento dietoterápico da anemia ferropriva, o 
alimento a ser evitado, por diminuir a absorção do 
ferro, é: 

A) clara de ovo. 
B) carnes. 
C) rapadura. 
D) farinha de trigo. 
E) frutas cítricas. 

29. Recém-nascido a termo, parto normal, pesa 3.600g. A 
genitora apresentou, no final da gestação, infecção 
pelo citomegalovírus. O exame físico da criança é 
normal. A conduta em relação ao aleitamento materno 
é: 

A) contraindicar a amamentação e prescrever 
fórmula láctea.  

B) contraindicar a amamentação e prescrever 
fórmula láctea e aciclovir. 

C) indicar aleitamento materno com leite ordenhado 
após congelamento. 

D) indicar aleitamento materno com leite ordenhado 
após pasteurização. 

E) indicar aleitamento materno em regime de livre 
demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. A hipovitaminose A é a principal causa de cegueira na 
infância nos países em desenvolvimento ou naqueles 
que não fazem ainda a suplementação da referida 
vitamina às populações de baixa renda. A faixa etária 
de maior risco é: 

A) lactentes com menos de seis meses de idade. 
B) lactentes de seis a doze meses de idade. 
C) crianças em idade pré-escolar. 
D) crianças em idade escolar. 
E) crianças no início da adolescência. 

31. Recém-nascido em aleitamento materno exclusivo 
apresenta seis evacuações diárias, com fezes líquidas 
e explosivas. A causa provável é: 

A) intolerância ao leite materno. 
B) reflexo gastrocólico exacerbado. 
C) enterocolite necrotizante. 
D) diarreia por rotavírus. 
E) deficiência transitória de lactase. 

32. Das vacinas abaixo relacionadas, assinale a que tem 
maior capacidade de apresentar complicações 
(anafilaxia, convulsões ou encefalopatia). 

A) DPT. 
B) Antimeningocócica. 
C) BCG. 
D) Hepatite B. 
E) Sabin. 

33. Pedro tem oito meses de idade e recebeu BCG com 
vinte dias de vida. Houve cicatrização vacinal perfeita, 
mas percebe-se um gânglio na axila direita, duro e 
indolor. A conduta indicada é: 

A) iniciar isoniazida, apenas. 
B) solicitar estudo radiológico do tórax. 
C) extrair o gânglio e iniciar isoniazida. 
D) acompanhar clinicamente. 
E) solicitar raios X de tórax e PPD. 

34. Criança com três anos de idade está internada com 
suspeita de pneumonia direita e derrame pleural. A 
responsável nega doenças respiratórias anteriores. A 
toracocentese deu saída a líquido turvo, em pequena 
quantidade. O agente etiológico mais provável é: 

A) Vírus sincicial respiratório. 
B) Mycoplasma pneumoniae. 
C) Streptococcus pneumoniae. 
D) Adenovírus. 
E) Staphilococcus aureus. 

35. Em recém-nascido de mãe HBsAg positivo 
assintomática, a conduta indicada em relação à vacina 
de hepatite B para a criança é: 

A) acompanhamento clínico; filhos de mãe HBsAg 
positivo não se beneficiam com a vacina. 

B) acompanhamento clínico com sorologia e 
transaminases nos próximos seis meses; vacinar 
se houver soro-conversão. 

C) iniciar vacinação se a mãe tiver apresentado 
alterações das transaminases na gestação. 

D) iniciar vacinação após um mês de idade da 
criança. 

E) iniciar vacinação nas primeiras horas de vida da 
criança + imunoglobulina específica. 

36. Sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) em crianças, é correto afirmar 
que: 

A) acomete mais meninas do que meninos. 
B) o rendimento escolar não é prejudicado. 
C) história familiar não tem importância para o 

diagnóstico. 
D) os sintomas principais são: desatenção, 

impulsividade e hiperatividade. 
E) o eletroencefalograma mostra disritmia. 

37. O critério básico para o diagnóstico da enxaqueca é: 

A) presença de hemicrania pulsátil. 
B) períodos intercríticos livres dos sintomas. 
C) história familiar positiva em parentes próximos. 
D) completo alívio da dor após repouso. 
E) presença de dor abdominal, náuseas ou vômitos. 

38. Na adolescência, o distúrbio tireoidiano mais frequente 
é: 

A) cistos tireoidianos. 
B) tireoidite subaguda. 
C) bócio eutireoidiano assintomático. 
D) doença de Graves. 
E) tireoidite aguda. 

39. Fábio tem três anos de idade e foi à consulta por 
apresentar febre elevada há dez dias. Ao exame, 
apresenta: edema palpebral, petéquias no palato, 
exsudato amigdaliano, adenomegalia cervical anterior 
e posterior e hepatoesplenomegalia moderada. O 
exame laboratorial indicado para confirmação 
diagnóstica é: 

A) sorologia para o vírus de Epstein-Barr. 
B) aspirado de medula óssea. 
C) bacterioscopia e cultura da secreção faríngea. 
D) teste rápido para pesquisa de Streptococcus do 

grupo B. 
E) sorologia para o vírus da dengue. 

40. Mário tem onze meses e foi internado com meningite 
bacteriana aguda. O LCR foi turvo e a bacterioscopia 
revelou cocobacilo Gram (-). Mário fez uso apenas de 
BCG ao nascer e seu irmão de três anos está com o 
calendário vacinal irregular. A conduta indicada para 
os contactantes intradomiciliares de Mário é: 

A) observação rigorosa de todos os contactantes, 
sem quimioprofilaxia. 

B) observação rigorosa apenas da criança de três 
anos. 

C) quimioprofilaxia com rifampicina apenas para a 
criança de três anos. 

D) quimioprofilaxia para todos com rifampicina 
durante quatro dias. 

E) vacinar o irmão de Mário de três anos de idade 
com a tetravalente. 

 
 
 



41. Na consulta de rotina de um lactente de dez meses de 
idade, a genitora pede a opinião do pediatra sobre o 
uso do andador. A conduta do pediatra deve ser: 

A) desaconselhar o uso do andador, pelo reduzido 
benefício na aquisição da marcha. 

B) desaconselhar o uso do andador, por prejudicar o 
desenvolvimento neurológico da criança. 

C) desaconselhar o uso do andador, pelo risco de 
traumatismo craniano. 

D) aconselhar o uso do andador, pelos benefícios 
que apresenta na prevenção de quedas.  

E) aconselhar o uso do andador, por levar à 
aquisição antecipada da marcha. 

42. Júlio tem 20 meses de idade e nasceu de parto 
normal, a termo. Até o sexto mês de vida, alimentou-se 
exclusivamente com leite materno. A partir dessa 
idade, foi iniciada a alimentação complementar e leite 
integral. Ao exame: palidez de pele e mucosas. 
Hb=9g/dl; Hct=28%; hemácias microcíticas e 
hipocrômicas. A causa provável é: 

A) ausência de suplementação de ferro após o sexto 
mês. 

B) ausência de antiparasitário após o primeiro ano 
de vida. 

C) ausência de suplementação de folato e vitamina 
B12. 

D) uso precoce de leite de vaca. 
E) inicio tardio da alimentação complementar. 

43. A convulsão febril benigna caracteriza-se por 
apresentar a seguinte característica: 

A) o primeiro episódio surge na idade escolar. 
B) a convulsão ocorre nas primeiras 24 horas de 

inicio da febre. 
C) nas crises febris simples, a convulsão é focal. 
D) o eletroencefalograma tem valor preditivo. 
E) a duração da crise febril complexa é inferior a 15 

minutos. 

44. Nas crianças com suspeita de hipertensão 
intracraniana, assinale qual o exame que é 
formalmente contraindicado: 

A) LCR. 
B) tomografia computadorizada. 
C) ressonância magnética. 
D) raios X de crânio. 
E) fundoscopia do olho. 

45. Aldo, de dois anos de idade, procedente do Janga 
(PE), foi levado à consulta por apresentar, há dois 
meses, febre baixa, diária, astenia e diarreia eventual. 
Ao exame: P=9.500g; estatura = 80cm; FC = 120bpm; 
FR = 32irpm; PA = 80/60mmHg, palidez (+++), 
petéquias generalizadas, hepatoesplenomegalia. O 
hemograma evidencia anemia (Hb=8), leucopenia e 
plaquetopenia. O diagnóstico provável é: 

A) mononucleose infecciosa. 
B) febre amarela. 
C) dengue. 
D) calazar. 
E) esquistossomose mansônica – forma hepato-

esplênica. 

46. Helena tem um ano de idade. Nos últimos seis meses, 
apresentou três episódios de pneumonia localizados 
no lobo inferior direito. Dos exames abaixo 
relacionados, assinale o que é indispensável. 

A) Perfil imunológico. 
B) Medida do pH esofágico. 
C) Tomografia computadorizada. 
D) Trânsito esofagogástrico. 
E) Broncoscopia. 

47. O tratamento adequado da Tinea capitis em crianças é 
feito com: 

A) griseofulvina oral. 
B) cetoconazol oral. 
C) sulfato de selênio. 
D) anfotericina B. 
E) miconazol tópico. 

48. Nos casos de sífilis congênita, qual o exame que 
obrigatoriamente deverá ser realizado? 

A) Exame do fundo de olho. 
B) Densitometria óssea. 
C) Análise do LCR. 
D) Cintilografia óssea. 
E) Tomografia computadorizada. 

49. Nas infecções respiratórias agudas, a maneira mais 
adequada para atuar na hipersecreção brônquica, no 
sentido de facilitar sua eliminação é: 

A) bromexina. 
B) N-acetilcisteína. 
C) efedrina. 
D) água. 
E) iodeto de potássio. 

50. Na cardite reumática em crianças em idade escolar, a 
lesão mais comum é: 

A) estenose mitral. 
B) insuficiência aórtica. 
C) insuficiência tricúspide. 
D) dupla lesão mitral. 
E) insuficiência mitral. 

 
 




