
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS 
 
EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO  
 
                                                                                                                                           VESPERTINO 28/06/2015 
PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 2)                                                                 NÍVEL SUPERIOR  
CARGO: MÉDICO PEDIATRA e MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto e responda às próximas seis questões. 
 
AO SOL O QUE LHE CABE  
 
Caros U. e S. :  
 
A reportagem que vocês publicaram começou assim: "São 7h da manhã. O calor do sol faz subir uma névoa na 
superfície do Lago Paranoá".  
 
Quando li, me perguntei: o que, além do calor do sol, poderia ter esquentado as águas do lago e provocado a 
névoa? Um gigantesco aquecedor? Não, ainda não foi inventado um capaz de aquecer o lago que banha um 
pedaço de Brasília. De resto, um aquecedor assim se alimentaria de energia solar. Nem pensar em energia 
elétrica.  
 
Imaginei também, mas logo descartei como absurdo, que a névoa poderia ter resultado da erupção de algum 
vulcão adormecido no fundo do lago. Não há notícia de que exista um. Se existisse e tivesse acordado, 
saberíamos.  
 
Ainda me passou pela cabeça a hipótese de a névoa ter derivado de calor humano. Mas seria impossível que 
todos os habitantes do Distrito Federal e das redondezas, de mãos dadas, pudessem abraçar o lago durante 
algumas horas antes do amanhecer e aquecê-lo a ponto de produzir névoa. Concluí que só o calor do sol poderia, 
de fato, ser responsável pela névoa. Tal como vocês escreveram.  
 
Então era dispensável que atribuíssem ao sol o que somente a ele caberia produzir. Bastava terem escrito: "São 
7h da manhã. O calor faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá". Imputar a névoa ao calor do sol foi 
redundante. 
 
Fujam das redundâncias. Elas são supérfluas. Têm de ser cortadas. 
 
Fonte: http://www.espocc.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Ricardo-Noblat-A-Arte-de-fazer-um-jornal-
di%C3%A1rio.pdf. Acesso em 28/05/2015. 
 
01. O autor tentou encontrar outras explicações para o calor que deu origem à névoa do Lago Paranoá  
I – porque pressupôs, da construção gramatical, ser indiscutível a existência delas. 
II – porque considerou um absurdo jornalistas não atentarem para a redundância no texto que escreveram. 
III – porque a redundância deveria ser um erro primário para jornalistas, assim, ela não poderia ter 
ocorrido.  
IV – porque queria ironizar o erro em que incorreu os jornalistas ao terem escrito a matéria. 
V – porque julgou a redundância na frase como uma brincadeira dos jornalistas. 
Estão corretas: 
a) I, II, III e IV, apenas.  
b) II, III e IV, apenas. 
c) II, III, IV e V, apenas.  
d) I e II, apenas. 
e) III e IV, apenas. 
 
02. Releia as três últimas frases do texto. Elas não perderiam o sentido original, mas deixariam de ser 
orações absolutas e passariam a constituir um período composto por coordenação se as pontuássemos e 
as ligássemos, respectivamente, com 
a) uma conjunção explicativa e uma conclusiva. 
b) uma conjunção explicativa e uma adversativa. 
c) uma conjunção adversativa e uma aditiva. 
d) uma conjunção alternativa e uma conclusiva. 
e) uma conjunção conclusiva e uma aditiva. 
 
03. Em “O calor do sol faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá.”, ocorre redundância como 
bem salientou o autor do texto. Sobre esse tipo de inadequação às normas gramaticais, observe as 
seguintes frases: 
1- O equipamento não funciona, mas o técnico mantém o mesmo discurso: sanei o problema. 
2- Vou repetir de novo o que acabei de lhe dizer, para que você entenda a minha decisão.  
3- Os ambientalistas alertaram sobre o aquecimento global há anos atrás.  
4- Para seu próprio bem, esqueça esse assunto. 
5- Aceitarei o chocolate se você repartir a barra em metades iguais. 
Há redundância 
a) em 1, 2, 3, 4 e 5. 
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b) em 2 e 4 apenas. 
c) em 2, 3 e 5, apenas. 
d) em 1, 2, 3 e 5, apenas. 
e) em 1, 2 e 4, apenas. 
 
04. No período “Imputar a névoa ao calor do sol foi redundante.”,  
a) o sujeito do verbo ser é “a névoa ao calor do sol”. 
b) o sujeito do verbo ser é inexistente. 
c) o sujeito do verbo ser é “imputar a névoa ao calor do sol”. 
d) o sujeito do verbo ser é indeterminado. 
e) o verbo ser não possui sujeito. 
  
05. Um complemento nominal pode ser identificado em qual alternativa? 
a) responsável pela neve 
b) superfície do Lago Paranoá 
c) atribuíssem ao sol 
d) energia solar 
e) pedaço de Brasília 
 
06. Quanto à classificação e conjugação dos verbos destacados, assinale a alternativa correta. 
a) “Tal como vocês escreveram...” – verbo regular, futuro do presente do indicativo. 
b) “Imaginei também...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo. 
c) “... somente a ele caberia produzir...” – verbo irregular, futuro do pretérito do indicativo. 
d) “Ainda me passou pela cabeça...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo. 
e) “... poderia ter esquentado as águas do lago..." – verbo regular, futuro do pretérito do indicativo. 
 
Leia a letra da canção de Arnaldo Antunes e responda à próxima questão.  
 
Gera, degenera 
 
Gera 
Degenera 
Já era 
Regenera 
Gera 
Fonte: http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_discografia_sel.php?id=161. Acesso em 25/05/2015 
 
07. O texto “Gera, degenera” lembra o ciclo da vida e, para construí-lo, o autor baseou-se em que figura de 
linguagem?  
a) Paranomásia  
b) Catacrese  
c) Eufemismo 
d) Pleonasmo 
e) Antonomásia 
 
08. Qual das alternativas possui dois vocábulos em que a acentuação deveria ser obrigatória? 
a) pratico, continua 
b) agencia, fotografo 
c) dominio, aparencia 
d) melancia, media 
e) paciencia, influencia 
 
09. Aponte a frase em que, dentre a, à e há, o uso de um deles se desvia das normas gramaticais. 
a) Há quantos anos ele e a família moram neste bairro? 
b) A qual dos autores da literatura contemporânea ela se referia? 
c) É evidente que aquela casa é idêntica à do lado, pois elas fazem parte da vila! 
d) Há quantas quadras estamos do shopping? 
e) A poucos dias de começar o inverno, o calor ainda está intenso. 
 
10. Em relação aos pronomes relativos, há emprego equivocado em qual das seguintes frases? 
a) Jamais esqueci daquele lugar a que ele me levou. 
b) Finalmente, encontrei os documentos que precisava. 
c) Aqueles são os palestrantes de cujas ideias discordamos 
d) Subi as escadas cujos degraus estavam escorregadios. 
e) A zumba é uma dança de que ela gosta muito. 
 



4 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. A afirmação “Não é verdade que, se Rodrigo está na faculdade, então Ramires está na biblioteca” é 
logicamente equivalente à afirmação: 
a) É verdade que “Rodrigo está na faculdade e Ramires está na biblioteca”. 
b) É verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”. 
c) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”. 
d) Não é verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”. 
e) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”. 
 
12. Uma escola levou seus alunos a uma excursão para conhecer um museu na cidade de São Paulo. 
Desses alunos, 16 já haviam ido à cidade de São Paulo, mas nunca a esse museu; 6 já haviam ido a um 
museu, mas não à cidade de São Paulo. Ao todo, 20 alunos já haviam ido a algum museu e, do total dos 
alunos, 18 nunca haviam ido à cidade de São Paulo. Pode-se afirmar que foram à excursão: 
a) 60 alunos 
b) 54 alunos 
c) 50 alunos 
d) 48 alunos 
e) 36 alunos 
 
13. Num teste sobre determinado medicamento e suas reações no organismo, foram dados dois tipos de 
medicamentos: A e B. Todas as pessoas que tomaram o medicamento B tomaram antes o medicamento A. 
Como nem todos os pré-selecionados para o teste tomaram o medicamento A, logo conclui-se que: 
a) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e algumas não tomaram o medicamento A. 
b) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B, mas não tomaram o medicamento A. 
c) Pelo menos uma das pessoas pré-selecionadas não tomou o medicamento B. 
d) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A. 
e) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A. 
 
14. Tautologia é o nome dado a toda proposição que sempre é verdadeira, independente da veracidade ou 
não de seus termos. Assinale a alternativa na qual temos um exemplo de tautologia: 
a) Se Aline é secretária, então Aline é secretária e Michele é publicitária. 
b) Se Aline é secretária, então Aline é secretária ou Michele é publicitária. 
c) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Michele é publicitária. 
d) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Aline é secretária e Michele é publicitária. 
e) Se Aline é secretária ou não é secretária, então Michele é publicitária. 
  
15. Examine a sucessão: 51, 43, 35, 27, ___. O próximo termo dela será: 
a) 09 
b) 18 
c) 19 
d) 25 
e) 29 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
16. Em cumprimento à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, destacando o Capitulo II, o ministério da 
saúde publicou, em 2012, o 32o caderno de atenção básica: “Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco.” Com 
base neste caderno, qual alternativa desobriga a Unidade Básica de Saúde de realizar pré-natal por esta 
gestante ser considerada de alto risco?  
a) Mulher de 17 anos, primigesta de 10 semanas, que engravidou acidentalmente do namorado de 18 anos. 
Assintomática e hígida. 
b) Mulher de 28 anos, trabalhadora de usina de álcool na função de cortadora de cana, gestante de 22 semanas, 
sendo 3a gestação e todas as anteriores foram sem intercorrência. Nega uso de qualquer substância. 
c) Mulher de 30 anos, mãe de 5 filhos, com as seguintes idades: 11, 9, 8, 6 e 2 anos, está no 3o casamento. Mora 
em um bairro periférico e o atual marido está preso. Encontra-se em amenorreia há 60 dias, cujo teste de 
gonadotrofina coriônica qualitativo está positivo. 
d) Mulher de 21 anos, portadora de anemia ferropriva em tratamento, encontra-se grávida de 9 semanas, 
confirmada laboratorialmente e com ultrassonografia recente. 
e) Mulher de 28 anos com índice de massa corporal de 32 Kg/m2, grávida de 24 semanas, vem com quadro de 
dor em panturrilha direita e ao exame físico apresenta edema em perna direita e empastamento da musculatura da 
panturrilha. 
 
17. Uma interna do sexto ano de medicina, em seu estágio na atenção básica, realiza atendimento a uma 
adolescente de 12 anos que veio à consulta de “rotina” e trouxe a carteira de vacinação. Essa estagiária 
percebe que a carteira estava atualizada somente até os 10 anos. Conforme o calendário nacional de 
vacinação, quais são as vacinais que faltam para esta paciente?  
a) Pentavalente, pneumocócica, hepatite A, dupla adulto. 
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b) Hepatite B, febre amarela, HPV, difteria, antitetânica, pneumocócica. 
c) Hepatite B, febre amarela, HPV, difteria, antitetânica. 
d) Influenza, febre amarela, difteria, hepatite A, meningocócica C 
e) HPV, antitetânica, hepatite A, febre amarela. 
 
18. A portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde, define as terminologias adotadas 
em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005, a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e 
estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde.  
Assinale a alternativa que contém a doença ou agravo de notificação compulsória imediata, em caso 
suspeito. 
a) Sarampo 
b) Raiva humana 
c) Hanseníase 
d) Leishmaniose 
e) Violência doméstica 
 
19. Paciente de 50 anos chega ao consultório com a seguinte história: 
“Estou me sentindo mal, com batedeira, fraqueza, dificuldade de dormir há 1 mês. Segundo a minha 
esposa, tive dois episódios convulsivos e estou vendo coisas se moverem na parede do quarto há 4 dias. 
Estou com dificuldade em trabalhar (sou alfaiate) porque os meus tremores pioraram.”  
Esse é um quadro psiquiátrico ocasionado por: 
a) Transtorno bipolar 
b) Depressão  
c) Esquizofrenia 
d) Abstinência alcoólica 
e) Somatização 
  
20. Durante o atendimento rotineiro, você é chamado pela enfermeira para avaliar uma paciente de 17 anos 
que não está agendada, porém com quadro de mal estar há 3 dias, que evoluiu para dor abdominal 
inespecífica e, há 8 horas, para náusea e inapetência. Há 4 horas, a dor tornou-se localizada em fossa 
ilíaca direita. Informa que é virgem e estava menstruada há 7 dias. Você identifica que se trata de um 
cirúrgico e encaminha para o serviço de referência da região. Qual a sua hipótese diagnóstica? 
a) Diverticulite aguda 
b) Apendicite 
c) Úlcera gástrica perfurada 
d) Infecção urinária 
e) Gravidez tubária rota 
 
21. Temos causas de morte súbita em todas as alternativas a seguir. Assinale aquela que apresenta a 
causa mais comum de morte súbita de causa cardíaca:  
a) Embolia Pulmonar 
b) Dissecção de aorta 
c) Asma 
d) Pneumotórax hipertensivo 
e) Fibrilação ventricular 
 
22. A relação entre médicos está estabelecida e normatizada no Código de Ética Médica. Qual alternativa 
representa o descumprimento das normativas quanto a essa relação? 
a) Denunciar às autoridades a conduta de colega que promove abortos clandestinos. 
b) Não realizar a contra-referência de paciente que ainda está aos seus cuidados. 
c) Diretor clínico do estabelecimento realiza acareação e pune colegas que estão promovendo cobrança 
secundária em procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde. 
d) Médico esteticista realiza consórcio para realização de procedimentos, e abaixo do valor da concorrência. 
e) Plantonista se recusa a assumir a vaga de colega que foi demitido por denunciar as más condições de trabalho 
aos órgãos competentes. 
 
23. Pneumonia é uma doença prevalente na comunidade e possui alta morbimortalidade, principalmente 
em regiões frias. Há um enorme arsenal terapêutico para tratamento desta moléstia, mas o fator 
preocupante é a resistência aos antibióticos. Como tentativa de normatizar a terapêutica, a sociedade 
brasileira de pneumologia e tisiologia publicou em 2009 uma diretriz que norteia a terapêutica a ser 
utilizada. Escolha a primeira proposta terapêutica, empiricamente, a ser utilizada a um paciente hígido de 
29 anos, imunocompetente e que foi diagnosticado por você com quadro de pneumonia adquirida na 
comunidade, de acordo com a diretriz citada, sendo que não utiliza antibiótico há mais de 5 anos, 
conforme os registros em seu prontuário. 
a) Amoxicilina 500mg de 8/8 horas, por 07 dias. 
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b) Levofloxacino 500mg de 12/12 horas, por 05 dias.  
c) Clindamicina 600mg de 12/12 horas, por 10 dias. 
d) Moxifloxacino 400mg de 12/12 horas, por 10 dias. 
e) Ciprofloxacino 500mg de 12/12 horas, por 10 dias.  
 
24. Enfermeira do programa de tubérculos do município vem ao seu consultório com quadro de tosse há 8 
dias com expectoração amarelada, inapetência e queda do estado geral nos últimos 3 dias. Há 2 dias 
apresenta sudorese noturna. Refere que apresentou pneumonia há 4 meses, fazendo uso de quinolona 
respiratória. Ao exame físico com oroscopia normal. Ausência de sinais clínicos de emagrecimento. 
Ausculta pulmonar com estertores crepitantes em terço médio. Radiografia mostra uma consolidação na 
mesma região observada ao exatamente na região do achado semiológico. Com os fatores 
epidemiológicos e piora do quadro da paciente, foram elencados dois diagnósticos: pneumonia da 
comunidade e tuberculose. 
Qual medicação está contraindicada até o exame de escarro ser feito para se diferenciar o diagnóstico? 
a) Clavulin® 
b) Avalox® 
c) Kflex® 
d) Rocefin® 
e) Mazitron® 
  
25. O Brasil, com sua dimensão continental e natureza exuberante, destaca-se no cenário internacional 
como área de risco para moléstias tropicais e referência em diversos estudos na área. Outro fato marcante 
é a aproximação das regiões urbanizadas de áreas de preservação ou áreas verdes, ficando a população 
periférica mais exposta aos riscos de doenças transmitidas por diferentes vetores.  
Sobre esse assunto e dentre as alternativas, assinale aquela com o nome da única doença não possui do 
gênero Aedes sp. como vetor.  
a) Dengue  
b) Chikungunya 
c) Febre amarela  
d) Zika vírus  
e) Malária 
 
26. A causa mais comum de obesidade na infância e na adolescência é: 
a) Obesidade exógena 
b) Síndrome Sotos 
c) Hipotireoidismo 
d) Síndrome de Prader-Willi 
e) Síndrome de cuching  
 
27. Nas crianças que apresentam alergia grave a proteína do ovo, as vacinas que deverão ser evitadas são: 
a) Sabin e febre amarela 
b) Influenza e febre amarela 
c) Influenza e Sabin 
d) Febre amarela e tetravalente 
e) Sabin e tetravalente 
 
28. Uma mãe vai à consulta de puericultura e pergunta ao pediatra o que ela precisa observar no seu filho 
com 4 meses. O pediatra responde que é necessário verificar se, nessa idade, a criança: 
a) Pinça polegar – dedo 
b) Senta sem apoio – balbucia 
c) Agarra um brinquedo quando colocado na sua mão 
d) Rola no leito – volta-se para o som 
e) Brinca de esconde - achou 
 
29. Recém- nascido a termo, 39 semanas de idade gestacional, mãe primípara, sem intercorrências no pré-
natal. Nasceu de parto cesáreo com boa vitalidade, sem necessidade de Reanimação Neonatal, pesando 
3200g, sendo encaminhado ao alojamento conjunto. Com seis horas de vida, apresentou déficit de sucção. 
Ao exame físico, apresenta icterícia +/4+ em face e parte superior do tronco, restante do exame - normal. 
Baseado no quadro clínico, o diagnóstico provável e a conduta corretos são:  
a) Icterícia hemolítica; tipagem sanguínea, coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e 
fototerapia. 
b) Icterícia fisiológica; tipagem sanguínea, coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e 
fototerapia. 
c) Icterícia fisiológica; suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia. 
d) Icterícia hemolítica; coombs da mãe, suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia. 
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e) Icterícia fisiológica; suplementação com leite humano do banco de leite, tipagem sanguínea, coombs da mãe e 
do recém-nascido, bilirrubina total e frações e fototerapia.  
 
30. Um lactente de 1 ano é levado ao pronto-socorro em razão de quadro de diarreia, com fezes líquidas 
amareladas e várias vezes ao dia, anorexia, vômitos e febre não aferida com termômetro, há três dias. Ao 
exame físico: irritado, inquieto, olhos fundos e sinal da prega com desaparecimento lento, bebendo 
avidamente a água oferecida. Com base nesse quadro e nas recomendações do Ministério da Saúde, o 
diagnóstico e a conduta corretos são: 
a) Desidratação. Liberar com prescrição de sais de reidratação oral, alimentação habitual e oferta de líquidos 
abundante. 
b) Desidratação. Iniciar hidratação com sais de reidratação oral na unidade de emergência. 
c) Choque Hipovolêmico. Iniciar hidratação venosa em etapa rápida e manutenção, internar. 
d) Desidratação. Internar e iniciar hidratação venosa. 
e) Desidratação grave. Internar, iniciar hidratação venosa e antibiótico. 
 
31. Uma criança com quatro anos de idade é portadora de anemia falciforme. Apresenta dor abdominal, 
palidez e prostração. Ao exame físico: t. ax.: 38° C, hipotensa, icterícia nas escleras, palidez cutânea 
acentuada, taquicárdica, taquipneica, fígado: 2cm do RCD, baço: 6 cm do RCE. Nesse caso, qual é o 
diagnóstico mais provável? 
a) Crise aplástica 
b) Sequestro esplênico 
c) Septicemia 
d) Calazar 
e) Toxoplasmose 
 
32. Em relação às infecções crônicas congênitas, é possível afirmar que:  
a) A maioria dos RNs acometidos encontra-se assintomático ao nascer. 
b) Na maioria dos RNs acometidos, encontra-se sintomas após o nascimento. 
c) As manifestações clínicas são específicas para cada doença e permitem reconhecimento etiológico. 
d) As sequelas tardias, como surdez e cegueira, só aparecem quando a criança apresenta sintomas no período 
neonatal. 
e) Estima-se que 5 a 10% de todos os recém-nascidos sejam infectados pelo CMV na vida fetal. 
 
33. Pré-escolar de 6 anos, com história positiva de asma, é atendido em pronto socorro com crise de asma 
moderada/grave. As técnicas mais adequadas para administração do broncodilatador são:  
a) Spray com espaçador e bocal/ nebulização com O2. 
b) Spray com espaçador e máscara/ inalador com pó seco. 
c) Inalador com pó seco/ nebulização com O2. 
d) Spray sem espaçador/ nebulização com ar comprimido. 
e) Spray com espaçador e máscara/ nebulização com ar comprimido. 
 
34. Qual das situações a seguir é contraindicação absoluta ao aleitamento materno? 
a) Galactosemia na criança. 
b) Mastite por Staphylococcus aureus na mãe. 
c) Fenda labial na criança. 
d) Moniliase oral na criança. 
e) Atresia de vias biliares. 
 
35. Henrique, 7 meses de vida, e veio a consulta com a hematologista para esclarecimento de quadro de 
anemia grave. O paciente é acompanhado na Unidade de Saúde da Família e, em exames colhidos há 30 
dias, apresentou anemia grave com os seguinte índices hematimétricos: hemoglobina = 5g%, hematócrito 
= 16g%, VCM = 59, HCM = 18. Durante anamnese, a mãe relatou que a criança permaneceu na UTI neonatal 
por 17 dias após o nascimento pela prematuridade e quadro infeccioso. Ao exame clínico, a criança 
apresentava palidez 3+/4+, irritabilidade e choro fácil, além de déficit ponderal. Com base no quadro 
descrito, marque a alternativa correta: 
a) O início da terapia de reposição com ferro oral deve ser imediata, sem a necessidade de coleta de novos 
exames. Essa conduta está baseada em evidências clínicas que a criança apresenta para o diagnóstico de 
anemia ferropriva. 
b) A terapia com ferro oral deve ser instituída imediatamente e seria importante a coleta de ferritina e de 
reticulócitos para avaliação de resposta futura. 
c) A internação do lactente deve ser imediata, com transfusão de concentrado de hemáceas. 
d) O início da terapia de reposição de ferro oral deve ser associado ao uso de ácido fólico, nesse caso em 
especial. 
e) O início da terapia de reposição de ferro oral deve ser associado ao uso acido folínico, nesse caso em especial. 
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36. Caroline, quatro anos, internado na enfermaria de pediatria para avaliação de desnutrição energético-
proteica. Oscila seu estado geral entre apatia e irritabilidade, apresenta lesões de pele, perda de massa 
muscular, edema com cacifo e hipoalbuminemia. Podemos dizer que este quadro denomina-se: 
a) Raquitismo 
b) Kwashiorkor 
c) Marasmo 
d) Escorbuto 
e) Doença celíaca 
 
37. No diagnóstico de faringoamigdalite viral em crianças, o dado mais importante é: 
a) Adenomegalias  cervicais 
b) Presença de dor abdominal e vômitos 
c) Idade inferior a dois anos 
d) Idade superior a dois anos 
e) Febre alta (39 a 40°C)  
 
38. Lactente de 5 meses de idade, há 5 dias, apresenta tosse produtiva, coriza e febre, progressiva 
dificuldade respiratória e de alimentação. Ao exame físico, constatam-se tiragens torácicas moderadas, 
sibilos e estertores grossos bilaterais, sem melhora significativa ao uso de broncodilatador. Ao Rx de 
tórax, evidencia-se hiperinsuflação pulmonar difusa bilateral. O diagnóstico provável é: 
a) Crupe 
b) Pneumonia comunitária 
c) Bronquiolite viral aguda 
d) Broncoespasmo 
e) Tuberculose 
 
39. Recém-nascido, 40 semanas de gestação, pesando 4100g, apresentou escore de Apgar 1, 3, 5 no 
primeiro, quinto e décimo minutos de vida; PH do cordão do sangue umbilical: 6,9. Com duas horas de 
vida iniciou crises convulsivas. A conduta correta é: 
a) Midazolam EV e magnésio EV 
b) Fenitoína EV e hipotermia 
c) Fenobarbital EV e hipotermia 
d) Fenobarbital EV e berço aquecido 
e) Fenitoína EV e cálcio EV 
 
40. Lactente de onze meses de vida, diarreia aguda, apresenta eritema extenso em região das fraldas 
durante o episódio. Qual a causa provável dessa lesão? 
a) Deficiência de cálcio 
b) Presença de substância química na fralda. 
c) Monilíase aguda. 
d) Alergia ao leite de vaca. 
e) Intolerância transitória à lactose. 
 
RASCUNHO 




