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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Em relação às cardiopatias mais frequentes na infância, o defeito 
total do septo atrioventricular, comunicação interventricular e 
comunicação interatrial são encontradas nas crianças: 
 
A) Com síndrome de Down; 
B) Filhas de mães diabéticas; 
C) Com síndrome de rubéola congênita; 
D) Com síndrome velocardiofacial; 
E) Com síndrome de Turner. 
 

QUESTÃO 17 

Criança sexo masculino, 6 anos de idade, apresenta febre há 4 
dias acompanhada de cefaleia, anorexia, vômitos, diarreia e dor 
em membros. Hoje foram notadas máculas eritematosas em 
membros superiores e inferiores, e a criança apresentou epistaxe 
de pequena intensidade. Neste caso, o diagnóstico provável é: 
 
A) Eritema infeccioso; 
B) Escarlatina; 
C) Sarampo; 
D) Febre maculosa; 
E) Dengue. 
 

QUESTÃO 18 

Criança, 4 anos de idade, vítima de acidente doméstico, 
escaldadura por água fervente, em tronco e membros inferiores, 
com área de acometimento estimada em 26%, onde apresenta 
lesões vermelho brilhante e úmidas. Nas primeiras 24 horas de 
tratamento deve receber: 
 
A) Solução Ringer lactato 4 mL/kg/% de superfície queimada; 
B) 400 mL de solução Ringer lactato/m2/% de superfície 

corpórea; 
C) Albumina a 5%, 0,5 mL/kg/% de superfície queimada; 
D) Soro de manutenção basal, sem potássio, acrescido de 10 

mL/kg/% de superfície queimada; 
E) Soro de manutenção basal e plasma fresco congelado 10 

mL/kg/% de superfície corpórea. 
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QUESTÃO 19 

Paciente, sexo feminino, 6 meses de idade, apresenta febre, 
anorexia e vômitos. Foi colhida gasometria venosa com o 
seguinte resultado: 
pH 7,25; bicarbonato 10,5; PaCO2 25. O diagnóstico sindrômico 
é: 
 
A) Alcalose respiratória com compensação renal; 
B) Acidose respiratória por hiperventilação; 
C) Acidose mista por provável hipocalemia; 
D) Acidose metabólica com hiperventilação compensatória; 
E) Acidose metabólica compensada. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a afirmativa Falsa em relação ao "bebê chiador" 
(lactente que sibila repetidamente): 
 
A) A maioria apresenta sibilância transitória geralmente 

associada a infecções virais; 
B) O tabagismo materno durante a gravidez e o período neonatal 

pode provocar sibilância persistente; 
C) Crianças com crises de sibilância perenes e de difícil controle, 

especialmente quando de início precoce, podem ser 
consideradas como asmáticas; 

D) A resposta favorável à terapêutica com broncodilatadores ou 
corticóides tem pouco valor para o diagnóstico de asma em 
crianças sibilantes, pois pode ocorrer em outras situações que 
desencadeiam obstrução brônquica; 

E) Hipertensão materna na gravidez, baixo peso ao nascer e 
prematuridade são fatores de risco que afetam a função 
pulmonar e podem causar sibilância no lactente. 

 

QUESTÃO 21 

M.C.S, 13 anos, chega a pronto socorro com  história de dor 
epigástrica há  cerca de 4 horas, vômitos e febre. Ao exame do 
abdômen, encontra-se uma forte dor na fossa ilíaca direita ao 
comprimirmos a fossa ilíaca esquerda. Este achado no exame 
físico é chamado de sinal de: 
 
A) Rovsing positivo; 
B) Douglas negativo; 
C) McBumey positivo; 
D) Blumberg positivo; 
E) Blumberg negativo. 
 

QUESTÃO 22 

Escolar com 09 anos de idade, esteve internado durante 72 horas 
devido à exacerbação da sua Asma Brônquica. No momento da 
alta, a melhor orientação medicamentosa seria a utilização 
domiciliar de: 
 
A) Broncodilatador inalatório; 
B) Corticóide oral durante 5 dias, associado a um broncodilatador 

inalatório; 
C) Corticóide oral associado à acebrofilina oral; 
D) Corticóide inalatório associado a broncodilatador e acebrofilina 

oral; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Mãe chega à emergência com lactente, 8 meses de idade, 
apresentando diarreia e vômitos há 48 horas. Ao exame a criança 
apresenta-se irritada, febril, com turgor e elasticidade da pele 
diminuídos, olhos encovados e história de anúria. Neste caso a 
conduta inicial mais importante é: 
 
A) Coleta de sangue para verificar distúrbio hidroeletrolítico; 
B) Punção lombar; 
C) Etapa rápida com soro fisiológico a 0,9%; 
D) Iniciar antibiótico venoso; 
E) Conduta expectante. 
 

QUESTÃO 24 

Assinale V para afirmativa Verdadeira e F para Falsa no que diz 
respeito ao Desenvolvimento normal da criança: 
 
I. Aos 6 meses puxa-se para ficar em pé; 
II. Aos 9 meses anda com apoio; 
III. 18 meses sobe escadas com auxílio. 
 
Marque a opção com a sequência correta de cima para baixo: 
 
A) F, V, F; 
B) F, F, V; 
C) V, V, F; 
D) V, F, V; 
E) F, F, F. 
 

QUESTÃO 25 

A síndrome da rubéola congênita (SRC) constitui importante 
complicação da infecção pelo vírus da rubéola durante a 
gestação, principalmente no primeiro trimestre, podendo 
comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte 
fetal, natimorto e anomalias congênitas. Das opções abaixo, 
assinale a anormalidade clínica comum em crianças com rubéola 
congênita: 
 
A) Uveíte; 
B) Macrocefalia; 
C) Estenose de piloro; 
D) Hipertelorismo; 
E) Persistência do canal arterial. 
 

QUESTÃO 26 

Fibrose cística, também chamada de mucoviscidose, é uma 
doença genética autossômica recessiva. Embora predomine na 
população caucasiana, com incidência de 1:3000 nascidos vivos, 
pode estar presente em todos os grupos étnicos. Sobre esta 
patologia assinale a afirmativa Correta: 
 
A) A alteração mais tardia na radiografia de tórax nos pulmões de 

pacientes com esta afecção é a hiperinsuflação; 
B) As alterações pulmonares mais precoces e mais graves 

ocorrem principalmente no lobo inferior esquerdo; 
C) A lesão das pequenas vias respiratórias é a primeira 

anormalidade pulmonar funcional na fibrose cística; 
D) O início precoce da puberdade é comum em homens e 

mulheres portadores de FC; 
E) O pneumotórax e a insuficiência pancreática ocorrem 

raramente e apenas nas formas tardias da doença. 
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QUESTÃO 27 

A pneumonia Bacteriana na criança ainda é uma grande causa de 
mortalidade infantil em nosso país. Assinale a alternativa correta 
em relação a esta patologia: 
 
A) Os agentes etiológicos mais frequentes são: Streptococcus 

pneumoniae e Haemophilus influenzae; 
B) No início da doença, a radiografia simples de tórax nas 

incidências póstero-anterior e perfil, são úteis para definir o 
diagnóstico; 

C) No lactente, a penicilina benzatina é segura e recomendável 
para o tratamento; 

D) Em crianças portadoras de pneumopatias, o uso da vacina 
antipneumocócica está contraindicado; 

E) Em pacientes com história de alergia à penicilina está indicado 
o uso da cefalosporina. 

 

QUESTÃO 28 

Dentre as medicações abaixo, assinale aquela que, seu uso pela 
mãe, não esta recomendado no período da amamentação: 
 
A) Sertralina; 
B) Fenitoína; 
C) Fluoxetina; 
D) Ibuprofeno; 
E) Lorazepam. 
 

QUESTÃO 29 

No Brasil a desnutrição energético-proteica (DEP) ainda constitui 
um grande problema  de saúde publica . Sobre esse tema, 
assinale a afirmativa Correta: 
 
A) Os quadros de marasmo acometem com mais frequência 

lactentes jovens que apresentam membros delgados, devido à 
atrofia muscular e subcutânea, com desaparecimento do bola 
de Bichat; 

B) Os quadros de Kwashiorkor acometem com mais frequência 
lactentes jovens que apresentam membros delgados, devido à 
atrofia muscular e subcutânea, com desaparecimento do bola 
de Bichat; 

C) Os quadros de marasmo se caracterizam por alterações de 
pele (lesões hipocrômicas ao lado hipercrômicas, com 
descamação), alterações dos cabelos, hepatomegalia, ascite e 
face de lua; 

D) O marasmo acomete normalmente crianças mais velhas (>2 
anos) e pode cursar com apatia e/ou irritabilidade; 

E) A incidência de DEP tem aumentado para níveis epidêmicos 
nos últimos anos. 

 

QUESTÃO 30 

O hipotireoidismo congênito representa uma das causas mais 
frequentes de retardo mental, que pode ser prevenida com o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado. São causas de 
Hipotireoidismo Congênito exceto: 
 
A) Deficiência em iodo (cretinismo endêmico); 
B) Disgenesia tireoidiana (agenesia, ectopia, hipoplasia); 
C) Dishormonogênese. São defeitos herdados por herança 

autossômica recessiva e representam 10% a 15% dos casos; 
D) Resistência ao TSH; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 31 

Jovem chega ao consultório com seu filho recém-nascido em 
aleitamento materno exclusivo. A mesma refere que a criança 
apresenta seis evacuações diárias, com fezes líquidas e 
explosivas. A provável causa disto é: 
 
A) Intolerância ao leite materno; 
B) Reflexo gastrocólico exacerbado; 
C) Enterocolite necrotizante; 
D) Diarreia por rotavírus; 
E) Deficiência transitória de lactase. 
 

QUESTÃO 32 

Criança do sexo masculino, oito meses de idade, 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. 
 

QUESTÃO 33 

Em relação ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) em crianças, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Acomete mais meninas do que meninos; 
II. Rendimento escolar é prejudicado; 
III. História familiar não tem importância para o diagnóstico; 
IV. Os sintomas principais são: desatenção, impulsividade e 

hiperatividade. 
 
Assinale a afirmativa verdadeira: 
 
A) Somente a afirmativa II esta correta; 
B) Somente as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Somente a afirmativa III esta correta; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 34 

Dos exames abaixo relacionados, indique aquele que 
obrigatoriamente deverá ser realizado nos casos de Sífilis 
Congênita: 
 
A) Exame do fundo de olho; 
B) Densitometria óssea; 
C) Análise do LCR; 
D) Cintilografia óssea; 
E) Tomografia computadorizada. 
 

QUESTÃO 35 

Das opções abaixo qual cardiopatia congênita não é acianótica? 
 
A) Comunicação interventricular; 
B) Coarctação aórtica grave; 
C) Comunicação interatrial; 
D) Defeito do septo atrioventricular; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 36 

Paciente, sexo feminino, 10 anos, admitida no pronto socorro com 
quadro de dor epigástrica e taquipnéia com 24 horas de evolução. 
Nas últimas três semanas, apresentava perda de peso, poliúria e 
polidipsia. Ao exame: apresentava-se irritada, desidratada, com 
hálito cetônico e frequência respiratória de 56 incursões por 
minuto. A ausculta respiratória não apresentava ruídos 
adventícios e o abdome estava livre. 
Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é: 
 
A) Crise asmática grave; 
B) Apendicite; 
C) Cetoacidose diabética; 
D) Gastroenterite aguda; 
E) Abdome agudo. 
 

QUESTÃO 37 

Analise as afirmativas abaixo em relação à febre Reumática: 
 
I. Coréia, cardite e Eritema marginato são considerados critérios 

maiores para diagnóstico da febre reumática; 
II. As valvas mitral e tricúspides são as mais acometidadas por 

valvulite secundária a febre reumática; 
III. A primeira medida terapêutica da febre reumática é a 

erradicação do agente infeccioso e a droga de escolha é a 
penicilina benzatina; 

IV. Na ausência de manifestações cardíacas ou neurológicas não 
está indicada a profilaxia secundária com uso periódico de 
antimicrobianos. 

 
Assinale a alternativa Correta: 
 
A) As afirmativas I e II estão corretas; 
B) Somente a afirmativa II esta correta; 
C) Somente a afirmativa III esta correta; 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 38 

Em relação às deficiências de vitaminas e minerais, associe a 
coluna I com a coluna II: 
  
Coluna I 
1. Escorbuto; 
2. Fosfatase alcalina baixa; 
3. Anemia megaloblástica; 
4. Raquitismo. 
 
Coluna II 
a. Deficiência de folatos; 
b. Deficiência de zinco; 
c. Deficiência de vitamina C; 
d. Deficiência de vitamina D. 
 
Assinale a sequencia correta: 
 
A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b; 
B) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d; 
C) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a; 
D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d; 
E) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c. 
 

QUESTÃO 39 

Assinale V para verdadeiro e F para Falso no que se refere à 
avaliação do estado nutricional da criança: 
 
I. O peso demonstra a situação nutricional atual; 
II. A altura demonstra a situação nutricional pregressa; 
III. O perímetro craniano reflete a situação atual e pregressa, 

principalmente após o 4º ano de vida. 
 
Marque a sequencia correta de cima para baixo: 
 
A) V, V, V; 
B) V, F, F; 
C) F, F, V; 
D) V, V, F; 
E) F, F, F. 
 

QUESTÃO 40 

A vacina anti-pneumocócica protege contra as formas mais 
graves de doença (pneumonia, meningite e sepse). Além disso, 
diminui a transmissão do S. pneumoniae de uma pessoa para 
outra. Esta vacina está indicada nas situações seguintes, 
EXCETO: 
 
A) Pacientes esplenectomizados; 
B) Pacientes com linfoma; 
C) Pacientes com HIV que ainda não tenham a imunidade 

comprometida; 
D) Pessoal da área de saúde; 
E) Pacientes com fístula liquórica. 
 

QUESTÃO 41 

É incorreto afirmar em relação à desidratação infantil: 
 
A) A correção da hiponatremia depende da volemia do paciente e 

do tempo de instalação do distúrbio; 
B) Na desidratação hipertônica, os sinais de hipovolemia são 

marcantes e precoces; 
C) Na desidratação isotônica ocorre perda proporcional de sódio 

e de água, sem alterações na osmolaridade sérica; 
D) O mecanismo primário para regulação da volemia envolve a 

excreção renal de sódio; 
E) Pacientes com desidratação de primeiro e segundo graus 

devem receber reidratação oral como terapia preferencial. 
 

QUESTÃO 42 

São consideradas complicações clássicas do Resfriado Comum, 
EXCETO: 
 
A) Asma; 
B) Sinusite; 
C) Pneumonia; 
D) Mastoidite; 
E) Otite média aguda. 
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QUESTÃO 43 

A infecção do trato urinário é um problema muito comum na rotina 
pediátrica. Em relação a esta patologia assinale a afirmativa 
correta: 
 
A) Febre alta e prostração estão presentes em mais de 90% dos 

casos de infecção urinária; 
B) Na ausência de piúria significativa, o diagnóstico de infecção 

urinária deve ser descartado; 
C) Toda criança com infecção urinária, um ultrassom abdominal e 

uma uretrocistografia miccional devem ser realizados 
imediatamente, antes de terminado o tratamento de infecção 
urinária; 

D) O método de coleta de urocultura por saco coletor é quase 
100% sensível, mas apresenta valor preditivo positivo muito 
baixo, pois mais da metade dos casos com cultura positiva são 
na verdade falso-positivos, devido à alta frequência de 
contaminação; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 44 

No que diz respeito às doenças exantemáticas e vesico-bolhosas 
na infância marque a associação Incorreta: 
 
A) Rubéola- febre alta- sinais catarrais- palidez perioral; 
B) Eritema infeccioso- eritema edematoso- sinal da face 

esbofeteada; 
C) Exantema súbito- rash que surge após interrupção da febre- 

herpes vírus humano 6; 
D) Herpes zoster-etiologia igual a varicela- acomete um 

dermátomo; 
E) Escarlatina- origem bacteriana- rash maculopapular áspero. 
 

QUESTÃO 45 

Em relação à Rotina de Acompanhamento Clínico e Laboratorial 
da Criança Exposta ao HIV, assinale a afirmativa Falsa: 
 
A) O acompanhamento deve ser mensal nos primeiros 6 meses e 

, no mínimo, trimestral a partir do 2º semestre de vida; 
B) Em todas as consultas registrar o peso, o comprimento e os 

perímetros, em especial o perímetro cefálico; 
C) A avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento 

não é de grande importância , visto que as crianças infectadas 
raramente apresentam dificuldades de ganho de peso; 

D) No que concerne ao acompanhamento durante os dois 
primeiros anos de vida, é importante destacar que as crianças 
nascidas de mães infectadas pelo HIV também podem ter 
maior risco de exposição a outros agentes infecciosos durante 
o período intrauterino e perinatal; 

E) O reconhecimento precoce e o tratamento de possíveis co-
infeçcões devem ser considerados prioritários no atendimento 
dessas crianças, devendo tal abordagem ser incluída em suas 
primeiras consultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Chega ao consultório lactente, sexo masculino, 3 meses de idade 
nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional, 
em aleitamento materno exclusivo, com bom ganho ponderal. 
Colheu hemograma há 20 dias devido a discreta palidez cutânea. 
Hb= 10,4 g/dl, Htc= 38%, VCM= 95 fl, HCM= 32 pg. Qual a 
melhor conduta neste caso? 
 
A) Manter aleitamento materno, terapêutica com sulfato ferroso; 
B) Manter aleitamento materno, introduzir papa de frutas e 

profilaxia com sulfato ferroso (2 mg/kg/dia); 
C) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês; 
D) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e profilaxia 

com sulfato ferroso (5 mg/kg/dia); 
E) Solicitar eletroforese de hemoglobina e manter aleitamento 

materno exclusivo até o 6º mês. 
 

QUESTÃO 47 

Mãe chega ao pronto atendimento com recém-nascido a termo, 
sexo masculino, com 15 dias de vida devido a quadro de febre. 
Sua mãe relata que “a barriga do bebê está inchada e a urina 
avermelhada”. Ao exame: distensão abdominal devido à massa 
de consistência cística localizada em hipogástrio. Não foi possível 
cateterizar a bexiga após múltiplas tentativas. Neste caso a 
hipótese diagnóstica 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 48 

Assinale V para verdadeiro e F para Falso nas afirmativas abaixo 
relacionadas à dermatite atópica: 
 
I. Acomete as regiões articulares flexoras, poupando sempre as 

regiões extensoras; 
II. Em crianças, não acomete a região da face, apenas em 

adultos; 
III. Em geral, começa de 2 a 3 meses de vida; 
IV. As lesões típicas são liquenificadas e não pruriginosas. 
 
Marque a sequencia correta de cima para baixo : 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, F, F, V; 
C) V, V, F, F; 
D) F, F, V, V; 
E) V, F, F, V. 
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QUESTÃO 49 

Aline tem seis meses de idade e foi internada com desidratação 
ocasionada por diarreia surgida três dias atrás. O nível sérico do 
sódio foi de 175 mEq/L e a glicemia de 248 mg%. Neste caso 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. 
 

QUESTÃO 50 

O medicamento de escolha no manuseio da criança com 
emergência hipertensiva é: 
 
A) Nifedipina sublingual; 
B) Hidralazina IV; 
C) Diazóxido IV; 
D) Diurético oral; 
E) Nitroprussiato de sódio IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




