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LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - O Staphylococcus epidermidis, tornou-se ao longo do tempo, um agente etiológico importante em 
infecções de pacientes com determinadas características clínicas, sendo sua ocorrência mais frequente 
em: 
a) Aids. 
b) Prematuridade. 
c) Febre reumática. 
d) Malformações do trato urinário. 
 
12 - O cordão umbilical normal de um recém-nascido apresenta a seguinte formação anatômica: 
a) Uma veia. 
b) Uma artéria. 
c) Uma artéria e uma veia. 
d) Duas artérias e uma veia. 
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13 - Durante uma consulta de puericultura, a mãe de um lactente de quatro meses de vida queixou-se 
de que seu filho não aceita papa de legumes, introduzida recentemente no cardápio. Relata que a 
criança “cospe” todo o alimento, colocando-o para fora da boca com movimentos ânteroposteriores da 
língua. A explicação para este caso é que: 
a) A criança nesta idade prefere alimentos doces. 
b) A mãe não utilizou legumes adequados à idade da criança. 
c) Falta desenvolvimento motor adequado.  
d) Trata-se de ansiedade materna e a queixa é infundada. 
 
14 - A profilaxia da anemia ferropriva deve ser feita pela administração de sulfato ferroso: 
a) Ao iniciar o desmame até os dois anos de idade. 
b) O nascimento até o fim do primeiro ano de vida. 
c) Ao iniciar o desmame até o fim do primeiro ano de vida. 
d) Do sexto ao décimo segundo mês de vida. 
 
15 - Para uma menina de 2 anos que há 3 dias apresentou primeiro e único episódio de convulsão 
tônico-clônica generalizada, sem perda da consciência, de 2 minutos de duração e febre de 38,5° C 
concomitante e que atualmente tem sinais e sintomas de rinofaringite aguda leve, a conduta mais 
adequada é: 
a) Eletroencefalograma, tomografia computadorizada de crânio, antitérmicos e anticonvulsivantes. 
b) Antitérmicos. 
c) Eletroencefalograma, antitérmicos e anticonvulsivantes. 
d) Tomografia computadorizada de crânio, antitérmicos e anticonvulsivantes. 
 
16 - Em criança, geralmente o curso da síndrome de mononucleose pelo citomegalovírus é moderado, 
mas alguns pacientes podem apresentar maior complexidade com a presença de: 
a) Tosse produtiva, pancreatite e rotura do baço. 
b) Meningite asséptica, catarata e trombocitose. 
c) Derrame pleural, leucocitose e palidez peri-oral. 
d) Febre persistente, hepatite e exantema morbiliniforme. 
 
17 - Menina de 4 anos apresenta quadro de febre, dor abdominal e disúria há 5 dias. Foi instituído 
tratamento clínico. A indicação da investigação por imagem se relaciona ao risco de desenvolver: 
a) Glomerulonefrite aguda. 
b) Cicatriz pielonefrítica. 
c) Insuficiência renal aguda. 
d) Bexiga neurogênica. 
 
18 - Um recém nascido com 36 semanas de gestação e peso de 1500g, filho de mãe hipertensa grave, 
é admitido no  berçário. A complicação mais provável nas primeiras horas de vida deste bebê é a: 
a) Apnéia. 
b) Hipoglicemia. 
c) Hipocalcemia. 
d) Convulsão. 
 
19 - Escolar, 8 anos, refere aumento do número diário de evacuações com fezes semi-líquidas e 
líquidas há 40 dias. A investigação inicial do quadro é: 
a) Exame parasitológico de fezes. 
b) Pesquisa de eletrólitos nas fezes. 
c) Avaliação de peso e altura para a idade. 
d) Hemograma completo. 
 
20 - Na insuficiência renal aguda, qual dos fatores abaixo não pode ser considerado isoladamente 
como indicador de início de tratamento dialítico? 
a) Hiperpotassemia grave (K> 6,5mEq/l) refratária ao tratamento conservador. 
b) Complicações de sobrecarga hídrica como insuficiência cardíaca congestiva e edema pulmonar. 
c) Creatinina sérica > 8. 
d) Hipocalcemia sintomática com hipoerfosfatúria. 
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21 - Criança de 7 anos de idade, previamente saudável, refere dor em tornozelo direito que a impede 
de andar há 2 dias. O joelho esquerdo apresentava dor e aumento de volume há 4 dias. A ausculta 
cardíaca revela FC = 150bpmin e sopro holossistólico ++/6+, em foco mitral. Em relação à principal 
hipótese diagnóstica, é correto afirmar que: 
a) A artrite é pouco responsiva aos salicilatos. 
b) A cardite é a segunda forma mais comum de cardiopatia adquirida em todas as idades. 
c) O sopro cardíaco é característico de estenose da válvula mitral. 
d) Os critérios diagnósticos visam apenas o ataque inicial. 
 
22 - Uma criança com diarréia e desidratação, uma manifestação clínica precoce de hipocalemia é: 
a) Rigidez de nuca. 
b) Fraqueza muscular.  
c) Sede intensa. 
d) Calafrios. 
 
23 - Uma criança apresenta cardiopatia congênita denominada CIV (comunicação interventricular) que 
cursa sem cianose e com hiperfluxo pulmonar. A complicação mais frequente neste caso é: 
a) Pneumonia. 
b) Crises convulsivas. 
c) Endocardite bacteriana. 
d) Miocardite aguda. 
 
24 - Uma criança de um ano de idade com anemia ferropriva, alimentando-se exclusivamente com 
leite de vaca, passou a apresentar dor ao manuseio das extremidades, não quer mais andar e, quando 
em repouso, assume a posição de “pernas de rã”. Qual o distúrbio nutricional a que se refere este 
caso? 
a) Raquitismo por carência de vitamina D. 
b) Deficiência de vitamina A. 
c) Desnutrição protéico-energética. 
d) Escorbuto por carência de vitamina C. 
 
25 - Lactente com tosse, febre e dispnéia há 48 horas, chega à emergência de um hospital. Ao exame 
físico, apresenta frequência respiratória de 65 incursões por minuto, diminuição de murmúrio 
vesicular à direita e retrações subcostais. O tratamento indicado para este caso é: 
a) Ambulatorial com penicilina. 
b) Ambulatorial com cloranfenicol. 
c) Hospitalar com penicilina. 
d) Hospitalar com sulfametoxazol-trimetropim. 
 
26 - Uma criança de 20 meses com hemorragia digestiva baixa maciça, sem massas abdominais 
palpáveis e sem alterações nas características das fezes, o diagnóstico mais provável é: 
a) Divertículo de Meckel. 
b) Polipose intestinal. 
c) Hiperplasia nodular linfóide. 
d) Doença inflamatória crônica. 
 
27 - Uma criança de 6 anos apresenta um linfonodo cervical anterior não supurativo e moderadamente 
doloroso que mede 2x4 cms. Qual o tratamento inicial mais adequado: 
a) Amoxacilina. 
b) Dicloxacilina. 
c) Eritromicina. 
d) Penicilina. 
 
28 - Menino de 13 anos, anteriormente sadio, tem pneumonia leve caracterizado por tosse não 
produtiva. O tratamento mais apropriado é: 
a) Cefalexina. 
b) Amoxacilina. 
c) Eritromicina. 
d) Penicilina. 
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29 - Criança de 2 anos de idade mostra ao exame membrana timpânica eritematosa e abaulada. As 
duas causas bacterianas mais prováveis dessa doença são: 
a) Streptococcus pyogenes e Staphilococcus aureus. 
b) Haemophilus influenzae e S.aureus. 
c) H.influenzae e Streptococcus pneumoniae. 
d) S.pneumoniae e S.aureus. 
 
30 - O edema esternal é classicamente sinal de: 
a) Caxumba. 
b) Sarampo. 
c) Rubéola. 
d) Varicela. 
 
31 - A infecção congênita mais comum é: 
a) Rubéola. 
b) Citomegalovirus (=CMV). 
c) Toxoplasmose. 
d) Herpes neonatal. 
 
32 - Uma criança com febre e petéquias. Fazem parte do diagnóstico diferencial infeccicoso, EXCETO: 
a) Febre maculosa das Montanhas Rochosas. 
b) CMV. 
c) Sepse por H.influenzae. 
d) Vasculite (Henoch–Schoenlein). 
 
33 - A frequência da resolução espontânea, sem antibióticos, da otite média é: 
a) 10%. 
b) 5%. 
c) 60%. 
d) 90%. 
 
34 - A Síndrome de Kartagener tem as seguintes características, EXCETO: 
a) Situs inversus. 
b) Bronquiectasia. 
c) Sinusite crônica. 
d) Atresia de coanas. 
 
35 - Na infecção urinária aguda em um lactente do sexo feminino, a etiologia mais comum e a 
respectiva manifestação clínica são: 
a) E. coli / febre, vômitos e diarreia. 
b) E. coli / disúria polaciúria e enurese. 
c) S. epidermidis / febre, vômitos e diarreia. 
d) S. epidermidis / disúria, polaciúria e enurese. 
 
36 - Assinale a droga profilática que está indicada em adolescente com asma moderada: 
a) Brometro de ipratrópio. 
b) Cromoglicato de sódio. 
c) Beclometasona. 
d) Adrenalina racêmica. 
 
37 - Lactente com 9 meses de idade apresenta quadro de febre ,em torno de 40º C, com quatro dias de 
duração, desaparecendo em lise e surgindo erupção macular que se iniciou no tronco, sem outros 
dados ao exame clínico. O diagnóstico provável é: 
a) Eritema infeccioso. 
b) Exantema súbito. 
c) Escarlatina. 
d) Sarampo. 
 
38 - Estudando o desenvolvimento receptivo de linguagem da criança, ela “olha em direção à voz” aos: 
a) 2 meses.     c) 6 meses. 
b) 4 meses.     d) 12 meses. 
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39 - Criança de 12 anos de idade é atendida em pronto socorro com um exantema petequial que 
começa nos pulsos e tornozelos, assinale o diagnóstico mais provável de acordo com as opções abaixo: 
a) Sarampo. 
b) Rubéola. 
c) Eritema infeccioso. 
d) Febre macular das Montanhas Rochosas. 
 
40 - Pré-escolar de 18 meses de idade é trazida à consulta pela mãe com a queixa de que a criança, 
que já falava algumas palavras desde os 13 meses, deixou de falar. O examinador percebe que a 
criança não faz contato olho a olho e responde mal a pequenos comandos, como para buscar algum 
brinquedo. A hipótese diagnóstica mais provável neste caso será: 
a) retardo mental. 
b) autismo infantil. 
c) surdez congênita. 
d) paralisia cerebral. 
 
41 - A infecção do trato urinário em crianças abaixo de 10 anos, está frequentemente associada a 
seguinte alteração: 
a) divertículos de bexiga.    c) cálculo em vias urinárias. 
b) refluxo vesicoureteral.    d) válvula de uretra posterior. 
 
42 - O primeiro sinal da puberdade no sexo masculino normal geralmente é: 
a) aumento do tamanho dos testículos. 
b) aparecimento de pêlos pubianos. 
c) aparecimento de pêlos na axila. 
d) aparecimento de pêlos nos membros inferiores. 
 
43 - As características de uma desordem por falta de atenção são as seguintes, exceto: 
a) início em geral após os 6 anos. 
b) concentração difícil. 
c) organização problemática dos deveres escolares. 
d) pode ser causada por uma variedade de problemas nutricionais ou do SNC. 
 
44 - Qual a conduta na hipertrofia mamária do recém-nascido? 
a) mastectomia radical. 
b) biópsia eletiva. 
c) conduta expectante. 
d) mastectomia simples. 
 
45 - A cardiopatia cianótica mais comum na criança é: 
a) estenose da válvula pulmonar. 
b) dupla via de saída do VD. 
c) tetralogia de Fallot. 
d) comunicação interatrial. 
 
46 - Recém-nascido de oito dias é trazido ao ambulatório devido a “manchas avermelhadas” na pele. 
Exame físico: Recém-nascido ativo, reativo, com pequenas máculas avermelhadas localizadas no 
tronco com pápulas branco-amareladas em seus centros. Não há outras alterações ao exame. A 
hipótese mais provável é: 
a) impetigo.      c) sudâmina. 
b) estrófulo.      d) eritema tóxico. 
 
47 - Lactente menor de dois meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, é levado ao posto de 
saúde por apresentar tosse, febre baixa e recusa persistente do seio materno nas últimas 24 horas. 
Exame físico: FR: 40irpm, sem tiragem. Segundo as normas do Ministério da Saúde, a melhor conduta 
é: 
a) prescrever sulfametoxazol-trimetoprim e rever em 48 horas. 
b) complementar com fórmula láctea e rever em 48 horas. 
c) prescrever amoxacilina e rever em 24horas. 
d) referir imediatamente a um hospital. 
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48 - A primeira manifestação de puberdade no sexo feminino é: 
a) pêlos pubianos tipo adulto só na sínfise pubiana. 
b) aparecimento de broto mamário. 
c) pelos auxilares tipo adulto. 
d) ciclo menstrual regular. 
 
49 - Nas infecções urinárias agudas não complicadas de crianças, o principal agente etiológico é: 
a) Chlamydia trachomatis. 
b) Escherichia coli. 
c) Pneumococcus. 
d) Klebsiella sp. 
 
50 - Em relação a glomerulonefrite difusa aguda na infância, é falso afirmar: 
a) É a forma mais comum das glomerulopatias incidentes na infância. 
b) Incide mais no sexo feminino. 
c) Classicamente se caracteriza por urina escura, edema e hipertensão arterial. 
d) É rara antes dos 2 primeiros anos de vida. 
 
51 - Na suspeita de febre reumática, o primeiro passo é: 
a) Dar prednisona durante 10 dias. 
b) Colher exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico. 
c) Dar AAS durante 10 dias. 
d) Dar cefalosporina de 3ª geração por 10 dias. 
 
52 - As manifestações ginecológicas abaixo podem ser consideradas fisiológicas quando presentes no 
recém-nascido, exceto: 
a) Prolapso de hímen.     c) Sangramento vaginal. 
b) Leucorreia opalescente, inodora.   d) Imperfuração himenal. 
 
53 - A vacina BCG é: 
a) Dada ao nascimento e imuniza contra todas as formas de tuberculose. 
b) Dada ao nascimento e imuniza contra as formas graves da tuberculose. 
c) Dada aos 6 meses de vida e imuniza contra todas as formas de tuberculose. 
d) Dada aos 6 meses de vida e imuniza contra as formas graves de tuberculose. 
 
54 - De acordo com o Protocolo de Vigilância à Saúde do Recém-Nascido e Criança de Risco são 
considerados Recém-Nascidos de risco ao nascer, EXCETO: 
a) RN de mãe com baixa instrução (menos de 10 anos de estudo). 
b) RN de mãe adolescente (menor de 20 anos). 
c) RN explicitamente indesejado. 
d) RN residente em área de risco (médio, elevado e muito elevado). 
 
55 - Felipe, 2 anos, é levado ao pediatra para consulta de rotina. Mãe nega queixas e refere estar em 
dia com a imunização. Exame físico: criança com bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, 
eupnéico. Genito-urinário com fimose. Sem outras alterações ao exame. Em relação à alteração 
encontrada, é INCORRETO afirmar: 
a) Deve ser evitado uso de cremes ou pomadas de corticoides nos pacientes menores de 5 anos sem queixas 
relacionadas à fimose. 
b) Deve ser indicada realização de trações rotineiras do prepúcio para abreviar o tempo normal da resolução da 
fimose. 
c) Pode evoluir de forma espontânea com exposição da glande até 4 anos de idade. 
d) Pode ser considerado aderência normal entre a glande e o prepúcio nesta faixa etária. 
 
56 - Em relação à vigilância de crianças nascidas de mãe soropositivas para HIV é verdadeiro, EXCETO: 
a) A partir de 6 semanas de vida, as crianças deverão receber Sulfametoxazol + Trimetropim para profilaxia de P 
carinii até completar 1 ano. 
b) As crianças nascidas de mães soropositivas par ao HIV não devem ser encaminhadas par ao acompanhamento 
em unidades básicas de saúde. 
c) Os cuidados serão orientados na maternidade e o recém-nascido não poderá ser amamentado com leite materno. 
d) Os recém-nascidos deverão receber zidovudina solução oral durante as 6 primeiras semanas de vida, sendo 
iniciado nas primeiras 8 horas de vida. 
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57 - Ester, 2 anos, apresenta febre de 39ºC e vômitos. Exame físico: moderada hiperemia de 
orofaringe e pequenas úlceras nos pilares anteriores das amígdalas. Sua principal impressão 
diagnóstica é faringoamigdalite. Sobre esta síndrome clínica pode ser considerado ERRADO: 
a) Achados clínicos de conjuntivite, coriza, estomatite, diarreia e exantemas podem sugerir a etiologia viral. 
b) As faringoamigdalites causadas por vírus representam 90% dos casos em menores de 2 anos. 
c) Nos casos de faringoamigdalites bacteriana a Penicilina Benzatina é considerada a 1ª escolha e a Eritromicina a 2ª 
escolha. 
d) O achado de exsudato amigdaliano acompanhado de febre alta persistente, prostração e petéquias no palato 
sugerem etiologia bacteriana. 
 
58 - De acordo com o Protocolo de Acompanhamento do Recém-Nascido de Alto Risco, podemos 
afirmar EXCETO: 
a) A vacinação destas crianças deve ser efetuada segundo a idade corrigida, não seguindo o mesmo calendário 
adotado para crianças a termo (idade cronológica). 
b) Deve-se usar polivitamínicos a partir de 7 dias de vida e o suplemento férrico deve ser iniciado com 4 semanas de 
vida. 
c) O 1º exame oftalmológico deve ser realizado entre 4 a 6 semanas de idade cronológica, ou idade corrigida de 32-
33 semanas. 
d) Todas as crianças com Peso de Nascimento menor que 1500g e /ou idade gestacional menor de 33 semanas 
devem realizar Ultra-som transfontanela. 
 
59 - Lactente apresenta quadro repetido de tosse, sibilância e desconforto respiratório. Dentre os 
seguintes achados clínicos abaixo, aquele que é sugestivo de asma é: 
a) Dermatite atópica. 
b) Cianose periférica. 
c) Estridor respiratório. 
d) Baqueteamento digital. 
 
60 - Com relação ao tratamento da crise asmática, identifique a opção incorreta: 
a) O efeito beta 2 agonista de curta duração administrado por aerossol dosimetrado e espaçador é semelhante ao 
obtido pelo nebulizador  usado em boa técnica. 
b) O Brometo de Ipatrópio não oferece eficácia no tratamento da crise grave quando associado a beta-2 agonista. 
c) Os pacientes atendidos na emergência deverão receber corticosteróide sistêmico precocemente. 
d) Em pacientes muito graves, hospitalizados a Aminofilina pode ser considerada como tratamento adjuvante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 
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PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
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 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





