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EDITAL 030/2013 - GPQS/DGTES/AMS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE
PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA EM PEDIATRIA
PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________

1) Mãe leva filho de oito anos para consulta com a seguinte queixa “é magro e não come”. Ao
exame físico se apresenta hipocorado +/4+. Exames laboratoriais Ht 34,5%, Hb 10,5g/dl,
parasitológico fezes: ovos de Hymenolepis nana e cistos de Giardia lamblia. Qual é a conduta
mais indicada além de prescrever sulfato ferroso e adequar a dieta:
a)
b)
c)
d)
e)

Albendazol(Hymenolepis nana) e não tratar Giardia lamblia.
Não tratar Hymenolepis nana e metronidazol(Giardia lamblia).
Albendazol em dose dobrada para atingir as duas parasitoses.
Praziquantel(Hymenolepis nana) e metronidazol(Giardia lamblia).
Metronidazol(Giardia lamblia) e mebendazol(Hymenolepis nana).

2) Mãe leva filho de sete anos à consulta com alopecia com prurido e descamação. Qual a conduta
indicada?
a)
b)
c)
d)
e)

Cetoconazol tópico.
Corticosteróide VO.
Griseofulvina VO.
Corticosteróide tópico.
Coaltar tópico.

3) O que podemos afirmar em relação à varicela:
a) A imunização ativa é contraindicada em todas as crianças portadoras de doenças que cursem com
imunossupressão.
b) A imunização passiva está indicada para todos contactantes menores de cinco anos até 48h após a
exposição.
c) A imunização passiva está indicada para recém-nascidos de mãe que tiveram doença um mês antes
do parto.
d) A criança pode voltar à escola quando se apresentar afebril e com bom estado geral independente
do estado das lesões cutâneas.
e) A criança pode voltar à escola quando todas as lesões cutâneas do tipo vesiculosas tiverem se
transformado em lesões crostosas.
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4) Mãe leva filho de nove anos à consulta com queixa de emagrecimento e dor abdominal há oito
meses e episódios ocasionais de diarreia no período. Ao exame físico se encontra emagrecido,
hipocorado++/4+, abdome globoso, hipertimpânico e difusamente doloroso a palpação profunda
e presença de abcesso perianal. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
a)
b)
c)
d)
e)

Doença de Crohn.
Maus tratos.
Fibrose cística.
Doença de hirschsprung.
Doença celíaca.

5) Mãe leva filho de três anos à consulta com dor e edema no joelho direito há 2 meses e no
tornozelo esquerdo há 3 semanas. Nega febre, sem outras queixas. Qual é o exame
complementar indicado nesse momento?
a)
b)
c)
d)
e)

Protoparasitológico.
Cultura de líquido sinovial.
Radiografia.
Hemograma e antiestreptolisina.
Exame oftalmológico.

6) Criança de um ano e seis meses é levada pela mãe para consulta de rotina sem queixas. Não usa
nem usou nenhum tipo de medicamento, aleitamento materno exclusivo até sexto mês de vida,
quando iniciou alimentação complementar. Apresenta hemograma Hb 9,0g/dl VCM 60 e RDW
18%. Qual é o diagnóstico mais provável?
a)
b)
c)
d)
e)

Anemia hemolítica autoimune.
Anemia ferropriva.
Talassemia minor.
Anemia falciforme.
Esferocitose hereditária.

7) Mãe leva à consulta menino de seis anos com queixa de que não consegue controlar a urina à
noite, mas tem bom controle diurno desde os dois anos de idade. Exame físico normal. Qual
exame complementar deve ser solicitado?
a)
b)
c)
d)
e)

Uréia e creatinina sérica.
Glicemia de jejum.
Cintilografia renal.
Parcial de urina e urocultura.
Urografia excretora.

8) Menino de sete anos é levado à consulta pela mãe apresentando linfonoadenomegalia axilar
direita com evolução de 30 dias, medindo 4 cm de diâmetro, com dor, rubor e calor no local.
Mantém bom estado geral e apresentou febre no início do quadro. Costuma brincar com aves e
gatos que possui em casa. Qual é o agente etiológico mais frequente relacionado a esse quadro
clínico?
a)
b)
c)
d)
e)

Bartonella hanselae.
Actinomyces sp.
Mycobacterium abscessos.
Borrelia burgferi.
Toxoplasma gondi.
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9) Qual é o acidente responsável pelo maior número de casos de mortalidade em crianças abaixo
de cinco anos:
a)
b)
c)
d)
e)

Queda.
Automobilístico.
Intoxicação aguda.
Queimadura.
Afogamento.

10) Mãe leva filho de um ano e sete meses para consulta preocupada com o fato de que ele ainda não
avisa que não evacuou, quando comparado com sua prima de um ano e cinco meses. O que
podemos considerar que são esperados para a faixa etária, levando em consideração marcos
psicomotores para este menino:
a)
b)
c)
d)
e)

Andar e subir escadas sem apoio.
Empregar palavras com sentido e correr.
Nomear objetos e obedecer ordens.
Controlar esfíncter anal e formar frases gramáticas.
Controlar esfíncter vesical e descer escadas.

11) São manifestações clínicas de doença refluxo gastroesofágico, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Diarreia.
Vômitos.
Ganho de peso insuficiente.
Disfagia.
Esofagite e problemas respiratórios.

12) Para quais parasitoses intestinais humanas o albendazol é primeira escolha?
a)
b)
c)
d)
e)

Teníase e amebíase.
Hymenolepis e estrongiloidíase.
Balantidíase e estrongiloidíase.
Ancilostomíase e ascaridíase.
Amebíase e ciclosporose.

13) Qual é a substância que pode inibir a produção de leite materno?
a)
b)
c)
d)
e)

Domperidona.
Metoclopramida.
Imipramina.
Insulina.
Nicotina.

14) Qual a alternativa que apresenta apenas doenças transmitidas por via respiratória?
a)
b)
c)
d)
e)

Doença meningocócica, coqueluche e rubéola.
Difteria, herpes zoster e cólera.
Botulismo, parvovírus B19 e shiguella.
Sarampo, tétano e rotavírus.
Escabiose, tuberculose e leptospirose.
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15) Mãe traz à consulta filho de 5 meses de idade, nascido a termo, sem intercorrências patológica,
até o momento e está em aleitamento materno exclusivo. Ao exame, o peso está entre percentil 5
e 10, e altura no percentil 5. Qual a sua orientação?
a)
b)
c)
d)
e)

Solicitar cultura de urina.
Suplementar o aleitamento materno com fórmulas lácteas.
Suplementar o aleitamento materno com papa de frutas.
Suplementar o aleitamento materno com sopa de legumes.
Manter o aleitamento materno exclusivo e observar até a próxima consulta.

16) Assinale a alternativa correta em relação ao hemangioma na infância.
a)
b)
c)
d)
e)

Está presente ao nascimento e cresce de forma proporcional ao crescimento da criança.
A ulceração é infrequente nas lesões localizadas na região perianal.
Ocorre involução espontânea e por isso a conduta é expectante.
A fase de crescimento será observada até os três anos de idade.
É caracterizada por uma mancha vinhosa e a conduta é o tratamento a laser.

17) Mãe leva criança de dois anos à consulta por apresentar pneumonias de repetição. A criança
está com a vacinação em dia e bom desenvolvimento pondero estatural. Mãe refere que nos
últimos 12 meses apresentou quatro episódios de pneumonia caracterizada por tosse, falta de ar
e às vezes com febre. Nunca necessitou de internação e apresentou melhora da falta de ar
quando fez inalação com fenoterol. Entre os episódios de “pneumonias” a criança fica bem. Tem
tosse à noite, com despertar noturno pelo menos uma vez ao mês e refere tosse e cansaço com
riso e atividade física. A mãe tem asma e a dosagem de IgE específica da criança foi positiva
para leite de vaca e ovo. Qual é o diagnóstico mais provável?
a)
b)
c)
d)
e)

Refluxo gastroesofágico.
Enfisema lobar congênito.
Imunodeficiência.
Asma.
Alergia alimentar.

18) Mãe leva à consulta filho de 2 meses de idade com queixa de icterícia há um mês. Gestação e
parto sem intercorrências. Aleitamento materno exclusivo. Ao exame, fígado palpável a 4 cm do
rebordo costal direito na linha hemiclavicular, de consistência aumentada, além de colúria e
acolia. Qual é o diagnóstico que necessita ser excluído com urgência?
a)
b)
c)
d)
e)

Hipertireoidismo.
Atresia de vias biliares.
Icterícia de leite materno.
Incompatibilidade ABO.
Hepatite neonatal de células gigantes.

19) Mãe traz filho de dois anos de idade para consulta de rotina. Ao exame a criança tem olhar
distante, não fala, e anda o tempo todo pelo consultório nas pontas dos pés. Qual é o diagnóstico
mais provável?
a)
b)
c)
d)
e)

Autismo.
Paralisia cerebral diplégica.
Imaturidade.
Déficit mental.
Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
4

20) Na anemia falciforme, as manifestações clínicas agudas decorrentes de vasooclusão são:
a)
b)
c)
d)
e)

Priapismo, síndrome torácica aguda, úlceras de pele e insuficiência cardíaca.
Acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda, úlcera de pele e cálculo biliar.
Crises dolorosas, anemia, priapismo e insuficiência cardíaca.
Crises dolorosas e acidente vascular cerebral, anemia e insuficiência renal.
Crises dolorosas, acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda e priapismo.

21) Qual das alternativas abaixo é mais importante para o diagnóstico de reação adversa a
alimentos:
a)
b)
c)
d)
e)

O resultado dos testes cutâneos.
História clínica e exame físico.
Biópsia intestinal com IgE demonstrável no fragmento da biópsia.
A identificação no soro de anticorpos da classe IgE específicos.
Presença de sangue oculto e eosinófilos nas fezes.

22) Identifique a alternativa abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) com relação ao exantema
súbito:
﴾
﴾
﴾
﴾
a)
b)
c)
d)
e)

﴿
﴿
﴿
﴿

Ocorre predominantemente em crianças entre 6 meses e 3 anos.
Pode ocorrer convulsões febris e meningoencefalite.
O aparecimento do exantema geralmente coincide com o desaparecimento da febre.
Os agentes etiológicos são HHV-6 e HHV-7.

F-V-F-V.
V-F-V-F.
F-F-V-V.
V-V-F-F.
V-V-V-V.

23) Qual das alternativas abaixo é contra-indicação para vacinação com vírus vivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Desnutrição.
Doença aguda febril.
Prematuridade.
Doença imunossupressora.
Pacientes expostos a doença infecciosa.

24) Qual é a temperatura ideal para a conservação de vacinas:
a)
b)
c)
d)
e)

1-4 graus celsius.
6-8 graus celsius.
5-6 graus celsius.
1-5 graus celsius.
2-8 graus celsius.

25) Em relação a queimaduras na criança, qual a alternativa correta:
a) A estimativa de extensão e da profundidade das lesões, através da superfície corpórea queimada é
fundamental para dirigir a terapêutica.
b) Ocorre principalmente no domicílio e é decorrente de acidente com arma de fogo e choque
elétrico.
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c) Queimadura por fogo podem ser menos graves e profundas uma vez que as roupas diminuem o
tempo de exposição da pele ao fogo.
d) No local da ocorrência o resfriamento com água fria não deve ser realizado pelo risco de choque
térmico na criança.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
26) A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de
políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção
de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos
sujeitos e coletivos. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada e de
média e alta complexidade.
b) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder
público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e
qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre
outras).
c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência
e segurança das ações de promoção da saúde.
d) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o
desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
27) Com relação às estratégias preconizadas para implementação da Política Nacional de
Promoção da Saúde, analise as sentenças abaixo:
I. Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde,
privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil.
II. Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase
na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; alimentação saudável e
prevenção, e controle ao tabagismo.
III. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde.
IV. Apoio a estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da
Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis.
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

28) Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com
acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos
profissionais. Com relação aos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização
(PNH), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo
e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização.
b) Estímulo a processos fragmentados de produção de saúde e com a produção de sujeitos sem
autonomia.
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c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a
grupalidade.
d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com
as diretrizes do SUS.
e) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na
construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

29) A Política Nacional de Humanização (PNH) visa trabalhar para consolidar, prioritariamente,
algumas ações específicas. São elas:
I. Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e
resolutivo baseados em critérios de risco.
II. Reduzir as filas apenas para as consultas de especialidades básicas e o tempo de espera para as
cirurgias eletivas com ampliação do acesso e atendimento resolutivo baseados em critérios
socioeconômicos da população.
III. As unidades de saúde garantirão sigilo das informações (de qualquer natureza), podendo ter
acesso às informações apenas os trabalhadores de saúde.
IV. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim
como educação permanente aos trabalhadores.
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

30) Analise as sentenças abaixo que se referem à Constituição Federal:
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação
da comunidade.
IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
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31) De acordo com a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, NÃO constituirão
despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais
mínimos aquelas decorrentes de:
a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
b) Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais
como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médicoodontológicos.
c) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes
de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
d) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência
terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
32) O Pacto pela Vida (2006) está constituído por um conjunto de compromissos sanitários,
expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Assinale a
alternativa que NÃO contempla uma das prioridades do Pacto pela Vida:
a)
b)
c)
d)

Saúde do Adolescente.
Saúde do Idoso.
Controle do câncer de colo de útero e de mama.
Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
e) Fortalecimento da Atenção Básica.

33) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a
esta portaria assinale a alternativa correta:
a) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado
médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se
mostrado altamente eficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e sustentáveis para os
enfrentamentos futuros.
b) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde
(APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários
sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em
todos os pontos de atenção.
c) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) não tem se mostrado como uma estratégia para superar a
fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde.
d) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) caracteriza-se pela formação de relações hierárquicas entre
os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Especializada, pela centralidade
nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção hospitalar.
e) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é promover a integração sistêmica, de ações e
serviços de saúde com provisão de atenção cada vez mais especializada, centrada nos
equipamentos de alta tecnologia.
34) A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica. Com relação à Atenção Básica assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de
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b)

c)

d)

e)

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos,
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no
território em que vivem essas populações.
É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das
pessoas. Deve ser o contato dos usuários quando os demais pontos de atenção forem insuficientes,
é um centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde que é ordenada pela média a alta
complexidade.
Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas
e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios
de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.
Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da
participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sóciocultural, buscando produzir a atenção integral.

35) A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:
I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação,
nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território
sempre em consonância com o princípio da equidade.
II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os
usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de
saúde; o estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe
uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a
unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo
universal e sem diferenciações excludentes.
III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e
grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
IV. Desestimular a participação dos usuários como forma de garantir aos profissionais de saúde
maior tranquilidade na construção do cuidado a saúde das pessoas, da coletividade do território,
no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos
serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário.
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas I, II e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.
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