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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

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

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. O medicamento de escolha e o tempo de uso do 
mesmo em uma criança com sinais e sintomas de 
coqueluche são respectivamente: 

A) penicilina benzatina – dose única. 
B) cloranfenicol – 7 dias. 
C) ampicilina – 8 dias. 
D) cefalosporina – 10 dias. 
E) eritromicina – 14 dias. 

17. Pré-escolar de quatro anos de idade, portador de 
doença falciforme, atualmente com quadro clínico de 
artrite infecciosa. A etiologia mais frequente e a 
articulação mais frequentemente acometida são 
respectivamente: 

A) Salmonella – quadril. 
B) Staphylococcus aureus - joelho. 
C) Streptococcus pneumoniae - cotovelo. 
D) Pneumocystis carinii - punho. 
E) Klebsiella  -  joelho. 

18. Na síndrome da rubéola congênita, a lesão cardíaca 
mais comumente encontrada é: 

A) Comunicação Interatrial. 
B) Persistência do Canal Arterial. 
C) Comunicação Interventricular. 
D) Transposição dos Grandes Vasos. 
E) Estenose Pulmonar. 

19. Mário tem cinco anos de idade, é portador do HIV e há 
três dias vem apresentando aumento das glândulas 
salivares, baqueteamento digital e linfadenopatia 
generalizada. Estudo radiológico do tórax evidencia 
padrão reticular nodular. O diagnóstico provável é: 

A) Pneumonia por Chlamidia trachomatis. 
B) Pneumonia por Staphylococcus aureus. 
C) Pneumonia por Streptococcus pneumoniae. 
D) Pneumonia pelo bacilo de Koch. 
E) Pneumonite intersticial linfoide. 

20. No diagnóstico da Doença Reumática normalmente é 
necessário a presença de dois critérios maiores de 
Jones ou um critério maior e dois menores. Em 
algumas situações, apenas um critério maior é 
suficiente para este diagnóstico. Indique a alternativa 
que apresenta esse critério. 

A) Eritema marginado. 
B) Poliartrite migratória. 
C) Coreia de Sydenhan. 
D) Nódulos subcutâneos. 
E) Cardite. 

 
 

21. Atualmente a causa mais comum de epiglotite é: 

A) Streptococcus do grupo A. 
B) Haemophilus influenzae. 
C) Klebsiella. 
D) Pneumococo. 
E) Estafilococo. 

22. A complicação intracraniana mais comum da otite 
média é: 

A) hidrocefalia comunicante. 
B) meningite. 
C) abscesso subdural. 
D) abscesso cerebral. 
E) encefalite. 

23. Lídia tem dois anos de idade e foi levada à emergência 
com rouquidão e estridor de inicio súbito surgido após 
refeição ocorrida três horas atrás. Ao exame: bom 
estado geral, estridor respiratório, choro rouco, sem 
esforço respiratório e ausculta respiratória normal. A 
conduta imediata indicada é: 

A) tomografia computadorizada. 
B) ressonância magnética. 
C) laringoscopia direta. 
D) traqueostomia. 
E) vídeorinoscopia. 

24. André tem três anos de idade e foi atendido na 
emergência com agitação psicomotora, midríase, boca 
seca e rubor facial. A criança permaneceu a tarde toda 
em companhia da irmã de dez anos, enquanto a mãe 
trabalhava. Provavelmente trata-se de intoxicação por: 

A) paracetamol. 
B) metoclopramida. 
C) salbutamol. 
D) teofilina. 
E) dipirona. 

25. Alex tem quatro anos e está com febre há uma 
semana. Ao exame: adenomegalia cervical anterior e 
posterior, exsudato amigdaliano, edema palpebral, 
petéquias no pálato e discreta hepatoesplenomegalia. 
A confirmação diagnóstica é feita através de: 

A) bacterioscopia e cultura da secreção faringeia. 
B) sorologia para vírus Epstein – Barr. 
C) teste rápido para pesquisa de estreptococo do 

grupo A. 
D) aspirado de medula óssea. 
E) sorologia para vírus da dengue. 
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26. Nos casos de mães que estão amamentando seus 
filhos e apresentam fissura mamilar, a primeira 
conduta a ser tomada é: 

A) manter os mamilos secos com trocas frequentes 
dos forros absorventes. 

B) diversificar a posição de amamentar. 
C) avaliar a mamada e corrigir a técnica de 

amamentação. 
D) usar na aréola e nos mamilos produtos 

cicatrizantes. 
E) passar o próprio leite nos mamilos após as 

mamadas e secar ao ar livre. 

27. Marcelo tem dez anos de idade. Foi atropelado em via 
pública há duas horas. No inicio, estava consciente e 
referia dor no lado esquerdo do corpo, mas, quando 
chegou à emergência, já apresentava quadro clínico 
de choque cuja etiologia provável decorre da ruptura 
de: 

A) fígado. 
B) pâncreas. 
C) aorta descendente. 
D) diafragma esquerdo. 
E) baço. 

28. André, nove meses de idade, foi internado com quadro 
clínico de meningite, confirmado pelo LCR 
(bacterioscopia revelou cocobacilo gram (-)). André foi 
vacinado aos seis meses com a tetravalente (uma 
dose) e, seu irmão Augusto de quatro anos está com 
suas vacinas atrasadas. A conduta indicada para a 
proteção dos contactantes no domicilio é: 

A) quimioprofilaxia com rifampicina apenas para 
Augusto. 

B) vacinação com tetravalente para Augusto. 
C) observação rigorosa de todos os contactantes. 
D) quimioprofilaxia com rifampicina para todos os 

familiares por quatro dias. 
E) observação rigorosa apenas para a criança de 

quatro anos. 

29. Na primeira consulta de um recém-nascido (RN) com 
15 dias de vida, o pediatra percebeu que o mesmo 
apresentava características da síndrome de Down. A 
conduta a ser tomada em relação a suspeita 
diagnóstica é: 

A) solicitar logo o cariótipo e aguardar o resultado 
para informar o diagnóstico. 

B) transmitir a suspeita de forma clara e tranquila 
explicando as estratégias para confirmação e 
abordagem da doença. 

C) deixar que a família perceba naturalmente ao 
longo do tempo. 

D) encaminhar ao geneticista para que ele transmita 
o diagnóstico. 

E) não revelar sua suspeita à família e aguardar as 
próximas consultas para ter maior certeza do 
diagnóstico. 

30. Lactente com vinte meses de idade, em aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses, ocasião em que 
foi substituído por novos alimentos e por leite integral. 
Jamais usou vermífugos, vitaminas ou ferro profilático 
e, suas condições sanitárias e higiene individual são 
satisfatórias. O hemograma evidenciou: anemia 
microcítica e hipocrômica e série branca normal. A 
causa provável é: 

A) ausência de suplementação de ferro após os seis 
meses. 

B) ausência de suplementação de folato e vitamina 

B12. 
C) introdução tardia da alimentação complementar. 
D) uso precoce de leite de vaca. 
E) ausência de vermifugação precoce. 

31. RN a termo com 16 dias de vida e em aleitamento 
materno exclusivo foi a consulte por apresentar-se 
“amarelo”. Ao exame: corado, ictérico até zona III de 
Kramer, sem outras alterações. Exames laboratoriais 
recentes: BT=15,1 mg/dl (BI=14,8 mg/dl), Htc=47%. As 
principais hipóteses diagnósticas a serem 
consideradas são: 

A) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal e 
atresia de vias biliares. 

B) Icterícia fisiológica e icterícia do leite materno. 
C) Atresia de vias biliares e hipotireoidismo. 
D) Icterícia fisiológica e incompatibilidade sanguínea 

materno-fetal. 
E) Icterícia do leite materno e hipotireoidismo. 

32. RN com 14 horas de vida, nascida de parto domiciliar, 
foi levada a consulte por ter “evacuado sangue”. A 
genitora é epiléptica e faz uso de fenobarbital. Ao 
exame: RN ativo, com múltiplas equimoses nos 
membros e secreção sanguinolenta no coto umbilical. 
Plaquetas: 250.000 / mm

3 
com TAP e PTT 

prolongados. A conduta terapêutica mais importante é 
a administração de: 

A) plasma fresco. 
B) antibiótico. 
C) vitamina K1. 
D) fatores de coagulação. 
E) concentrado de plaquetas. 

33. O plantonista de uma emergência pediátrica ao final de 
24 horas de atividade está sem poder sair do plantão 
por falta de substituto. De acordo com o novo Código 
de Ética Médico (CEM), o responsável por sua 
substituição no plantão é: 

A) a direção técnica do estabelecimento de saúde. 
B) o chefe da equipe de plantão. 
C) o plantonista que deveria tê-lo rendido. 
D) as faltas eventuais não são contempladas no 

novo CEM. 
E) o próprio médico a ser rendido no plantão. 
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34. Mariana tem seis meses de idade e sua mãe levou-a a 
emergência referindo que a menor havia caído do 
berço ao tentar pular por cima da grade. Ao exame: 
hematomas no tronco e fratura na metáfise proximal 
da tíbia esquerda. Além dos cuidados referentes às 
lesões, a conduta indicada é: 

A) encaminhar a criança para exame de corpo de 
delito com médico legista. 

B) alertar a mãe para que fique mais atenta contra 
acidentes. 

C) denunciar a mãe à autoridade policial. 
D) notificar ao Conselho Tutelar, suspeita de maus 

tratos. 
E) orientar a mãe para aumentar a grade do berço. 

35. Paula tem 14 anos e acha-se pequena e magra para 
sua idade. A sua alimentação é exclusivamente 
vegetariana há três anos. Paula tem ciclos menstruais 
normais, seu peso e altura encontram-se no percentil 
50, Tanner M4P4. Exame físico restante normal. A 
possível carência vitamínica de Paula é:  

A) Vitamina E. 
B) Vitamina A. 
C) Vitamina C. 
D) Vitamina B12. 
E) Vitamina B. 

36. Os acidentes por escorpiões têm se tornado mais 
frequentes e mais graves nos últimos anos, 
principalmente na região Nordeste do país. Em relação 
ao escorpionismo, assinale a alternativa correta. 

A) Lavar o local atingido imediatamente com água e 
sabão. 

B) A faixa etária mais atingida é a dos adolescentes. 
C) Os casos mais graves são mais frequentes nos 

adultos. 
D) Deve-se cortar o local da picada para a “saída” 

do veneno. 
E) O uso do soro antiescorpiônico está indicado 

apenas nos casos graves. 

37. Natália tem 14 anos e sempre foi saudável. Nos 
últimos três dias, surgiu febre, com tosse e dor no 
HTD. Ao exame: febril, taquicárdica, taquipneica, FTV 
e MV diminuídos no terço inferior do HTD. A etiologia 
provável é: 

A) Mycoplasma pneumoniae. 
B) Streptococcus pneumoniae. 
C) Klebsiella pneumoniae. 
D) Hemophilus influenzae. 
E) Staphylococcus aureus. 

38. Nas meninas adolescentes é muito comum a 
preocupação para não engordar. Para atingir este 
objetivo, fazem restrição calórica na dieta, utilizam 
laxativos e diuréticos, além da indução de vômitos pós-
alimentares. O principal sinal de gravidade nesses 
casos é: 

A) hipernatremia. 
B) hiponatremia. 
C) alcalose hipoclorêmica. 
D) alcalose hiperclorêmica. 
E) hipopotassemia. 

39. Na doença de Kawasaki, o tratamento com 
imunoglobulina IV e altas doses de aspirina tem o 
objetivo de evitar o aparecimento de uma das 
seguintes complicações: 

A) Acidente vascular cerebral. 
B) Endocardite aguda. 
C) Aneurisma de artéria coronariana. 
D) Hepatite fulminante. 
E) Insuficiência renal aguda. 

40. Júlio tem quatro anos e foi atendido na emergência por 
apresentar há duas semanas, dores articulares nos 
membros inferiores, febre, fraqueza progressiva, 
palidez e equimoses. Ao exame: febril, equimoses, 
palidez e hepatoesplenomegalia. O hemograma 
evidenciou pancitopenia. O diagnóstico provável é: 

A) Lupus Eritematoso Sistêmico. 
B) Artrite Reumatoide Juvenil. 
C) Mononucleose Infecciosa. 
D) Leucemia aguda. 
E) Doença Reumática. 

 
 




