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Instruções 
___________________________________________ 
 

Para fazer a prova você usará: 
 

■ este caderno de prova; 
■ um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para sua 
assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 
 

■ o caderno se refere ao cargo a que o candidato 
se inscreveu; 

■ faltam folhas e a sequência das questões está 
correta; 

■ há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 

 
 
 

 
 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 

  
Atenção! 
___________________________________________ 
 

■ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 
a realização da prova. 

■ Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 
Apenas uma delas constitui a resposta correta em 
relação ao enunciado da questão. 

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

■ Não destaque folhas da prova. 
■ Você somente poderá entregar sua prova após 60 

(sessenta) minutos do início. 
■ Os três últimos candidatos somente poderão 

retirar-se da sala simultaneamente. 
■ Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum 

material de prova, exceto o quadro para 
conferência de gabarito. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de 
prova completo e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado. 
 

 

 

Realização: 
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Português                                                                                                              (10 questões) 
 
 
 
Texto  

 

 
1_ 
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Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista e passaram a depositar 

seus dejetos nos rios, o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores (e 
nadadores), tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação. A cidade perdeu de 
vez, em 1963, os maiores parques aquáticos de que se tem notícia, quando o Tietê 
sediou sua última competição de remo. “Já a natação foi proibida cerca de 20 anos 
antes, quando atletas passaram a contrair tifo e doenças típicas da sujeira”.[...]  

Mudaram o curso do Tietê, assim como ele e outros rios já mudaram o rumo da 
vida de muita gente. Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para 
toda a vida. O artista visual Arthur Omar passou a ter outra visão de mundo depois 
que caiu acidentalmente no rio Amazonas e quase morreu afogado. “Acredito que 
estou lá até hoje, uma pequena parte, vivendo uma vida própria, num rio particular. O 
rio é meu. Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade ou 
porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence. Ele 
é totalmente meu porque quando estive nele aprendi a não querer ter absolutamente 
nada”, relata. “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.” 

Em São Paulo, os rios procuram um dono. Numa tentativa de reconciliá-los com 
a cidade, foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros que percorre 
parte da marginal do rio Pinheiros. Mas as águas que estão ao lado de quem pedala 
continuam um esgoto a céu aberto – tanto que o cheiro insuportável muitas vezes 
inviabiliza o passeio. Uma pesquisa recente apontou que a poluição no Tietê, por 
exemplo, está pior do que há 18 anos. 

Os rios são marcos nas fundações das cidades. Eles trazem a água, os peixes, 
os alimentos, portanto, a vida. Por isso, as aglomerações humanas partem deles. 
Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios 
foi fator econômico decisivo na fundação das primeiras cidades, nos vales dos rios 
Nilo (Egito), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia) e Indo (Índia).  

 

In Vida Simples, junho 2012, ed. 119, p. 44. 
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Questão 01 
 
Analise as proposições em relação ao Texto, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(  ) Pressuposto é a informação não dita, mas detectada pelo interlocutor. Ao relatar “Já a 

natação foi proibida cerca de 20 anos antes” (linhas 5 e 6) o autor confirma, por meio de 
um pressuposto, que o rio Tietê já fora um rio de águas límpidas, sem poluição. 

(  ) O rio Tietê foi contaminado devido às competições de natação que traziam atletas 
portadores de tifo e outras doenças infectocontagiosas. 

(  ) Da leitura do período “outros rios já mudaram o rumo da vida de muita gente” (linhas 7 e 
8) infere-se que os rios beneficiam o homem. 

(  ) O rio Tietê é considerado “um patrimônio da humanidade” (linha 12) porque se localiza na 
maior capital brasileira e por ser o maior em extensão. 

(  ) No período “e passaram a depositar seus dejetos nos rios” (linhas 1 e 2), as expressões 
destacadas são classificadas, na sintaxe, como objeto direto e objeto indireto, 
sequencialmente. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A.  (   )  V – V – V – F – F  
B.  (   )  V – F – V – F – F  
C.  (   )  F – V – F – F – V  
D.  (   )  F – F – V – F – F  
E.  (   )  V – V – F– V – V  
 
 
Questão 02 
 
Em relação ao Texto, assinale a alternativa incorreta. 
 
A.  (   )  Em “O rio é meu” (linhas 11 e 12) e Então eu rio a valer quando ouço suas piadas, as 

palavras destacadas são consideradas vocábulos homônimos, pois têm a mesma 
grafia e pronúncia, mas sentidos diferentes. 

B.  (   )  A leitura do período “porque esteja ameaçado pela cobiça internacional” (linha 13) leva 
o leitor a inferir que há interferência de uma política externa para o domínio da cidade 
de São Paulo. 

C.  (   )  Na oração “mudaram o curso do Tietê” (linha 7), o sujeito classifica-se como 
indeterminado. 

D.  (   )  Na linguística textual, anáfora é um artifício que consiste em repetir um elemento 
anteriormente expresso no texto. Em “Ele é totalmente meu porque quando estive nele 
aprendi” (linhas 13 e 14) os termos destacados constituem elementos anafóricos.  

E.  (   )  A ideia contida na expressão “símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3) remete à 
poluição dos rios Tietê e Pinheiros. 
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Questão 03 
 
Analise as proposições em relação ao Texto. 
 
I. A palavra “ele” (linha 7) é classificada, morfologicamente, como pronome pessoal do caso 

reto, exercendo, também, a função de um pronome substantivo. 
II. Em “foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros” (linha 17) se a 

expressão destacada for substituída por um parque, a concordância nominal é mantida, 
seguindo-se as normas da língua padrão culta. 

III. Em “os rios procuram um dono” (linha 16) há um caso de personificação. 
IV. A expressão “a céu aberto” (linha 19) pode ser substituída por céu amplo, sem nuvens sem 

que ocorra prejuízo ao sentido do texto.  
V. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu 

aberto” (linhas 18 e 19) as palavras destacadas são classificadas, na morfologia, como  
conjunção adversativa, pronome relativo, pronome indefinido, preposição, 
sequencialmente. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
Questão 04 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao Texto. 
 
A.  (   )  Da leitura do período “Os rios são marcos nas fundações das cidades” (linha 22) infere-

se que os rios foram fundamentais para o desenvolvimento das cidades, em especial, 
as que ficam às margens dos rios. 

B.  (   )  Em “está pior do que há 18 anos” (linha 21) se o verbo destacado for substituído pela 
palavra a, e acrescentar-se a palavra atrás no final da oração, ainda assim o sentido da 
oração, no texto, é mantido. 

C.  (   )  Da leitura do texto depreende-se que embora os rios sejam, em algumas regiões, meio 
de subsistência para o homem, ainda assim, ele continua poluindo-os. 

D.  (   )  Nos vocábulos “indústrias” (linha 1), “notícia” (linha 4), “própria” (linha 11), “Índia” (linha 
26) e “águas” (linha 18) o acento gráfico usado para marcar a sílaba tônica é justificado 
pela mesma regra, no entanto a palavra “planícies” (linha 24) é uma exceção à regra. 

E.  (   )  No período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16), se a expressão 
destacada for deslocada para o final da oração, a correção gramatical e a coerência do 
texto são mantidas. 
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Questão 05 
 

Analise as proposições em relação ao Texto. 
 

I. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu 
aberto” (linhas 18 e 19) os verbos destacados são verbos de ligação. 

II. Em “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores” (linha 2) a expressão 
destacada é classificada, sintaticamente, como agente da passiva.    

III. Na oração “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados” (linha 2) há uma figura de linguagem 
denominada elipse. 

IV. As palavras “nele” (linha 14) e “deles” (linha 23) são importantes para a coesão textual, 
pois retomam o referente rio(s). 

V. Da leitura do período “Eles trazem a água, os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 
22 e 23) infere-se que o rio representa uma dádiva para o homem. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A.  (   )  Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 

Questão 06 
 

Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe das palavras destacadas, sequencialmente, 
no período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16) 
 

A.  (   )  adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto indireto 
B.  (   )  adjunto adnominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto 
C.  (   )  adjunto adnominal, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto 
D.  (   )  sujeito, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto 
E.  (   )  adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto 
 
 

Questão 07 
 

Assinale a alternativa correta em relação ao Texto. 
 

A.  (   )  Em “Já a natação foi proibida” (linha 5) se o artigo for excluído da oração, ainda assim 
a concordância nominal segue os padrões da norma culta. 

B.  (   )  Em “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.” (linha 15) constata-se uma 
linguagem denotativa. 

C.  (   )  Em relação à pontuação, os parênteses (linhas 2 e 3) podem ser substituídos por 
travessões, sem prejuízo de sentido no texto. 

D.  (   )  No período “Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade, 
ou porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence” 
(linhas 12 e 13) as palavras destacadas têm a mesma classificação morfológica, e 
classificam orações subordinadas. 

E.  (   )  A leitura do período “Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para 
toda a vida” (linhas 8 e 9) leva o leitor a inferir que o homem urbano sempre seguirá o 
curso do rio. 
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Questão 08 
 
Por colocação pronominal entende-se o estudo do posicionamento do pronome oblíquo na 
frase, em relação ao verbo.  
 
Analise as proposições em relação à colocação pronominal e coloque (1) para Próclise e (2) 
para Ênclise. 
 
(  ) “tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3) 
(  ) “Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista” (linha 1) 
(  ) “mas porque ele me pertence” (linha 13) 
(  ) “Numa tentativa de reconciliá-los” (linha 16) 
(  ) “Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios” 

(linha 24) 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
A.  (   )  1 – 2 – 2 – 1 – 2 
B.  (   )  1 – 1 – 2 – 1 – 2  
C.  (   )  2 – 1 – 1 – 2 – 2  
D.  (   )  2 – 2 – 1 – 1 – 1  
E.  (   )  2 – 1 – 2 – 1 – 2 
 
 
Questão 09 
 
Assinale a alternativa em que a substituição da conjunção destacada em “Eles trazem a água, 
os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 22 e 23) não modifica o sentido da oração. 
 
A.  (   )  por conseguinte      
B.  (   )  conforme             
C.  (   )  uma vez que 
D.  (   )  à medida que                      
E.  (   )  se bem que 
 
 
Questão 10 
 
Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação sintática que a oração destacada 
no período “Acredito que estou lá até hoje” (linhas 10 e 11). 
 
A.  (   )  Ficou resolvido que a poluição será exterminada. 
B.  (   )  A verdade é que ele era muito infeliz.  
C.  (   )  Tenho um plano: que você volte para o seu trabalho. 
D.  (   )  Eles avisaram que retornariam logo. 
E.  (   )  Sabe-se que o homem é o animal mais poluidor do planeta. 
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Conhecimentos Gerais                                      (10 questões) 
 
 
 
Questão 11 
 
Recentemente o Brasil vive um importante momento de sua história, da consolidação da 
democracia e das instituições e de transformação da cultura política brasileira. Paradoxalmente 
esta “oportunidade histórica” chega até nós como um escândalo de corrupção – “O Mensalão”. 
A este respeito é apropriado afirmar. 
 
A.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para remessas ilegais ao 

exterior por parlamentares; coube ao Supremo Tribunal de Justiça julgar os réus 
envolvidos; representa uma oportunidade para exacerbar a impunidade. 

B.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de votos de 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para mitigar a impunidade. 

C.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de cargos 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para acabar com a impunidade. 

D.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para o “caixa dois” de 
parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Justiça julgar os réus envolvidos; 
representa uma oportunidade para propalar a impunidade. 

E.  (   )  O “mensalão” é um suposto esquema de desvios de verbas para contas pessoais de 
funcionários públicos; coube a opinião popular julgar os envolvidos; representa uma 
oportunidade de passar o Brasil a limpo. 

 
 
Questão 12 
 
A sociedade contemporânea vivenciou ao longo do século XX e neste início do século XXI 
eventos significativos que marcaram a história e a cultura da humanidade. Episódios como a 
bomba atômica, o ataque ao WTC, a chegada do homem à lua, a quebra da Bolsa de NY, a 
queda do muro de Berlim, a revolução cubana; a revolução chinesa, o naufrágio do Titanic são 
exemplos que marcaram a sociedade contemporânea. Se tais acontecimentos forem datados, 
na sequência em que foram aqui apresentados, a alternativa correta é: 
 
A.  (   )  1945; 2001; 1969; 1929; 1989; 1959; 1949; 1912 
B.  (   )  1944; 2002; 1970; 1929; 1991; 1961; 1959; 1912 
C.  (   )  1945; 2001; 1968; 1939; 1990; 1960; 1849; 1913 
D.  (   )  1944; 2001; 1969; 1928; 1989; 1959; 1919; 1911 
E.  (   )  1946; 2002; 1971; 1931; 1992; 1962; 1932; 1914 
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Questão 13 
 
As economias nacionais contemporâneas têm experimentado uma série de transformações 
importantes, seja pela diferenciação crescente das sociedades e sistemas produtivos, seja pelo 
enfrentamento de crises graves ou transformações estruturais relativamente rápidas como 
zonas de unificação econômica, como Mercosul ou zona do Euro. Entre as características 
desta nova economia destacam-se: 
 
A.  (   )  predomínio crescente da tecnologia capitalista; superação do centralismo gerencial 

(em busca de mercados e resultados); valorização dos capitais físico, patrimonial, de 
investimentos e tecnológico; maior fluidez das fronteiras entre direção e gerência. 

B.  (   )  predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do gerencialismo clássico 
(em busca de inovação e comunicação); valorização dos capitais culturais, patrimonial, 
intelectual e físico; maior fluidez das fronteiras entre gestão e governança. 

C.  (   )  predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do taylorismo clássico (em 
busca de gestão e flexibilidade); valorização dos capitais internacionais, 
transnacionais, corporativos e abertos; maior fluidez das fronteiras entre empresa e 
sociedade. 

D.  (   )  predomínio crescente das tecnologias sociais, superação da estagnação social (em 
busca de redistribuição de renda); valorizando as cidades e o campo; maior fluidez nas 
fronteiras entre ricos e pobres. 

E.  (   )  predomínio crescente da tecnologia da informação; superação do gigantismo gerencial 
(em busca da adaptabilidade e flexibilidade); valorização dos capitais humano, social, 
intelectual e natural; maior fluidez das fronteiras entre público e privado. 

 
 
Questão 14 
 
A União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação (Undime) foi criada em 10 de 
outubro de 1986. Em seu próprio site a Undime assevera: “Quando o tema é educação pública 
desenvolvida pelos municípios brasileiros, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) está sempre presente. Seja educação infantil, de jovens e adultos, 
alfabetização ou na educação para a paz. (...) Por meio da Undime, as secretarias municipais 
de educação podem estabelecer redes solidárias de troca de informações e experiências. 
Dessa forma, a Undime proporciona aos seus representantes a oportunidade de integrações 
regional e nacional.” Assinale a alternativa que caracteriza a missão da Undime. 
 
A.  (   )  Congregar, capacitar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação nacional com qualidade técnica. 
B.  (   )  Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação pública com qualidade social. 
C.  (   )  Associar, incentivar e formar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação profissional com qualidade de conteúdos. 
D.  (   )  Associar, auxiliar e treinar os dirigentes municipais de educação para construir e 

defender a educação plena com qualidade cidadã. 
E.  (   )  Confrontar, criticar e questionar os pais e professores para construir uma participação 

popular ativa na educação básica. 
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Questão 15 
 
A chamada “corrida espacial” marcou a tecnologia do século XX e foi em certo sentido um 
reflexo da Guerra Fria. Com o arrefecimento do conflito, sentiu-se igualmente uma atenuação 
do ímpeto da navegação espacial. Ainda assim, a exploração do chamado “planeta vermelho” 
envolveu algumas missões importantes. São elas: 
 
A.  (   )  Apolo, Soyus, Hubble, Oportunity. 
B.  (   )  Apolo, Skylab, Discovery, Mars Odissey. 
C.  (   )  Mars, Soyus, Galileu, Mars Explorer. 
D.  (   )  Mariner, Skylab, Hubble, Viking. 
E.  (   )  Mariner, Mars, Viking, Curiosity. 
 
 
Questão 16 
 
O Brasil é um país de dimensões continentais e imensas reservas naturais. O crescimento 
populacional e o desenvolvimento econômico tem aumentado a demanda por energia. A 
energia elétrica é considerada limpa desde que gerada por fontes não poluentes. No mundo de 
hoje, a principal fonte geradora de energia elétrica é: 
 
A.  (   )  usinas nucleares. 
B.  (   )  hidroelétricas associadas a rios e represas. 
C.  (   )  termoelétricas movidas a carvão. 
D.  (   )  usinas dieselelétricas. 
E.  (   )  usinas eólicas. 
 
 
Questão 17 
 
Dados do Ministério da Saúde revelam uma modificação nos tipos de doenças que mais matam 
no Brasil. Da primeira metade do século XX para o início do século XXI, houve uma mudança 
nas causas de morte mais frequentes no Brasil na década de 1930 as doenças mais letais, no 
Brasil, eram: 
 
A.  (   )  virais (gripe e tuberculose), enquanto hoje ainda são virais, mas com outros agentes 

(Aids, H1N1). 
B.  (   )  do aparelho circulatório (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças 

do sistema nervoso (em função do estresse contemporâneo). 
C.  (   )  hereditárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças virais (em 

função do comportamento contemporâneo). 
D.  (   )  infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as 

doenças do aparelho circulatório (em função do estresse contemporâneo). 
E.  (   )  infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as virais 

(em função do comportamento contemporâneo). 
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Questão 18 
 
As revoluções sociopolíticas burguesas (Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Unificação 
Alemã, etc.) foram embaladas pelos ideais iluministas e pelos avanços do pensamento 
científico. Este mesmo ideário de transformação social e política foi propulsor da independência 
dos Estados Unidos (1776). Quanto a este episódio é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Os ingleses apoiaram a independência americana, mas a Estátua da Liberdade é obra 

norte-americana. 
B.  (   )  Grande parte dos ingleses apoiou a independência americana, mas a Estátua da 

Liberdade é obra norte-americana. 
C.  (   )  Os franceses só apoiaram os americanos após a Revolução Francesa, mas a Estátua 

da Liberdade é obra norte-americana. 
D.  (   )  O Rei Luís XVI ajudou financeiramente George Washington, e a França deu a Estátua 

da Liberdade aos Estados Unidos. 
E.  (   )  Os franceses nunca apoiaram os americanos, mas lhes deram de presente a Estátua 

da Liberdade. 
 
 
Questão 19 
 
O conceito de responsabilidade social tem sido muito discutido atualmente. Contudo, por 
vezes, há certa confusão na sua conceituação. Sabe-se que a responsabilidade social não 
pode ser apenas um gesto de caridade dirigido aos mais pobres. 
 
Autores atuais, como Ferrell, Fraedrich, Ferrell (2001) em seu Ética empresarial, por exemplo, 
procuram definir a responsabilidade social como sendo a soma de outras responsabilidades. 
Responsabilidade social compreende: 
 

A.  (   )  responsabilidades econômicas, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e 
filantropia. 

B.  (   )  responsabilidades civis, responsabilidades morais, responsabilidades políticas e 
consciência social. 

C.  (   )  responsabilidades políticas, responsabilidades éticas, responsabilidades civis e justiça 
social. 

D.  (   )  responsabilidades civis, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e ações 
sociais positivas. 

E.  (   )  responsabilidades individuais, responsabilidades sociais, responsabilidades legais e 
ações sociais positivas. 
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Questão 20 
 
Para onde vamos? Esta foi a pergunta fundamental feita desde finais da década de 1960, 
diante da observação de que uma evolução sem limites em nome do progresso, traria 
consequências devastadoras. A partir daí as preocupações ambientais e sociais resultam na 
conclusão de que era preciso pensar o desenvolvimento de maneira sustentável. O termo 
Desenvolvimento sustentável, descrito no Relatório de Brundtland (1987), reflete a ideia de que 
“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 
necessidades.” Diversos eventos de ordem mundial foram realizados visando a uma 
comunicação entre países para juntos pensar o desenvolvimento sustentável.  Os eventos mais 
importantes em ordem cronológica crescente foram:  
 
 

A. (   ) – Conferência Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, que culminou no 
protocolo de Kyoto; 

  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também 
conhecida como Conferência de Estocolmo; 

  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e 

  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 
conhecida também como Rio+20. 

    
B. (   ) – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo; 
  – Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20. 
    
C. (   ) – Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou 

no protocolo de Kyoto; 
  – Conferência Internacional da Cúpula da Terra, também conhecida como ECO-92 

e ocorreu em Madri; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano também 

conhecida como Conferência de Estocolmo; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro. 
    
D. (   ) – Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio; 
  – Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou 

no protocolo de Estocolmo; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92. 
    
E. (   ) – Convenção de Bruxelas para Proteção da Camada atmosférica; 
  – Conferência Internacional do crescimento social e político, que culminou no 

protocolo de Viena; 
  – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e 
  – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO-92. 
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Conhecimentos Específicos                                                  (20 questões) 
 
 
 
Questão 21 
 
Em uma cidade de Santa Catarina, o número total de nascidos vivos no ano de 2011 foi 2.170 
crianças. Neste período, as notificações oficiais revelam a distribuição dos óbitos ocorridos:  
 

− 16 crianças menores de 7 dias de vida;  

− 4 crianças entre 7 e 27 dias de vida;  

− 10 crianças entre 28 dias e menores de 1 ano.  
 
A taxa de mortalidade neonatal precoce ocorrida nessa cidade é: 
 
A.  (   )  1,8 ‰ 
B.  (   )  12,8 ‰ 
C.  (   )  4,6 ‰ 
D.  (   )  13,8 ‰ 
E.  (   )  7,4 ‰ 
 
 
Questão 22 
 
Um jovem de 14 anos, que convive com seus pais e 4 irmãos menores, foi admitido em um 
Pronto-Socorro com cefaléia, febre e rigidez de nuca. O líquor colhido foi purulento e nele a 
bacterioscopia identificou diplococos Gram negativo. O pai procura a Unidade Básica de Saúde 
muito ansioso para saber se seus familiares devem receber algum tratamento especial. 
Assinale a alternativa que contém a medida recomendada para os familiares do paciente. 
 
A.  (   )  submeter-se à punção lombar 
B.  (   )  receber ampicilina por 7 dias 
C.  (   )  submeter-se à observação clínica domiciliar, em isolamento 
D.  (   )  receber vacina preventivamente 
E.  (   )  receber rifampicina por 2 dias 
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Questão 23 
 

Quanto às doenças exantemáticas na infância, assinale a alternativa correta.   
 
A.  (   )  Na mononucleose infecciosa durante a evolução pode surgir rush maculopapular, 

confluente localizado em face, tronco e membros, e que piora com uso de antibióticos.  
B.  (   )  O exantema súbito é uma doença infecciosa benigna, denominada roséola infantum e 

é associada ao Parvovirus B19. 
C.  (   )  O exantema micropapular relacionado à escarlatina está associado à exotoxina 

pirogênica liberada pelo estafilococo. 
D.  (   )  As manchas de Koplick podem ser consideradas patognomônicas da rubéola. 
E.  (   )  A síndrome mãos-pés-boca acomete lactentes e está associada ao Herpes vírus 

humano 6 e 7. 
 
 
Questão 24 
 
Mãe em aleitamento materno exclusivo traz para consulta seu filho com 7 dias de vida e 
história de 6 evacuações pastosas diárias, sem outras alterações. A criança nasceu com 
3.500g e 50 cm de comprimento. Ao exame físico observa-se uma boa pega durante o 
aleitamento, mas se observa que houve uma perda ponderal de 300g em relação ao peso de 
nascimento. A conduta correta é: 
 
A.  (   )  Iniciar fórmula láctea infantil como complemento do aleitamento materno. 
B.  (   )  Tranquilizar a mãe explicando que esta perda de peso é fisiológica e deve ser 

reavaliada em 1 semana. 
C.  (   )  Internar a criança para investigação. 
D.  (   )  Prescrever terapia de reidratação oral devido à diarreia. 
E.  (   )  Solicitar hemograma e urocultura para investigação da perda de peso. 
 
 
Questão 25 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006/2007, publicou novos gráficos para o 
acompanhamento do crescimento de crianças e adolescentes. Sobre estas novas referências 
pode-se afirmar. 
 
A.  (   )  O z escore 0 (zero) inclui aproximadamente 50% da população. 
B.  (   )  Os novos gráficos indicados pela OMS ainda apresentam imperfeições e necessitam 

ajustes antes de serem indicados para uso em território nacional. 
C.  (   )  O intervalo entre o z escore -1 a +1 incluem aproximadamente 64% dos indivíduos 

estudados. 
D.  (   )  Os gráficos para idade e sexo, em menores de cinco anos indicados pela OMS, 

seguem os mesmos padrões de referência daqueles indicados em 1997 pelo NCHS 
(National Center for Health Statistics). 

E.  (   )  Os novos gráficos publicados pela OMS foram confeccionados a partir da seleção de 
uma amostra populacional inadequada, pois incluem amostras coletadas em países em 
desenvolvimento. 
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Questão 26 
 
Assinale a alternativa correta com relação à intolerância à lactose. 
 
A.  (   )  Uma das opções para confirmação do diagnóstico é a dosagem de lactose nas fezes. 
B.  (   )  O diagnóstico de intolerância à lactose pode ser confirmado por meio da pesquisa de 

anticorpos. 
C.  (   )  Uma das opções para redução dos sintomas relacionados à intolerância a lactose é a 

substituição do leite de vaca pelo de cabra. 
D.  (   )  A deficiência de lactase pode ser causa de dor abdominal recorrente. 
E.  (   )  A intolerância à lactose é uma doença alérgica e por esta razão, a criança que tem 

este distúrbio, não deve receber nenhuma quantidade de leite, ou outro alimento que 
contenha o referido dissacarídeo. 

 
 
Questão 27 
 
Quanto à infecção do trato urinário (ITU) na infância, é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Na criança deve-se estabelecer em que altura do trato urinário situa-se a infecção para 

se estabelecer o tratamento. 
B.  (   )  A circuncisão neonatal não está associada à redução da incidência de ITU. 
C.  (   )  Infecções assintomáticas mesmo na presença de refluxo vesico-ureteral não 

determinam risco para cicatrizes renais. 
D.  (   )  A principal via de infecção no lactente é a hematogênica, devido à capacidade invasiva 

de produzir toxinas e da virulência das enterobactérias. 
E.  (   )  Em crianças sem controle esfincteriano, a sondagem vesical é uma técnica adequada 

para a coleta de urina na investigação da ITU. 
  
 
Questão 28 
 
O RN neurologicamente anormal apresenta: 
 
A.  (   )  reflexo de sucção.  
B.  (   )  reflexo de Moro (abraço) simétrico quando se modifica a base de apoio. 
C.  (   )  reflexo tônico cervical (esgrimista) ao rodar a cabeça para um lado. 
D.  (   )  membros inferiores permanentemente em hiperextensão quando estimulados.  
E.  (   )  hipertonia e semiflexão dos membros e redução do tônus no tronco. 
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Questão 29 
 
Analise as proposições sobre o crescimento da criança. 
 

I.   Uma criança de 6 anos de idade que cresce no decorrer do tempo no z escore menos 1 
encontra-se com baixo peso. 

II.   Um escolar de 9 anos de idade com índice massa corporal no z escore entre +1 e +2 tem 
sobrepeso. 

III.   Todas as avaliações do estado nutricional tomam como referência as medidas constantes 
no z escore zero e os cálculos de desvios são feitos sempre a partir dele. 

IV.   Uma criança de 4 anos com peso no z escore entre +2 e +3 tem obesidade. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A.  (   )  Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B.  (   )  Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
C.  (   )  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D.  (   )  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E.  (   )  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
  
 
Questão 30 
 
Lactente de quatro meses é levado ao atendimento médico devido à história de distensão 
abdominal e constipação, desde o nascimento. A mãe informa que a criança passa vários dias 
sem evacuar e que a eliminação fecal é sempre difícil, evacuando apenas com o estímulo com 
supositório de glicerina ou quando é levado ao hospital para realizar enema glicerinado. O 
lactente foi desmamado com 2 meses de vida e, no momento, faz uso de “leite de vaca 
engrossado”. Exame físico: abdome distendido, muitas fezes palpáveis; toque retal: tônus 
adequado, ampola retal vazia. Após o toque, houve eliminação explosiva de fezes em grande 
quantidade. A hipótese diagnóstica que justifica todos os achados é: 
 
A.  (   )  constipação funcional 
B.  (   )  erro alimentar 
C.  (   )  alergia à proteína heteróloga 
D.  (   )  padrão normal de evacuações 
E.  (   )  megacólon agangliônico (Doença de Hisrchsprung) 
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Questão 31 
 
Adolescente masculino com 12 anos de idade vem à consulta com a queixa de não estar 
crescendo como os outros meninos da mesma idade. Quando se avalia o gráfico de 
crescimento verifica-se que ele está abaixo de 2 DP para idade. O pai tem 174 cm de altura e a 
mãe 166 cm.  A história clínica e o exame físico não têm alterações. A idade óssea é de 10 
anos. O desenvolvimento puberal é G1-P1.  
 
Assinale a alternativa que contém o diagnóstico adequado para o quadro acima relatado. 
 
A.  (   )  nanismo hipogonadotrófico 
B.  (   )  retardo constitucional do crescimento e puberdade 
C.  (   )  baixa estatura genética ou familiar 
D.  (   )  deficiência de hormônio de crescimento 
E.  (   )  hipotireoidismo adquirido 
 
 
Questão 32 
 
Paciente com dois anos de idade chega à emergência por ter tido crise convulsiva generalizada 
em casa. Há 10 dias havia tido febre, diarreia com muco que melhorou após quatro dias. Ao 
exame tinha palidez intensa, algumas petéquias nos membros inferiores e estava sonolenta. O 
hemograma mostrava Hb=7,5g/dl – Plaquetas 50.000 – Série branca normal – Reticulócitos 6% 
- Cretatitina 1,2mg/dl.  
 
Assinale a alternativa que contém o diagnóstico adequado para o quadro acima relatado. 
 
A.  (   )  Púrpura anafilactóide 
B.  (   )  Meningococcemia 
C.  (   )  Síndrome Hemolítico-Urêmico 
D.  (   )  Sepsis 
E.  (   )  Púrpura Trombocitopênica Idiopática 
 
 
Responda às questões 33 e 34 baseadas abaixo. 

 
Lactente com 10 meses de idade tem diarreia, febre de 38,5º, diminuição do volume urinário, 
sonolência alternada com períodos de irritabilidade, apatia e palidez de pele.  
Exame Físico: Tax 38º – FC 140bpm – FR 36rpm – Peso 8.000g PA 50 x 20 mmHg.  Mau 
estado geral, sonolento, reagindo com irritabilidade aos estímulos. Palidez de pele, tecido 
subcutâneo com turgor pastoso, mucosas ressecadas, olhos encovados, extremidades frias, 
com pulsos finos e rápidos. Tempo de enchimento capilar 5 segundos.  Respiração gemente 
com aumento da amplitude e tiragens intercostais.  
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Questão 33 
 
Assinale a alternativa que contém o diagnóstico e a terapêutica mais adequados para o caso 
supracitado, sequencialmente. 
 
A.  (   )  choque hipovolêmico – solução fisiológica 100ml/kg em 1 hora 
B.  (   )  choque hipovolêmico – solução fisiológica 20ml/kg aberto 
C.  (   )  desidratação grave sem choque – solução fisiológica 20ml/kg aberto 
D.  (   )  desidratação grave sem choque – solução fisiológica 0,45% + solução glicosada 2,5% -

100 ml/kg 
E.  (   )  desidratação moderada – solução fisiológica 0,45% + solução glicosada 2,5% -100 

ml/kg 
 

 
Questão 34 
 
Assinale a alternativa que contém o distúrbio metabólico, esperado para o quadro clínico 
citado. 
 
A.  (   )  alcalose metabólica 
B.  (   )  acidose metabólica  
C.  (   )  alcalose mista 
D.  (   )  alcalose respiratória 
E.  (   )  acidose respiratória 

  
 
Questão 35 
 
No que se refere ao diagnóstico e à evolução da Glomerulonefrite pós estreptocócica, é 
correto afirmar. 
 
A.  (   )  Hematúria microscópica após 3 meses é uma das indicações de biópsia renal. 
B.  (   )  Níveis de ureia e creatinina elevados indicam evolução para cronificação. 
C.  (   )  A normalização dos níveis de complemento sérico (C3) deve ocorrer apenas após 3 a 

4 meses da doença. 
D.  (   )  A densidade urinária está conservada, pois a função tubular encontra-se preservada. 
E.  (   )  A presença de proteinúria durante a fase aguda é incomum e está relacionada ao mau 

prognóstico 
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Questão 36 
 
Com relação às infecções das vias aéreas superiores é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Na infecção por rinovírus a transmissão é feita exclusivamente por contaminação direta 

por micropartículas. 
B.  (   )  O diagnóstico de sinusite aguda deve ser confirmado pela radiografia de seios da face 

pela sua alta especificidade. 
C.  (   )  Apenas 30% das crianças acima dos dois anos de idade com otite média aguda têm 

resolução espontânea. 
D.  (   )  O teste microbiológico rápido para o diagnóstico de infecção estreptocócica tem sido 

abandonado pela sua baixa especificidade. 
E.  (   )  A faringite estreptocócica tem pico de incidência entre 5 e 11 anos de idade e é mais 

comum no inverno e início do outono. 
 
 
Questão 37 
 
As doenças hemorrágicas têm alta frequência em pediatria e a anamnese e o exame físico são 
úteis para indicar a avalição laboratorial.  Com relação a esse transtorno, assinale a alternativa 
correta.  
 
A.  (   )  Nas formas mais graves das hemofilias, as manifestações hemorrágicas começam a 

ocorrer quando a criança começa a deambular. 
B.  (   )  O TAP (tempo de atividade da protrombina) está elevado tanto nas hemofilias quanto 

na Doença de Von Willebrand. 
C.  (   )  A trombocitopenia neonatal é de evolução autolimitada e não tem correlação com 

transtornos hemorrágicos maternos. 
D.  (   )  Na púrpura trombocitopênica Idiopática, a história negativa de doença viral 

antecedendo o quadro e a contagem acima de 40.000 de plaquetas são preditivos de 
bom prognóstico. 

E.  (   )  Na doença de Von Willebrand com hemorragia de mucosa oral e menorragia podem 
ser úteis agentes antifibrinolíticos e a desmopressina. 

 
 
Questão 38 
 
Paciente com 10 anos de idade, 40 Kg de peso, atendido na unidade de emergência após 
picada de abelha, apresentando lesões pruriginosas em placas elevadas em todo o corpo, 
acompanhadas de edema de lábios, tonturas, congestão conjuntival e vômitos. A conduta 
farmacológica inicial e a via de administração (IM – intramuscular, IV – intravenosa, SC – 
subcutânea, VO – via oral), é: 
 
A.  (   )  adrenalina IM + prednisolona VO + antihistamínico VO 
B.  (   )  adrenalina SC + hidrocortisona IV + antihistaminico IV 
C.  (   )  adrenalina IM + hidrocortisona Intravenosa IV + antihistamínico  IV 
D.  (   )  adrenalina IV + hidrocortisona IV + antihistaminico VO 
E.  (   )  adrenalina SC + prednisolona VO + antihistamínico VO 
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Questão 39 
 
Paciente com 5 anos de idade portador de asma brônquica moderada, em tratamento 
profilático com corticoide inalado, chega ao Pronto Atendimento com taquidispneia, tosse, 
tiragens intercostais e de fúrcula, com saturação de 0xigênio de 85%. A conduta inicial, além 
da oxigenioterapia, segundo o Consenso Brasileiro para o tratamento da asma, é: 
 
A.  (   )  Salbutamol spray de 20 em 20 minutos por 3 vezes + Prednisolona via oral 
B.  (   )  Salbutamol EV + Hidrocortisona EV 
C.  (   )  Salbutamol + Brometo de Ipatrópio spray de 20 em 20 minutos por 3 vezes + 

Prednisolona VO 
D.  (   )  Salbutamol spray de 20 em 20 minutos por 3 vezes + Hidrocortisona EV 
E.  (   )  Salbutamol + Brometo de Ipatrópio spray de 20 em 20 minutos por 3 vezes + 

Hidrocortisona EV 
 
 
Questão 40 
 
No que se refere às consequências negativas e aos efeitos colaterais da aplicação de vacinas 
é correto afirmar. 
 
A.  (   )  Quando ocorrer reação local à vacina BCG com linfonodomegalia axilar, o tratamento 

com Isoniazida está indicado quando houver fistulização. 
B.  (   )  A vacina tríplice viral pode desencadear quadro febril nas primeiras 24 horas, após a 

vacinação por conter vacinas de vírus vivos atenuados. 
C.  (   )  A vacina contra a febre amarela pode ser feita em gestantes, pois é composta por vírus 

inativados. 
D.  (   )  A vacina oral contra a pólio (VOP) está sendo substituída pela vacina injetável (VIP), 

pois há risco de desencadear a síndrome hipotônico-hiporresponsivo. 
E.  (   )  A vacina conjugada contra hemófilos não deve ser aplicada junto com a vacina 

conjugada contra pneumococo pelo risco de inativação de componentes. 
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QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO 
 

SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA 
 

����  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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