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CARGO:
MÉDICO  PLANTONISTA / PEDIATRA

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

ATUALIDADES

Questão 11) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 12) Em relação à Seleção
Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no
ranking da Fifa em:

A) terceiro lugar.

B) primeiro lugar.

C) oitavo lugar.

D) sétimo lugar.

E) décimo lugar.

Questão 13) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.
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Questão 14) A jornalista Fátima Ber-
nardes, que apresentou o Jornal Nacional por
14 anos, recentemente, deixou o programa
para:

A) cuidar da saúde de seus pais.

B) apresentar um programa policial.

C) apresentar um programa matinal.

D) aposentar-se.

E) apresentar um programa esportivo.

Questão 15) O primeiro brasileiro a
ingressar na divisão de elite do sumô japo-
nês, com 9 vitórias, proeza que há mais de
30 anos não acontecia foi:

A) André Machida.

B) Anderson Harumi.

C) Ricardo Sugano.

D) Arumi Hatoshi.

E) Jorge Tetsuo.

Questão 16) Em relação à taxa de
homicídios dolosos, a maior do país, está em
68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do
estado:

A) do Acre.

B) de Minas Gerais.

C) do Rio de Janeiro.

D) da Paraíba.

E) de Alagoas

Questão 17) No país, existem aproxi-
madamente 6 milhões de pequenos e micro-
empresários responsáveis por milhões de
empregos formais, juntos eles respondem por:

A) 54% do total de renda fixa.

B) 35% dos empregos formais do setor priva-
do.

C) 10% do PIB.

D) 98% do total de empresas.

E) 5% das exportações.

Questão 18) Analise a frase: “Quanto
mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais
lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais
dinheiro se ganha com isso”. O Brasil arreca-
da, por ano, a quantia de:

A) um bilhão de reais.

B) um milhão de reais.

C) cinco bilhões de dólares.

D) dez bilhões de dólares.

E) dez milhões de reais.

Questão 19) Brasileiros que vivem
com menos de 70 reais por mês, condição
que equivale à pobreza extrema, represen-
tam 8,5 % da população. Isso quer dizer que
há:

A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.

B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.

C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.

D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.

E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

Questão 20) Analise a frase: “A falta
de doadores não é a única razão para a que-
da dos transplantes cardíacos. Falhas fazem
com que a maioria dos órgãos doados não
seja aproveitada”. No Brasil, a taxa de apro-
veitamento de coração para transplantes está
em:

A) 5%.

B) 20%.

C) 30%.

D) 10%.

E) 3%.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) No atendimento perina-
tal de um recém-nascido, cuja mãe é HBsAg
positivo, além da necessidade de aplicação
de imunoglobulina específica e de vacina anti-
hepatite B, a conduta preconizada quanto à
amamentação é:

A) não permitir que a mãe amamente a criança
até que a criança receba a vacina anti-hepa-
tite B.

B) permitir a amamentação logo após o parto,
independentemente, da criança ter recebi-
do vacina e imunoglobulina.

C) não permitir que a mãe amamente a criança
até que a criança receba a imunoglobulina
específica anti-hepatite B.

D) permitir a amamentação logo após o parto,
desde que a criança receba vacina e imuno-
globulina dentro de duas horas.

E) não permitir que a mãe amamente a criança
até que a mesma receba a vacina e a imu-
noglobulina específica anti-hepatite B.

Questão 22) Recém-nascido de parto
cesáreo na ausência de trabalho de parto, com
idade gestacional de 36 semanas e 6 dias e
peso de nascimento de 2.800 g, não necessi-
tou de reanimação e, com 4 horas de vida,
apresentou desconforto respiratório progres-
sivo, necessitando de oxigenioterapia. Com
36 horas de vida, o recém-nascido encontra-
va-se em oxigenioterapia com FIO2 de 0,4. A
hipótese diagnóstica mais provável é:

A) pneumonia congênita.

B) taquipneia transitória do RN.

C) doença da membrana hialina.

D) pneumotórax não hipertensivo.

E) síndrome de aspiração de líquido amniótico.

Questão 23) Recém-nascido no 15º
dia de vida, nascido de parto normal a termo,
é trazido à primeira consulta pediátrica de
rotina. Está recebendo leite materno exclusi-
vo, o coto umbilical caiu no 12º dia e não há
queixas clínicas. O exame físico não apresen-
ta qualquer alteração, com exceção de icterí-
cia de pele (zona 3 de Kramer) e escleróticas,
percebidas pelo pediatra. Mãe e recém-nasci-
do apresentam grupo sanguíneo O, fator Rh
positivo. A conduta indicada é:

A) suspender o aleitamento materno por 2 dias.

B) recomendar a exposição da criança ao sol.

C) solicitar dosagem de bilirrubinas.

D) solicitar dosagem de TSH.

E) iniciar fenobarbital.

Questão 24) Pré-escolar de cinco
anos foi encaminhado ao ambulatório por ter
nítida dificuldade para subir escadas, correr e
participar de atividades físicas vigorosas. Ne-
nhum outro membro da família tem manifes-
tações similares. Na consulta, ele teve dificul-
dades para subir na mesa de exames, além
de apresentar fraqueza proximal, andar osci-
lante, tendões dos calcâneos rígidos e aumen-
to do volume das panturrilhas. A investiga-
ção diagnóstica deste paciente deve ser inici-
ada pela:

A) ressonância magnética cerebral.

B) dosagem sérica de CPK.

C) investigação genética.

D) biópsia muscular.

E) eletromiografia.

Questão 25) A mãe de um lactente
que está completando 3 meses hoje, está pre-
ocupada porque acha o desenvolvimento de
seu filho um pouco lento. Dentre os achados
abaixo, aquele que pode ser considerado um
sinal de alerta é:

A) membros inferiores permanentemente esten-
didos com hipertonia moderada.

B) não se vira no leito, de frente e de bruços.

C) mãos persistentemente fechadas.

D) sorri, mas não dá risada.

E) não brinca com os pés.
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Questão 26) Lactente de 6 meses,
portador de trissomia do cromossomo 21 e
comunicação interventricular grave, com hi-
perfluxo pulmonar e pneumonias de repeti-
ção, vem a falecer na terceira internação por
insuficiência cardiorrespiratória e pneumonia.
O atestado de óbito deverá ser preenchido
da seguinte forma:

A) PARTE I: a) pneumonia b) comunicação in-
terventricular; PARTE II: trissomia do cro-
mossomo 21.

B) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória
b) pneumonia c) comunicação interventricu-
lar e PARTE II: em branco.

C) PARTE I: a) pneumonia b) hiperfluxo pul-
monar c) comunicação interventricular e PAR-
TE II: trissomia do cromossomo 21.

D) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória
b) pneumonia c) trissomia do cromossomo
21 e PARTE II: comunicação interventricu-
lar.

E) PARTE I: a) insuficiência cardiorrespiratória
b) pneumonia c) comunicação interventricu-
lar d) trissomia do cromossomo 21 e PARTE
II: em branco.

Questão 27) Lactente de 10 meses
apresenta anemia resistente ao tratamento
com ferro oral. Apresentou icterícia ao nas-
cer, que se prolongou por 3 semanas, mas
não necessitou de tratamento. Não há histó-
ria familiar de anemia. Exame físico:
hipocorado (++/4+); baço palpável a 3cm do
rebordo costal esquerdo; hemograma: Hb: 9g/
dl; reticulocitose e vários esferócitos. O exa-
me indicado para confirmação da principal
hipótese diagnóstica é:

A) teste de Coombs direto.

B) teste de fragilidade osmótica.

C) eletroforese de hemoglobina.

D) teste de afoiçamento de hemácias.

E) teste de redução com azul de metileno.

Questão 28) Pré-escolar de 4 anos foi
atendida no ambulatório com história de disp-
neia e dor precordial há 1 semana. A anam-
nese revela que a criança vem apresentando
febre diária há 3 meses e artrite em joelhos
há 2 meses. Exame físico: T.ax.: 36,7° C; aba-
famento de bulhas cardíacas; ritmo cardíaco
em 2 tempos, sem sopros; FC: 120 bpm; dor
e edema em joelho direito e em ambos os
tornozelos. A hipótese diagnóstica mais pro-
vável é:

A) febre reumática.

B) síndrome de Reiter.

C) doença de Kawasaki.

D) artrite reumatoide juvenil.

E) espondilite anquilosante juvenil.

Questão 29) Recém-nascido assinto-
mático em investigação para sífilis congênita
apresenta os seguintes resultados de exames
complementares: VDRL sérico: 1/8; hemogra-
ma: sem alterações; radiografia de ossos lon-
gos: normal; LCR: 4 células/mm3; 16mg/dl
de proteínas; 87 mg/dl de glicose e VDRL
liquórico: 1/2. Sua mãe apresentou VDRL com
título de 1/64 durante a gestação, sendo sub-
metida a tratamento com penicilina benzatina
15 dias antes do parto. A conduta em relação
a este recém-nascido, de acordo com as Di-
retrizes para o Controle da Sífilis Congênita,
do Ministério da Saúde, é:

A) acompanhamento clínico e sorológico, sem
tratamento.

B) tratamento com dose única de penicilina
benzatina.

C) tratamento com penicilina cristalina por 10
dias.

D) tratamento com penicilina procaína por 10
dias.

E) tratamento com penicilina procaína por 14
dias.
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Questão 30) Recém-nascido a termo,
sexo masculino, é levado ao pronto atendi-
mento com 12 dias de vida devido a quadro
de febre. Sua mãe relata que “a barriga do
bebê está inchada e a urina avermelhada”.
Exame físico: distensão abdominal devido à
massa de consistência cística localizada em
hipogástrio. Não foi possível cateterizar a be-
xiga após múltiplas tentativas. A hipótese di-
agnóstica mais provável é:

A) tumor de Wilms.

B) bexiga neurogênica.

C) trombose de veia renal.

D) rim multicístico displásico.

E) válvula de uretra posterior.

Questão 31) Pré-escolar de 4 anos
apresenta febre e tosse há quase 1 mês. Já
foi medicado com antimicrobiano e broncodi-
latador sem melhora. Exame físico: regular
estado geral; FR: 40 irpm; MV bilateral com
sibilos difusos; abdome: hepatomegalia mo-
derada; hemograma: 50.000 leucócitos com
65% de eosinófilos; hematimetria normal;
radiografia de tórax: infiltrado intersticial bi-
lateral. O diagnóstico mais provável é:

A) giardíase.

B) aspergilose.

C) toxocaríase.

D) histoplasmose.

E) paracoccidiodomicose.

Questão 32) Sobre o novo Código de
Ética Médica, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

A) É vedado ao médico intervir sobre o genoma
humano com vista a sua modificação.

B) O médico não pode usar a medicina de re-
produção assistida para criar embriões   com
o objetivo de escolher sexo ou para criar
seres geneticamente modificados.

C) O médico não pode associar-se a empresas
que “anunciam ou comercializam planos de
financiamento, cartões de descontos ou con-
sórcios para procedimentos médicos”. Porém,
poderão participar de anúncios, benefician-
do-se de sua profissão.

D) O médico não poderá abreviar a vida do
paciente, mesmo se o ato for solicitado pelo
próprio doente ou por seu representante le-
gal.

E) Em casos de doença incurável, o médico deve
oferecer cuidados paliativos, que reduzem o
sofrimento do paciente.

Questão 33) Assinale a alternativa
correta.

A) O médico não pode recusar atendimento
caso as condições de trabalho não sejam
dignas ou possam prejudicar sua própria
saúde ou a do paciente.

B) O médico poderá faltar no plantão ou sair
antes do horário estabelecido, sem a pre-
sença de um profissional para substitui-lo.

C) Na ausência de médico plantonista substitu-
to, a direção técnica do estabelecimento de
saúde deve providenciar a substituição.

D) O Código estabelece que o paciente ou re-
presentante legal não deve consentir o pro-
cedimento ou tratamento a ser realizado,
muito menos em situações graves, com ris-
co de morte.

E) O médico poderá se opor, caso o paciente
resolva recorrer a uma segunda opinião.

Questão 34) Sobre o Pacto pela Saú-
de de 2006, portaria nº 399 GM, de 22 de
fevereiro de 2006, assinale a alternativa fal-
sa.

A) Seus 3 eixos são: pacto pela vida, pacto em
defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.

B) As prioridades do pacto pela vida são: im-
plantar a política nacional da pessoa idosa,
com controle do câncer de colo do útero e
de mama e redução da mortalidade mater-
na e infantil.

C) O Pacto em defesa do SUS envolverá ações
concretas e articuladas pelos 3 níveis fede-
rativos, no sentido de reforçar o SUS como
política de estado.

D) O objetivo do pacto de gestão é estabelecer
as diretrizes para a gestão do SUS, com ên-
fase na centralização, regionalização, finan-
ciamento e com programação pactuada e
integrada.

E) No Pacto pela Vida uma das prioridades é
fortalecer a capacidade de resposta às do-
enças endêmicas, como hanseníase, tuber-
culose e outras.
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Questão 35) Com relação à dermatite
atópica, assinale a alternativa correta.

A) As lesões típicas são liquenificadas e não
pruriginosas.

B) Acomete as regiões articulares flexoras, pou-
pando sempre as regiões extensoras.

C) Em crianças, não acomete a região da face,
apenas em adultos.

D) Em geral, começa de 2 a 3 meses de vida.

E) Os pacientes, em geral, apresentam piora
do quadro entre 3 e 5 anos de idade.

Questão 36) Na Púrpura de Henoch—
Schölein, além das lesões cutâneas típicas,
quais são as outras duas manifestações clíni-
cas mais comuns?

A) Artrite e hematúria.

B) Dor abdominal e convulsões.

C) Hematúria e convulsões.

D) Hematúria e hipertensão arterial.

E) Artrite e dor abdominal.

Questão 37) Com relação ao quadro
de coqueluche, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

A) É causada pela bactéria Bordetella pertussis.

B) Em geral, todos os pacientes abaixo de 2
anos apresentam tosse paroxística e, na
maioria das vezes, com presença de guin-
chos.

C) É extremamente contagiosa, sendo o homem
o único hospedeiro conhecido.

D) O hemograma apresenta-se com leucopenia
acompanhado de linfocitose.

E) Os pacientes em tratamento com eritromici-
na eliminam as bactérias por um período de
3 a 4 dias, encurtando o período de contagi-
osidade.

Questão 38) Paciente com quadro de
sibilância recorrente e história de evacuações
frequentes com fezes volumosas e gorduro-
sas.  Qual dos exames pedidos para este pa-
ciente é capaz de definir seu diagnóstico?

A) Prova de função pulmonar.

B) Teste do suor (sódio e cloro).

C) Raio X de tórax.

D) USG de abdome.

E) Trânsito intestinal.

Questão 39) Qual dos defeitos cardí-
acos abaixo não faz parte da tetralogia de
Fallot?

A) Comunicação interatrial (CIA).

B) Estenose pulmonar.

C) Comunicação interventricular (CIV).

D) Dextroposição da aorta.

E) Hipertrofia ventricular direita.

Questão 40) Paciente do sexo mascu-
lino, 3 anos de idade, com quadro atual de
amigdalite aguda, apresenta os seguintes
exames: Hb 10,2  Htc 31  VCM 78  / Ferro
sérico 42 / Ferritina 52 / Prova de falcização
positiva / Eletroforese de hemoglobina com
A1 70%, A2 1,5%, F 1,5% e S 27%.   Qual o
diagnóstico hematológico do paciente?

A) Anemia falciforme e anemia secundária a in-
flamação.

B) Anemia secundária a inflamação em pacien-
te com traço falciforme.

C) Anemia ferropriva e anemia falciforme.

D) Anemia falciforme.

E) Anemia ferropriva e traço falciforme.




