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Cargo: Médico Pediatra 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o 
raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, 
a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo 
— de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de 
equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos 
dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na 
tendência constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-
se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de 
força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão 

inicial do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o 

eu lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
I – O crescimento linear da criança é resultado da ação conjunta 

dos hormônios GH e IGF-1 secretados pela hipófise anterior. 
II – O hipotireoidismo é a principal causa de baixa estatura de 

etiologia endócrina na criança. 
III – Para a criança, são nove os aminoácidos essenciais: 

leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina, 
triptofano, arginina e prolina. 
IV – A primeira fase rápida de crescimento somático do ser 

humano se estende do período intra-uterino até o primeiro ano 
de vida e depende da nutrição materna. 
V – O ácido linoléico (ácido graxo essencial não sintetizado pelo 

organismo) é fundamental para o crescimento da criança 

podendo ser obtido através da ingestão de carnes, ovos e óleos 
vegetais. 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II e V estão corretas. 
c) I, III, IV e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas, com exceção da afirmação II. 

 
18. Considerando uma gestante com tuberculose pulmonar, 

assinale a alternativa correta com relação à conduta 
recomendada após o parto: 
a) Nas nutrizes bacilíferas e não bacilíferas recomenda-se liberar 

o aleitamento utilizando máscara de proteção na mãe para 
proteção do RN, administrar medicação profilática primária ao 
RN com isoniazida(20 a 30mg/Kg/dia) e vacinar o RN com 
vacina BCG conforme rotina. 

b) Em mães bacilíferas recomenda-se suspender o aleitamento 

ao RN, utilizar medicação profilática primária ao RN com 
isoniazida(10 a 20mg/Kg/dia) e vacinar o RN com BCG 
conforme rotina. 

c) Em nutrizes bacilíferas recomenda-se liberar o aleitamento 

utilizando máscara de proteção na mãe para proteção do RN, 
administrar medicação profilática primária ao RN com 
isoniazida(10 a 20mg/Kg/dia), não vacinar o RN com BCG 
inicialmente, acompanhar clinicamente o RN e realizar teste 
PPD no terceiro mês de vida para estadiamento. 

d) Em nutrizes bacilíferas recomenda-se suspender o 

aleitamento ao RN, utilizar medicação profilática primária ao 
RN com isoniazida(20 a 30mg/Kg/dia) e vacinar o RN com 
BCG somente após avaliação clínica e não-reatividade do 
PPD ( a ser realizado no terceiro mês de vida). 

 
19. Qual das seguintes infecções abaixo não tem sua incidência 

significativamente diminuída após vacinação contra Haemophilus 
influenzae tipo B? 
a) Otite. 
b) Artrite séptica. 
c) Epiglotite.  
d) Celulite. 

 
20. Parasitose comum em crianças, principalmente aquelas que 

convivem em creches e orfanatos, na qual a principal 
característica é o prurido anal noturno: 
a) Estrongiloidíase. 
b) Ascaridíase. 
c) Enterobíase. 
d) Larva Migrans Cutânea. 

 
21. Protozoário responsável por parasitar o intestino delgado de 

seres humanos desencadeando a Síndrome da Má Absorção, 
podendo provocar grave distúrbio no desenvolvimento físico e 
mental de crianças parasitadas: 
a) Entamoeba histolytica. 
b) Balantidium coli. 
c) Entamoeba coli. 
d) Giardia lamblia. 

 
22. A coqueluche, principalmente em crianças, pode evoluir para 

quadros graves com complicações pulmonares, neurológicas, 
hemorrágicas e desidratação. Considere as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I – O estágio paroxístico da coqueluche se caracteriza por 

sintomas semelhantes ao de um resfriado comum. 
II – O estágio catarral da coqueluche se caracteriza por tosse 

repetida (40-50 acessos/dia) seguido de vômitos e exaustão. 
III – Dentre os fatores de virulência associados à Bordetella 

pertussis, as toxinas liberadas incluem: toxina pertussis, 
hemaglutina filamentosa, beta-hemolisina e citotoxina traqueal. 
IV – A bordetella pertussis é um cocobacilo gram negativo, 

aeróbio estrito. 
a) Somente IV está correta. 
b) I, II e IV estão corretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) Todas estão corretas. 
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23.  Uma criança de 10 anos de idade sofre queda de bicicleta e 

lacera superficialmente o antebraço direito. A ferida é limpa e 
suturada. Nos 3 meses seguintes, a ferida evolui com melhora 
produzindo um cicatriz linear. Qual dos seguintes fatores 
nutricionais é necessário para a organização adequada de 
colágeno no tecido cicatricial nesse caso?  
a) Vitaminas do complexo B e ácido fólico. 
b) Vitamina C. 
c) Vitamina A. 
d) Vitamina E. 

 
24. Crianças menores de 5 anos são consideradas grupo de 

risco para a infecção humana pelo vírus Influenza A ( H1N1 ). Em 
relação ao tratamento, crianças a partir dos 12 meses com 
doença respiratória aguda grave associada a Influenza A, têm 
indicação para o uso do fosfato de Oseltamivir, fármaco cujo 
mecanismo de ação se deve a: 
a) Interação com o sítio ativo da transcriptase reversa viral, 

alterando o seu estado conformacional, impedindo a síntese 
de RNA viral e conseqüente replicação viral. 

b) Bloqueio estérico do canal iônico bloqueando a proteína 

ligante viral hemaglutinina, impedindo a desnudação da 
partícula viral no citoplasma da célula infectada. 

c) Inibição competitiva da RNA polimerase viral após ser 

trifosfatado na célula infectada por quinases virais e 
celulares, impedindo a replicação viral. 

d) Interação com o sítio ativo da enzima neuraminidase do vírus 

impedindo que a mesma se complexe com o ácido siálico da 
membrana hospedeira. 

 
25. Em relação ao Neuroblastoma, neoplasia maligna comum na 

infância, assinale a alternativa incorreta: 
a) Origina-se embriologicamente a partir de células primordiais 

do tecido ectodérmico da crista neural. 
b) A idade média de diagnóstico ocorre por volta dos 5 anos, 

sendo mais prevalente em crianças brancas do sexo 
feminino. 

c) Raramente se origina no tecido cerebral. 
d) 90% dos neuroblastomas, independentemente de sua 

localização, produzem catecolaminas. 
 
26. O “Teste do Pezinho” faz parte do Programa Nacional de 

Triagem Neonatal, programa que rastreia crianças portadoras de 
doenças congênitas no período neonatal. Em relação à 
Fenilcetonúria (PKU), considere as afirmações e assinale a 
alternativa correta: 
I – A PKU é uma condição autossômica recessiva causada na 

maioria das vezes por mutações bialélicas no gene que codifica a 
enzima fenilalanina descarboxilase. 
II – A anormalidade bioquímica da PKU é uma incapacidade de 

converter fenilalanina em tirosina. 
III – Os lactentes afetados e não diagnosticados precocemente 

somente apresentam retardo mental evidente após o primeiro 
ano de vida. 
IV – Muitos pacientes com PKU clinicamente normais que foram 

tratados com dieta desde o início da vida acabam por alcançar a 
idade fértil. 
a) I e III estão incorretas. 
b) I, II e IV estão corretas. 
c) I e IV estão incorretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
27. As manifestações tardias da sífilis congênita incluem uma 

tríade característica que envolve as seguintes condições: 
a) Roséola sifilítica, endarterite mioproliferativa e surdez do 

oitavo nervo. 
b) Goma sifilítica, neurossífilis e surdez do oitavo nervo. 
c) Ceratite intersticial, dentes de Hutchinson e surdez do oitavo 

nervo. 
d) Neurossífilis, exantema sifilítico e surdez do oitavo nervo. 

 
28. A síndrome Hemolítico-Urêmica constitui uma das principais 

causas de insuficiência renal aguda em crianças. Grande parte 
dos casos estão associados a um microorganismo produtor de 

toxinas SLT-1 e SLT-2 semelhantes a Shiga. O patógeno em 
questão é: 
a) Escherichia coli enterohemorrágica. 
b) Escherichia coli enterotoxigênica. 
c) Escherichia coli uropatogênica. 
d) Escherichia coli enteroinvasiva. 

 
29. A principal manifestação neurológica da Febre Reumática       

(FR), sendo considerada critério maior para o diagnóstico de FR, 
e que acomete crianças entre 5 e 15 anos de idade é a: 
a) Coreia de Sydenham. 
b) Coreia de Kwell. 
c) Coreia de Kawasaki. 
d) Coreia de Lyme. 
 
30. No tratamento da criança com diagnóstico de hipertensão 

grave sem causa identificada, a melhor escolha inicial 
farmacológica seria o uso de: 
a) Diuréticos. 
b) Metropolol. 
c) Nifedipina. 
d) Bloqueador alfa-1 adrenérgico. 

 
31. Em crianças menores de 3 anos de idade, 90% das 

amigdalites ocorrem devido a: 
a) Streptococcus pyogenes beta hemolítico do grupo A. 
b) Streptococcus pneumoniae. 
c) Moraxella catarrhalise. 
d) Vírus. 

 
32. O diagnóstico radiológico de hipovitaminose D tem como 

características, exceto: 
a) Desmineralização de aspecto grosseiro e generalizado. 
b) Distância aumentada entre a metáfise e a epífise pela 

deposição de osteóide calcificado. 
c) Arqueamento dos ossos que sustentam peso. 
d) Alargamento da epífise, podendo adotar o aspecto em taça. 

 
33. A principal manifestação clínica da Toxoplasmose Congênita, 

que pode se manifestar em até 90% dos infectados até a 
adolescência é: 
a) Necrose de liquefação cerebral. 
b) Calcificação cerebral e hepática. 
c) Retinocoroidite. 
d) Encefalite hiperproliferativa. 

 
34. Considere as afirmações em relação à Icterícia Neonatal e 

assinale a alternativa correta: 
I – A maioria dos casos de icterícia neonatal se deve a 

hiperbilirrubinemia direta e as causas mais comuns são a 
icterícia fisiologia do recém nascido e as incompatibilidades 
sanguíneas Rh e ABO. 
II – A icterícia fisiológica do RN ocorre na primeira semana de 

vida em cerca de 60% dos nascidos a termo e em 80% dos 
prematuros. 
III – Kernicterus é uma encefalopatia grave que pode ocorrer nos 

casos de hiperbilirrubinemia indireta muito grave. 
IV – A fototerapia é um tratamento simples e eficiente no 

tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal e se baseia na 
utilização de energia luminosa para transformar a bilirrubina em 
produtos mais lipossolúveis, adequados para a excreção. 
a) II e III estão corretas. 
b) I e IV estão corretas. 
c) Somente III e IV estão corretas. 
d) III é incorreta. 

 
35. São características da Síndrome de Kwashiorkor, exceto: 
a) Pode haver alteração segmentar (em faixas) da cor dos 

cabelos caracterizando o “sinal da bandeira”. 
b) Anemia está presente na maioria dos casos. 
c) Geralmente as crianças apresentam hepatomegalia                  

(esteatose). 
d) Diferente da criança marasmática, a criança com Kwashiorkor  

possui baixo grau tecido celular subcutâneo. 
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36. Na assistência respiratória ao recém nascido, o uso da 

pressão positiva contínua em vias aéreas( CPAP) está indicado 
principalmente na: 
a) Desmame de ventilação mecânica. 
b) Síndrome de membrana meconial. 
c) Doença das membranas hialinas. 
d) Cardiopatia congênita com hipofluxo pulmonar. 
 
37. Em relação à desidratação em crianças, é correto afirmar, 

EXCETO: 
a) Na desidratação hipernatrêmica há risco de colapso vascular 

periférico precoce. 
b) È difícil a avaliação do grau de desidratação na desnutrição. 
c) A oligúria é mais acentuada nos casos de desidratação 

hipotônica. 
d) Aproximadamente 85% dos casos de desidratação ocorrem 

sem alterações da pressão osmótica. 
 
38. Considerando as Pneumonias no Período Neonatal, assinale 

a alternativa correta: 
I – Entre os agentes bacterianos mais frequentes que podem 

contaminar o recém nascido por ocasião do parto destacam-se 
bactérias gram negativas e positivas, tendo sido frequentemente 
citado na literatura mundial o Streptococcus agalactiae. 
II – A pneumonia adquirida após o nascimento tem como 

microorganismos frequentemente associados o vírus sincicial 
respiratório, adenovírus e bactérias gram positivas (S. aureus, 
S.pneumoniae, Pneumocystis carini). 
III – Derrame pleural pode ocorrer em geral associado a 

pneumonia por estafilococo do grupo A, estreptococo e E.coli. 
IV - A pneumonia por estreptococo do grupo B, em geral, 

caracteriza-se radiologicamente por infiltrado pulmonar focal com 
broncograma aéreo unilateral. 
V – Quando há suspeita de bactérias anaeróbias, as drogas de 

escolha são clindamicina, cefoxitina, metronidazol, imipenem ou 
a combinação de uma penicilina (ticarcilina) com um inibidor de 
betalactamase (ácido clavulônico). 
a) II, III, IV e V estão corretas. 
b) I, III, IV e V estão corretas. 
c) I, II, III e V estão corretas. 
d) I, II e IV estão corretas. 

 
39. Lactente que na primeira semana de vida, alimentado 

somente com leite materno, apresente 9 evacuações diárias 
líquidas e de caráter explosivo. O diagnóstico provável é:  
a) Síndrome de má absorção. 
b) Deficiência transitória no lactente da enzima que degrada 

lactose. 
c) Infecção intestinal. 
d) Reflexo gastrocólico aumentado. 

 
40. A tríade clássica da Pelagra (deficiência de Niacina) é 

caracterizada por: 
a) Dermatite, diarréia e demência. 
b) Convulsão, dermatite e anemia. 
c) Dermatose, queilite e diarréia. 
d) Convulsão, diarréia e neurite periférica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




