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MARINGÁ - PR 

 

 

                                                                    

        

MÉDICO PEDIATRA 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

INFORMÁTICA 06 a 10 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR 
PÚBLICO 11 a 14 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 15 a 30 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A publicidade afasta-se das crianças 

 
A publicidade brasileira acaba de tomar uma 

decisão histórica. Ela vai tratar com mais respeito as 
crianças. Vai ficar mais longe delas. A notícia é muito 
boa tanto para a própria publicidade, que com isso 
ganha mais respeitabilidade, como, principalmente, 
para a infância. Em doses exageradas, inescrupulosas, 
abusivas, a propaganda faz mal para o público infantil. 
Deve ser servida com moderação. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), entidade do próprio mercado 
publicitário, cujos códigos não têm força de lei, mas 
são de adesão voluntária e criteriosamente cumpridos, 
distribuiu agora, no início de fevereiro, uma nota oficial 
anunciando novas regras – com novas restrições – 
para os comerciais destinados às crianças. Entre 
outras novidades, o merchandising não será mais 
admitido. Não para o público infantil. 

Já era tempo. O merchandising é um dos 
artifícios mais capciosos da indústria da propaganda. 
Não tem o formato do anúncio tradicional, aquele que 
é veiculado nos espaços comerciais claramente 
delimitados, como os intervalos da televisão, por 
exemplo, e assim, disfarçado de não anúncio, tenta ser 
mais convincente. O merchandising vai ao ar dentro do 
programa principal, como se fosse parte da história. É 
bastante usado nas novelas. O leitor há de lembrar. 
Sem mais nem menos, sem a menor congruência 
narrativa, a atriz fala para a outra que vai ao banco 
"tal" e que o banco "tal" é uma beleza, com um 
gerente, menina, que é uma simpatia só. Marcas de 
esmalte, de xampu, de macarrão, de carro, de celular 
invadem a trama e lá permanecem, roubando a cena. A 
peso de ouro, por certo. O merchandising custa caro. 
É uma operação de mercado com preços tabelados, 
preços altos, mas seu segredo é se disfarçar, é passar 
seu apelo de consumo como se não fosse publicidade 
paga. 

Que isso seja empregado para aliciar 
consumidores adultos desavisados, vá lá, apesar da 
deselegância constitutiva da coisa toda. Agora, voltar 
essa máquina contra olhos infantis chega a ser 
covardia. A própria nota do Conar reconhece "a 
necessidade de ampliar-se a proteção a públicos 
vulneráveis, que podem enfrentar maior dificuldade 
para identificar manifestações publicitárias em 
conteúdos editoriais". Atenção: o Conar admite, com 
todas as letras, que os públicos infantis são 
"vulneráveis" e precisam de proteção. Que bom que o 
próprio mercado publicitário – representado pelo 
Conar – dê mais esse passo. Histórico. 

A notícia é boa também por duas outras 
razões. 

A primeira é que os vetos ao merchandising e 
outras práticas – como o emprego de "crianças e 
adolescentes como modelos para vocalizar apelo 
direto, recomendação ou sugestão de uso ou 
consumo" – não chegam à publicidade brasileira por 
meio de uma medida autoritária. Ao contrário, as 
novas normas de proteção da infância brotam do 
amadurecimento natural da mentalidade dos próprios 
agentes de mercado. Desde 1978, o Conar vem-se 
firmando como um dos casos mais bem-sucedidos de 
autorregulação do mundo. Suas decisões nunca são 
contestadas. Embora não seja um órgão estatal, tem 
legitimidade e representatividade para retirar 
campanhas do ar, como já fez muitas vezes. Não é 
exagero dizer que o Conar é um fator civilizatório na 
publicidade brasileira. 

A segunda razão para comemorar as novas 
regras é que elas ajudam a esclarecer que a liberdade 
de anunciar produtos não é exatamente igual à 
liberdade de expressão do pensamento. As duas têm 
status distintos na democracia. A liberdade de 
manifestação, de externar opiniões, assim como a 
liberdade de imprensa, compõe um direito fundamental 
inviolável. Um cidadão tem o direito pleno de, 
digamos, escrever um artigo em jornal defendendo a 
legalização da maconha e de sugerir um projeto de lei 
para legalizá-la. Com a publicidade é diferente. Uma 
agência de publicidade não tem o direito de fazer uma 
campanha enaltecendo o consumo da maconha do 
tipo A ou do tipo B. Não porque os publicitários, que 
também são cidadãos, não tenham liberdade de se 
manifestar – isso todos temos. Essa agência não pode 
fazer anúncio de maconha de nenhum tipo porque a 
maconha não pode ser legalmente comercializada – e a 
comunicação publicitária está subordinada às leis que 
regulam o mercado. 

A publicidade comercial é uma extensão do 
comércio devidamente legal. Assim, só se podem 
anunciar as mercadorias e os serviços cuja 
comercialização não conflite com a legislação vigente. 
Portanto, a liberdade de anunciar não se enquadra no 
rol das liberdades fundamentais de informar e de ser 
informado. A publicidade veicula ideias e conceitos, ou 
algo próximo a isso, mas não realiza o direito de 
expressão do pensamento. Ela é uma atividade 
acessória do comércio, subordinando-se, logicamente, 
às leis do comércio. 

Quanto ao mais, o uso de merchandising e de 
anúncios testemunhais para seduzir o público infantil 
– que é, sim, vulnerável – já não é admitido em 
diversas democracias. O Brasil também não precisa 
mais desse primitivismo. E vamos em frente, porque 
há mais a fazer. 
 
Texto adaptado. BUCCI, Eugênio. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-
publicidade-afasta-se-das-criancas-que-
otimo,994116,0.htm 

 

Questão 01  

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) No início do texto, o autor afirma que “Em doses 

exageradas, inescrupulosas, abusivas, a 
propaganda faz mal para o público infantil”, com 
isso, ele demonstra concordância com a decisão do 
Conar. 

 
(B) Ao afirmar que “Não é exagero dizer que o Conar é 

um fator civilizatório na publicidade brasileira” (6º 
parágrafo), o autor do texto está observando a 
competência dessa entidade em suas ações. Por 
ser um órgão estatal, o Conar tem legitimidade e 
representatividade para retirar campanhas 
publicitárias do ar. 

 
(C) Na frase, “Marcas de esmalte, de xampu, de 

macarrão, de carro, de celular invadem a trama e lá 
permanecem, roubando a cena” (3º parágrafo), o 
autor exemplifica tipos de produtos que são 
divulgados no interior de novelas. 

 
(D) Em, “Agora, voltar essa máquina contra olhos 

infantis chega a ser covardia” (4º parágrafo), o autor 
exprime sua opinião a respeito do merchandising. 
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Questão 02  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Em “O Brasil também não precisa mais desse 
primitivismo” (último parágrafo), a palavra “mais” é 
classificada como conjunção aditiva. 
 

(B) Na frase “A notícia é boa também por duas outras 
razões” (5º parágrafo), o verbo é classificado como 
“de ligação”. 

 
(C) Na frase, “Ela é uma atividade acessória do 

comércio, subordinando-se, logicamente, às leis do 
comércio” (8º parágrafo), o pronome pessoal é o 
sujeito da oração e recupera o substantivo 
anteriormente citado, a saber: liberdade. 

 
(D) Na frase, “Uma agência de publicidade não tem o 

direito de fazer uma campanha enaltecendo o 
consumo da maconha do tipo A ou do tipo B” (7º 
parágrafo), o núcleo do sujeito é “publicidade”.  

 

Questão 03  

 
Sobre acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A palavra “publicitária” recebe acento gráfico 

porque é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 

(B) A palavra “infância” recebe acento gráfico porque é 
proparoxítona. 

 
(C) O verbo “ter”, em alguns momentos do texto, 

recebe acento gráfico para marcar a 3ª pessoa do 
singular. 

 
(D) A palavra “histórica” recebe acento gráfico porque é 

paroxítona. 
 

Questão 04  

 
A palavra “menina” (3º parágrafo) está separada por 
vírgulas porque se trata de um: 

 
(A) Sujeito simples. 
(B) Termo deslocado da oração. 
(C) Aposto. 
(D) Vocativo. 
 

Questão 05  
 

A palavra “capciosos” (3º parágrafo) poderia ser 
substituída, sem alterar o sentido e a sintaxe da frase, 
por: 
 

(A) Compassivos. 
(B) Inverossímeis. 
(C) Mecânicos. 
(D) Ardilosos. 
 

INFORMÁTICA 

 

Questão 06  
 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA: 

 
(A) O MS-WORD é um editor de texto que pode ser 

instalado no Windows XP, pois pertence ao pacote 
BrOffice.org. 
 

(B) O MS-WORD é equivalente ao Software livre 
CALC. 

 
(C) Para criar uma carta modelo que possa ser enviada 

várias vezes, por exemplo, por e-mail, remetendo 
cada cópia a um destinatário diferente, basta utilizar 
a opção MALA DIRETA. 

 
(D) Para utilizar a opção de ORTOGRAFIA E 

GRAMÁTICA, basta clicar no botão . 
 

Questão 07  

 
Considerando os conceitos e termos utilizados na 
INTERNET, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A operação de DOWNLOAD se caracteriza ao 
receber um arquivo da internet. 
 

(B) A operação de UPDATE se caracteriza ao enviar 
um arquivo para a internet. 

 
(C) Um ANEXO existe quando um arquivo é enviado 

junto a um e-mail. 
 
(D) HOME PAGE é um termo equivalente a PÁGINA 

INICIAL. 
 

Questão 08  

 
Considerando o software de Planilha Eletrônica  MS-
EXCEL em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa que apresenta o operador de 
MULTIPLICAÇÃO: 
 

(A) $ 
(B) & 
(C) X 
(D) * 
 

Questão 09  

 
Entre os meios de armazenamento de dados 
secundários apresentados a seguir, assinale a 
alternativa que corresponde a um disco óptico 
conhecido como a “evolução” do DVD: 
 

(A) BLU-RAY 
(B) Pendrive 
(C) CACHE 
(D) ZIP-Drive 
 

Questão 10  

 
Considerando o “motor de busca” GOOGLE, para 
executar uma pesquisa que localize EXATAMENTE 
uma expressão ou frase (Ex. saúde pública), basta 
realizar a pesquisa da maneira apresentada na 
alternativa:   
 

(A) @saúde pública@ 
(B) #saúde pública#  
(C) *saúde pública*  
(D)  “saúde pública” 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Questão 11  

 
No tocante à Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) A investidura em cargo de provimento efetivo será 
feita mediante concurso público de provas escritas, 
podendo ser utilizadas, também, provas práticas. 
 

(B) Não será concedida ao funcionário licença para o 
serviço militar. 

 
(C) O concurso público terá validade de até 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período. 

 
(D)  O funcionário terá direito a repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. 
 

Questão 12  

 
De acordo com o artigo 40 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, os servidores titulares 
de cargos efetivos serão aposentados: 
 

(A) Compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(B) Compulsoriamente, aos sessenta e oito anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(C) Compulsoriamente, aos sessenta e dois anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(D) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

Questão 13  
 

No que se refere á Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  São formas, dentre 
outras, de provimento ou de evolução em cargo 
público: 

 

I. Nomeação. 
II. Promoção. 
III. Progressão. 
IV. Aproveitamento. 
V. Reintegração. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa V está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

Questão 14  
 

Sobre o artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
 

(A) A administração pública direta e indireta de 
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de ilegalidade, pessoalidade, imoralidade, 
sigilo e ineficiência. 
 

(B) Os cargos, emprego e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

 

(C) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

 

(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 15  
 

Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados, não fazem parte do campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 
(C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
 
(D) São objetivos, dentre outros, do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

 

Questão 16  

 
Uma criança que ao nascer tinha Perímetro Cefálico 
(PC) de 36 cm, ao completar um ano terá  PC de 
aproximadamente: 

 
(A) 36cm 
(B) 40cm 
(C) 34cm 
(D) 48cm 

 

Questão 17  

 
Um menino com 12 anos de idade vem à consulta 
pediátrica, pois a mãe refere que houve, um importante 
ganho de peso nos últimos 6 meses. Indice de massa 
corporal (IMC) é de 26. Se não tiver outras 
complicações associadas, quais orientações devem 
ser prescritas: 
 

(A) Indicação de endocrinologista. 
(B) Manter a regularidade e avaliar o componente 

genético. 
(C) Colher exames: hemograma, coagulograma, 

triglicerídeos e colesterol. Iniciar ansiolítico. 
(D) Controlar ingesta calórica, oferecer oportunidade 

de exercícios físicos regulares. 
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Questão 18  

 
Podemos afirmar que as primeiras manifestações 
secundárias da sexualidade em meninos e meninas 
serão, respectivamente: 
 

(A) Aumento do testículo e pelos pubianos. 
(B) Pelos pubianos em ambos os casos. 
(C) Aumento do testículo e broto mamário. 
(D) Estirão da puberdade e broto mamário. 

 

Questão 19  

 
O calendário vacinal recomenda que as doses de 
vacina para Rotavírus devem ser: 
 

(A) Duas doses: aos seis e oito meses. 
(B) Três doses: aos dois, quatro e seis meses. 
(C) Uma única dose: aos dois meses. 
(D) Duas doses: aos dois e quatro meses. 
 

Questão 20  

 
Quanto às orientações nos casos em a que as mães de 
lactentes em aleitamento materno necessitam fazer 
uso de medicamentos, assinale a alternativas  
INCORRETA: 
 

(A) Iniciar o antagonista da droga, via oral para a 
criança. 

(B) Avaliar conjuntamente a necessidade da droga, em 
consulta do pediatra, clínico e obstetra. 

(C) Considerar a dosagem da droga no sangue 
materno nos casos de extrema necessidade. 

(D) Evitar drogas de ação prolongada, reduzindo os 
efeitos para a criança. 

 

Questão 21  

 

Pedro tem cinco meses de idade, é um paciente 
previamente hígido, apresenta quadro gripal, com 
poucos sintomas respiratórios. Além disso, tem  febre 
baixa e tosse, porém, é evidente a taquipneia, gerando 
desconforto às mamadas. O exame radiológico 
demonstra hiperinsuflação com discreto aumento da 
densidade do parênquima. O diagnóstico mais 
provável será: 
 

(A) Laringotraqueite atópica 
(B) Coqueluche 
(C) Tuberculose miliar 
(D) Bronquiolite 

 

Questão 22  

 
Dois irmãos de cinco e sete anos de idade apresentam 
prurido em todo o dorso e coxas, com pequenas 
lesões escarificadas. O diagnóstico provável é 
escabiose Sobre o tratamento, qual a alternativa 
CORRETA? 
 

(A) Nos pacientes abaixo de 6 meses, recomenda-se 
Ivermectina, uma dose diária por 7 dias. 

 
(B) Atualmente os cuidados da pele não são 

importantes pois as  infecções secundárias não são 
frequentes. 

 
 
 
 
 
 

(C) Algumas lesões necessitam de anti histamínico 
tópico para reduzir o risco de infecção secundária. 

 
(D) Quando as crianças tem 15 Kg ou mais devemos 

usar Ivermectina, além das fórmulas tópicas com 
Permetrina 5% e dos cuidados com fômites e 
contagio, afastando a criança da escola. 

 

Questão 23  

 
Quando uma criança de dez anos de idade apresenta 
quadro de broncoespasmo, devemos estar atentos a 
alguns sinais, sintomas e conduta terapêutica. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) O uso de agentes broncodilatadores inalatórios tem 
sido pouco recomendado pelos efeitos colaterais. 

 
(B) Segundo o Consenso Brasileiro de Asma, seguindo 

os protocolos internacionais, a conduta de inalar 
com agentes agonistas beta2 por três vezes com 
intervalos de 20 minutos deve ser a conduta inicial. 

 
(C) A aminofilina é uma droga muito segura, 

principalmente nos lactentes jovens, abaixo de seis 
meses. 

 
(D) O uso de sulfato de magnésio tem em sua 

recomendação a facilidade douso por via oral, nos 
casos mais leves. 

 

Questão 24  

 
Uma criança de seis meses de idade apresenta quadro 
gripal há 24 horas. No momento tem bom estado geral, 
apenas um episódio de febre há 6 horas, controlado 
com antitérmico por via oral. Ao exame, está corado e 
hidratado, coriza hialina e eupneico. A conduta será: 
 

(A) Limpeza das narinas com soro fisiológico e 
controlar a temperatura nas próximas 24 horas. 
Observando piora da febre ou presença de 
taquipnéia. 
 

(B) Iniciar anti inflamatório não hormonal  de 8/8h, por 
cinco dias. 

 
(C) Iniciar apenas amoxicilina 

 
(D) Iniciar prednisolona e amoxicilina por cinco dias. 
 

Questão 25  

 
Um menino de 8 anos de idade  apresenta quadro de 
edema, hematuria e hipertensão, qual o diagnóstico e 
conduta terapêutica? 

(A) Síndrome Nefrótica / Benzetacil. 
(B) Infecção do Trato Urinário / antibióticos via venosa. 
(C) Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) / restrição 

hídrica e furosemida. 
(D) Refluxo Vesico Ureteral / vesicostomia. 

Questão 26  

 
Stephanny, uma menina de oito meses é levada por 
sua mãe a um pronto-socorro com história de ter caído 
do berço ao tentar pular por cima da grade de 
proteção, que era alta. Aos exame a pediatra observou 
hematomas em tronco e edema no braço confirmada 
uma fissura na região proximal do úmero. Após o 
atendimento, o profissional deve:  
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(A) Em conversa reservada, orientar que sua mãe 

levante a grade do berço. 
 

(B) Liberar do atendimento após medicar a criança e 
observar a criança em casa. 

 
(C) De imediato, encaminhar para exame de corpo de 

delito no IML e solicitar retorno com o laudo. 
 
(D) Atuar conjuntamente com a assistente social e 

notificar o conselho  tutelar. 
 

Questão 27  

 
Recém-nascido, com 12 dias de vida, a mãe vem à 
Unidade de Saúde, pois o menino está ictérico. A mãe 
relata que a criança está “menos amarela” que há cinco 
dias, porém, as vizinhas querem que a mãe ofereça um 
chá para curar mais rápido. Nossa hipótese diagnóstica e 
conduta será: 

 
(A) Manter o leite materno, considerar icterícia fisiológica 

 
(B) Providenciar teste de Coombs, pois a icterícia 

fisiológica não ultrapassa o quinto dia de vida. 
 

(C) Considerar icterícia fisiológica e liberar o chá que as 
vizinhas sugerem. 
 

(D) Inicialmente, suspender o leite materno, pois deve ser 
a causa da icterícia. 

 

Questão 28  

 
Nos casos de crise convulsiva na infância é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) No período neonatal as causas mais comuns são a 
infecção por tuberculose e neurocistisercose. 
 

(B) As convulsões febris têm seu pico de incidência nos 
pacientes próximo aos 18 meses de idade. 

 
(C) As convulsões por estado mal epilético podem ser 

diagnosticadas com Ressonâcia Nuclear Magnética 
após os três meses de idade.  

 
(D) Nos casos de convulsão febril, a manutenção de 

carbamazepina no período intercrise é um 
consenso entre os neuropediatras. 

 

Questão 29  

 
Um recém nascido de 15 dias é avaliado pela agente 
comunitária em seu domicílio. Por ser uma nova 
moradora da área, diz não ter realizado pré natal, nas 
medidas antropométricas notou-se que o perímetro 
cefálico está muito abaixo do esperado. Quais outros 
achados poderiam indicar que a mãe possa ter 
desenvolvido Rubéola durante a gestação: 

 
(A) Múltiplas calcificações intra cerebrais. 
(B) Atrofia dos membros inferiores. 
(C) Alteração do testo do olhinho, sugerindo catarata 

congênita. 
(D) Manchas hipercrômicas no dorso. 
 
 
 
 
 
 

Questão 30  

 
O diagnóstico de pneumonia de origem comunitária,  
nas crianças da faixa etária dos sete aos dez anos de 
idade, devem ter como antibiótico de primeira escolha: 

 
(A) Cefalexina em todas as faixas etárias. 

 
(B) Amoxicilina por via oral, nos pacientes internados 

em enfermarias. 
 

(C) Sulfametoxazol – trimetoprim nos casos de 
tratamento ambulatorial. 
 

(D) Penicilina Cristalina ou Ampicilina venosa nos 
pacientes de tratamento hospitalar e Amoxicilina 
nos tratamentos ambulatoriais. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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