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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 35 (trinta e cinco) questões objetivas. 
02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 

folha de respostas. 
03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 

portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 
04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 

durante sua realização. 
05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 

sistema de comunicação. 
06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 

depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 

decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  



Médico Pediatra – 2 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

Texto base para as questões 01 a 02. 

Caça às bruxas 

Os séculos XV, XVI e XVII foram 
marcados pela chamada caça às 
bruxas. Por incrível que pareça, 
acreditava-se na existência de bruxas 5 

e realizaram-se verdadeiras 
convenções para definir estratégias de 
combate a elas. As pessoas, 
principalmente mulheres, acusadas de 
bruxaria eram submetidas a terríveis 10 

torturas. Estima-se que entre 40 a 100 
mil pessoas tenham sido executadas 
sob acusação de bruxaria. 

Além do fato em si, que é monstruoso, 
é assustador também saber que quem 15 

julgava, condenava e comandava as 
execuções eram católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão de representantes de Deus e 
ocupavam altos cargos nas 20 

hierarquias. 

Distanciados no tempo, temos a noção 
do horror daquele estado de coisas e 
do tamanho da vergonha que deve (ou 
deveria) ter ficado. 25 

Mas, infelizmente, parece que a lição 
gerou humildade em apenas uma 
parcela dos que hoje se dizem a 
serviço de Deus. Outros continuam 
com o dedo em riste para apontar, 30 

julgar e condenar. Os guardiães da 
“verdade absoluta” estão a postos 
para combater a “bruxa da vez”. Não 
aprenderam com o fato de que as 
bruxas daquela época eram pessoas 35 

comuns às quais foi negado o direito à 

vida, e nem com o absurdo de elas 
terem sido exterminadas em nome de 
Deus. E perpetuando o vício de não 
respeitar o livre arbítrio, como os 40 

daquela época, vivem na contramão 
dos ensinamentos daquele de quem 
dizem ser seguidores, sem se darem 
conta.  

Que pena... 45 

Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Quanto à colocação 
pronominal, julgue as proposições a 
seguir. 

I. No fragmento “...católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão...” (linhas 16-18), emprega-
se próclise porque, antes do verbo, 
há uma conjunção integrante, que é 
atrativa do pronome. 

II. No fragmento “Por incrível que 
pareça, acreditava-se na existência 
de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-
se a ênclise porque, antes do 
verbo, há pausa e não há palavra 
atrativo do pronome. 

III. No fragmento “...dos que hoje se 
dizem a serviço de Deus” (linhas 28-

29), emprega-se a próclise porque, 
antes do verbo, há um advérbio, 
que é palavra atrativa do pronome. 

IV. No fragmento “...sem se darem 
conta” (linhas 43-44), o uso da 
próclise é facultativo, pois não há 
palavra atrativa. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas I e IV são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III e IV são corretas 
E) Apenas II e III são corretas.
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Questão 02) Analise as afirmações 
abaixo e marque (V) para 
verdadeira e (F) para falsas. 

( ) No fragmento “Além do fato 
em si, que é monstruoso...” 
(linha 14), a oração em 
negrito é subordinada adjetiva 
explicativa. 

( ) Em “...temos a noção do 
horror daquele estado de 
coisas...” (linha 22-23), a 
palavra em negrito é a 
contração da preposição “de” 
com o pronome demonstrativo 
“aquele”, empregado aqui para 
situar, em um passado 
distante, os elementos a que 
se refere. 

( ) A palavra “guardião” tem 
várias formas de plural: 
guardiãos, guardiães e 
guardiões. 

( ) Em: “...eram pessoas comuns 
às quais foi negado o 
direito...” (linhas 35-36), 
ocorre crase em “às” porque 
ao “as” do pronome relativo 
“as quais” se juntou um “a” 
(preposição) regido pelo termo 
“negado”. 

( ) Em “Caça às bruxas”, o 
termo em negrito é, 
sintaticamente, um adjunto 
adnominal. 

Marque a alternativa que apresenta 
a sequência correta das respostas. 

A) V - V - F - V - F 
B) V - F - V - F - F 
C) F - F - V - F - V 
D) F - V - V - F - V 
E) V - V - F - V - V 

Questão 03) Um mesmo período 
ganhou uma nova redação em cada 
alternativa. Identifique aquela em 
que a organização da frase e a 
pontuação utilizada alteraram a 
informação. 

A) Após o rompimento da represa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

B) Diante do repórter após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público 
insurgiu com atenuantes em 
relação à empresa, em vez de se 
preocupar com as casas destruídas 
e com os pobres que nelas 
moravam. 

C) O representante do poder público 
insurgiu com atenuantes diante do 
repórter, em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam após o 
rompimento da represa. 

D) Em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

E) Após o rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam. 
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CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

Questão 04) A economia mundial se 
estrutura ainda em torno das 
flutuações do dólar. Se a moeda 
norte-americana perde seu valor 
perante o real ou o euro, 
incrementam-se as importações e as 
exportações são reduzidas. Sobre as 
oscilações envolvendo o dólar, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A competitividade do mercado 
influencia no fortalecimento do 
dólar. 

B) As oscilações da cotação do dólar 
variam de acordo com a lei da 
oferta e da demanda – quanto 
maior a oferta da moeda 
americana, menor é sua cotação. 

C) O efeito mais imediato da alta do 
dólar para o consumidor é o 
aumento do preço de produtos 
importados ou fabricados com 
insumos de outros países. 

D) Quanto maior o índice de risco de 
um país, maior é o número de 
investimentos em dólar. 

E) O dólar comercial é utilizado em 
transações no mercado financeiro, 
como importações e exportações. 

Questão 05) A dívida pública 
federal, que inclui os endividamentos 
interno e externo do governo, 
registrou aumento de 3,5% no 
segundo trimestre deste ano. Em 12 
meses, a dívida pública cresceu 
17,28%, segundo dados da 

Secretaria do Tesouro Nacional. 
Sobre a dívida pública: 

I. É a dívida contraída pelo Tesouro 
Nacional para financiar o déficit 
orçamentário do Governo Federal, 
nele incluído o refinanciamento da 
própria dívida, bem como para 
realizar operações com finalidades 
específicas definidas em lei. 

II. Os títulos públicos federais são 
instrumentos financeiros de 
renda fixa emitidos pelo Governo 
Federal via oferta pública (leilão) 
ou diretamente ao detentor. 

III. Atualmente, toda a Dívida 
Pública Federal em circulação no 
mercado nacional é paga em 
dólar e captada por meio das 
cartas precatórias. 

IV. A dívida pública pode ser 
classificada de distintas formas, 
sendo as principais: a) quanto à 
forma utilizada para o 
endividamento, e b) quanto à 
moeda na qual ocorrem os fluxos 
de recebimento e pagamento da 
dívida. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 06) Na epidemiologia das 
doenças transmissíveis, são 
elementos da cadeia epidemiológica: 

I. Agente infectante 
II. Fonte de infecção 

III. Vias de eliminação 
IV. Via de transmissão 
V. Porta de entrada 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente I, II e III estão corretas. 
B) Somente I, II, III e IV estão 

corretas. 
C) Somente I, II IV estão corretas. 
D) Somente I, II e V estão corretas. 
E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

Questão 07) São características da 
febre reumática aguda (FRA): 

A) Doença multissistêmica, 
resultante da reação autoimune a 
infecção por Streptococos do 
grupo B. 

B) Os movimentos coreicos afetam 
particularmente o tronco e os 
membros inferiores. 

C) A cardiopatia reumática é a causa 
mais comum de doença cardíaca 
em crianças nos países em 
desenvolvimento, sendo também 
uma causa importante de 
mortalidade e morbidade em 
adultos. 

D) Os episódios iniciais tornam-se 
menos comuns em crianças e 
frequentes em pessoas com mais 
de 30 anos. 

E) A apresentação clínica mais 
comum da FRA é a monoarticular 
e febre.  

Questão 08) Com relação à 
bronquiectasia, podemos afirmar: 

I. Possui três padrões diferentes: 
cilíndrico, varicosa e sacular. 

II. A infecção bacteriana virulenta 
necrosante, Staphylococcus 

Aureus, Klebsiella e anaeróbios, 
são causas importantes quando 
não ocorre uso de antibióticos.  

III. O adenovírus e o vírus influenza 
são os principais causadores da 
doença. 

IV. Discinesia ciliar primária é 
responsável por 5 a 10% da 
doença. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 
B) Somente I, II e III estão corretas. 
C) Somente II e III estão corretas. 
D) Somente III e IV estão corretas. 
E) I, II, III e IV estão corretas. 

 

Questão 09) Marque a alternativa 
INCORRETA sobre as prioridades do 
Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde -
2006). 

A) Promoção da saúde. 
B) Redução da mortalidade infantil e 

materna. 
C) Redução e diminuição da 

capacidade de resposta às 
endemias. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica. 
E) Saúde do idoso. 
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Questão 10) Julgue as afirmações 
sobre a sífilis: 

I. Peste sexual é uma das suas 
sinonímias. 

II. Nos pacientes com HIV/AIDS a 
história natural da sífilis pode 
estar modificada, com 
aparecimento mais precoce da 
neurossífilis. 

III. O aconselhamento sobre as 
práticas sexuais faz parte das 
medidas de controle dessa 
doença. 

IV. O FTA-abs é um teste específico e 
útil para confirmação diagnóstica. 

V. A infecção fetal é a resultante da 
disseminação hematológica do 
T.pallidum, por via 
transplacentária, em qualquer 
fase da gestação. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e IV estão corretas. 
B) Apenas a I está correta. 
C) III e V estão incorretas. 
D) Apenas a II está correta. 
E) I a V estão corretas. 

Questão 11) Sobre a mononucleose 
infecciosa, marque a alternativa 
INCORRETA. 

A) A encefalite é uma das suas 
possíveis complicações. 

B) Tem como uma das sinonímias: 
doença do beijo. 

C) A hepatite viral está entre os 
seus diagnósticos diferenciais. 

D) O agente etiológico responsável 
por esta patologia é um 
arbovírus. 

E) Não é uma doença de notificação 
compulsória. 

Questão 12) Correlacione as 
alterações das hemácias com seus 
significados mais frequentes: 

a) Esferócitos 
b) Corpos de Howell-Jolly 
c) Hemácias em alvo (Target Cells) 
d) Drepanócitos (H.Falciforme) 
e) Acantócitos 
 

1) Doença falciforme 
2) Hepatopatias 
3) Esferocitose hereditária 
4) Asplenia funcional 
5) Talassemia 

Marque a alternativa correta. 

A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2 
B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1 
C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5 
D) a4 - b2 - c1 – d5 - e3 
E) a1 - b5 - c2 – d3 - e4 

Questão 13) Analise qual das 
correlações abaixo está INCORRETA, 
no que se refere às medidas de 
controle realizadas quanto ao tipo de 
transmissão, na doença de Chagas. 

A) Controle químico do vetor – 
transmissão vetorial. 

B) Controle na identificação de 
gestantes chagásicas – 
transmissão vertical. 

C) Controle nos cuidados na produção 
e manipulação artesanal de 
alimentos de origem vegetal – 
transmissão vertical. 

D) Controle de hemoderivados – 
transmissão transfusional. 

E) Utilização rigorosa de equipamento 
de biossegurança – transmissão 
acidental. 
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Questão 14) Em relação aos 
procedimentos que são necessários 
à Metodologia da Investigação 
Epidemiológica, qual das assertivas 
está INCORRETA? 

A) Realização de roteiro de 
investigação. 

B) Definição da finalidade da 
investigação, que é a medida a 
ser tomada antes da ocorrência 
de qualquer evento. 

C) Preenchimento adequado das 
fichas ou formulários, já 
existentes nos serviços de saúde, 
específicos para cada tipo de 
doença. 

D) Estudo de campo, a partir de 
casos e de portadores. 

E) Busca de pistas, as quais visam 
identificar a origem da 
transmissão. 

Questão 15) O teste do pezinho é 
um exame laboratorial simples que 
tem o objetivo de detectar 
precocemente doenças metabólicas e 
genéticas que poderão causar lesões 
irreversíveis no bebê, como por 
exemplo retardo mental. As doenças 
detectadas pelo teste do pezinho 
básico, que é grátis pelo SUS, 
incluem:  

A) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de 
biotinidase. 

B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 

hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de ferro. 

C) Fenilcetonúria, 
hiperparatireoidismo secundário 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística, deficiência de 
biotinidase. 

D) Hipertireoidismo congênito, 
anemia falciforme, hiperplasia 
adrenal congênita, sarcoma, 
rubéola congênita, galactosemia. 

E) Fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hipoplasia renal congênita, fibrose 
cística, rubéola congênita. 

Questão 16) Marque a alternativa 
INCORRETA sobre a doença do 
refluxo gástrico esofágico (DRGE). 

A) É a causa mais comum de dor 
torácica não-cárdica. 

B) Manometria auxilia na avaliação 
dos distúrbios motores no esôfago. 

C) Rouquidão é um sintoma atípico. 
D) O tratamento cirúrgico não é 

utilizado, pois provoca mais danos. 
E) Pacientes com DRGE importante 

tem mais propensão ao 
desenvolvimento de neoplasias.  

Questão 17) O albendazol tem 
indicação em várias parasitoses 
intestinais. Em qual, dentre as 
parasitoses citadas a seguir, esse 
medicamento tem pouca ou 
nenhuma utilização? 

A) S.stercoralis. 
B) E.vermicularis. 
C) S.mansoni 
D) A.lumbricoides. 
E) T.trichiura.   
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Questão 18) Qual a alternativa 
INCORRETA sobre a litíase 
urinária? 

A) A hematúria pode ser do tipo 
macro ou microscópica. 

B) Anormalidades anatômicas do 
trato urinário são uma das 
causas de nefrolitíase. 

C) A análise cristalográfica do 
cálculo pode definir o tipo da 
patologia e o manuseio específico 
desta. 

D) A dieta e os exercícios físicos 
compõem parte do tratamento 
profilático. 

E) O tratamento dessa patologia é 
inespecífico. 

Questão 19) Leia as assertivas 
sobre a Promoção da Saúde do SUS – 
Sistema Único de Saúde e marque a 
seguir a alternativa que está 
INCOERENTE com suas 
características. 

A) Contribuir para persistência da 
diminuição da resolubilidade do 
sistema, garantindo a qualidade, 
eficácia, eficiência e segurança das 
ações de promoção da saúde. 

B) Estimular mudanças inovadoras e 
socialmente inclusivas / 
contributivas no âmbito das ações 
de promoção da saúde. 

C) Favorecer a preservação do meio 
ambiente e a promoção de 
ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

D) Promover o entendimento da 
concepção ampliada de saúde, 
entre os trabalhadores de saúde, 

tanto das atividades-meio, como 
os das atividades-fim. 

E) Incorporar e implementar ações de 
promoção da saúde, com ênfase 
na atenção básica.    

Questão 20) Qual a exceção das 
afirmativas sobre o direito dos 
médicos -  Código de Ética Médica – 
CEM? 

A) Indicar o procedimento adequado 
ao paciente. 

B) Requerer desagravo público ao 
Conselho Regional de Medicina 
quando atingido no exercício de 
sua profissão. 

C) Realizar atos médicos contrários 
aos ditames de sua consciência, 
mas que tenham sido solicitados 
por qualquer indivíduo doente; 
inclusive aqueles que ainda 
tenham entraves judiciais. 

D) Estabelecer seus honorários de 
forma justa e digna. 

E) Internar e assistir seus pacientes 
em hospitais privados e públicos 
com caráter filantrópico ou não, 
ainda que não faça parte do seu 
corpo clínico, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas pelo 
Conselho Regional de Medicina da 
pertinente jurisdição. 

 

Questão 21) Qual das alternativas 
contraindica amamentação em 
doenças maternas virais? 

A) Citomegalovírus. 
B) Rubéola. 
C) Caxumba. 
D) HTLV1. 
E) Sarampo. 
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Questão 22) Em relação à 
bacteriúria assintomática, julgue as 
afirmações a seguir. 

I. Estudos em escolares mostram 
prevalência maior em meninos. 

II. De maneira geral, é frequente sua 
recidiva. 

III. A falta de sintomas nos pacientes 
estaria relacionada a uma 
tolerância à endotoxina do germe. 

IV. A falta de sintomas está 
relacionada a uma alteração 
bioquímica da bactéria, tornando-
a menos virulenta. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente I, II e III estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) Somente III e IV estão corretas. 

Questão 23) Sobre o tumor de 
Wilms, marque a alternativa correta. 

A) Cerca de 20% das síndromes 
associadas ao tumor de Wilms têm 
perda de alelo no braço longo do 
cromossomo 16. 

B) Tumor primário do rim menos 
comum na infância. 

C) A frequência desse tumor é maior 
no sexo masculino. 

D) Cerca de 78% dos casos ocorrem 
na faixa etária maior que 10 anos. 

E) O tumor de Wilms, na maioria dos 
casos é muito sintomático.  

Questão 24) Nas infecções 
congênitas e perinatais, quanto aos 
exames laboratoriais encontrados na 

citomegalia congênita, marque a 
alternativa correta. 

A) Hemograma - anemia ferropriva, 
leucopenia, com atipias 
linfocitária. 

B) Rx de ossos longos - estrias 
verticais radioluscentes. 

C) LCR- diminuição de proteína (< 
120mg/dl). 

D) RX de crâneo, USG e Tomografia 
- calcificações ventriculares sem 
hidronefrose. 

E) Cultura de urina - em fibroblastos 
ou técnica de shell - vial (S-91% 
e E-100%) ou PCR na urina (S-
89,6%; E-98,5% e VPP-91,5%). 

Questão 25) Na tuberculose, no 
caso de um RN de mãe contagiante 
ou bacilífera, marque a afirmativa 
correta. 

A) Deve-se suspender a 
amamentação, aumentar o 
contato mãe-filho, usar máscara 
e lavar as mãos. 

B) PPD negativo aos 3 meses: 
interromper a isoniazida, aplicar 
BCG intradermica, mantendo-se 
a vigilância clínica. 

C) Não é necessário rastrear os 
comunicantes. 

D) Administrar ao RN isoniazida 
(INH) na dose de 50mg/Kg/dia, 
2x/dia durante 3 meses. 

E) PPD positivo: criança sem 
sintomas e RX normal não 
manter quimioprofilaxia por 6m e 
aplicar BCG intradérmica. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 26) Na conduta terapêutica 
da sífilis congênita confirmada, 
provável ou VDRL positivo 
(adequadamente tratada na 
gestação), RN menor de 1 ano, mãe 
HIV positivo, marque a alternativa 
correta. 

A) Pen. G. Benzatina- 50.000UI/Kg 
IM dose única. 

B) Pen. G. Cristalina-200 a 
300.000U/Kg/dia EV a cada 4-6 h 
por 10 dias. 

C) Pen. G. Cristalina- 
50.000UIKg/dose EV 12/12h nos 
primeiros 7 dias, após este 
período, de 8/8 h durante 10-14 
dias. 

D) Pen. G. Benzatina 50.000UI/Kg IM 
3 doses com intervalo de 7 dias, 
se LCR alterado. 

E) Pen. G. Procaína- 
100.000UI/Kg/dia IM 2X/dia por 5 
dias. 

Questão 27) Sobre as cardiopatias 
congênitas cianóticas mais comuns, 
no período neonatal, marque a 
alternativa INCORRETA. 

A) Transposição de grandes vasos. 
B) Síndrome do coração esquerdo 

hipoplásico. 
C) Coarctação da aorta. 
D) Atresia pulmonar. 
E) Tretalogia de Fallot. 

 Questão 28) Com relação ao 
tratamento inicial da persistência do 
canal arterial(PCA), marque a 
alternativa INCORRETA. 

A) Restrição hídrica, para reduzir a 
sobrecarga. 

B) Correção da anemia, manter HT> 
40%. 

C) Furosemida 0,5 a 1 mg/Kg/dose. 
D) Drogas inotrópicas/digital e 

dobutamina. 
E) Ventilação mecânica, o uso do 

PEEP mais baixo pode ser útil para 
reduzir o Shunt E-D. 

Questão 29) Com relação ao tumor 
osteossarcoma, julgue as afirmações 
a seguir. 

I. Mais frequente no sexo masculino. 
II. Local mais comum de ocorrência 

são as metáfises dos ossos. 
III. Habitualmente o paciente 

apresenta dor óssea localizada 
(90%), lancinante e que não 
melhora com repouso. 

IV. O Tratamento: cirurgia e a 
quimioterapia. 

V. Radioterapia tem papel 
importante no tratamento. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente I, II, III e IV estão 
corretas. 

B) Somente a I está correta. 
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente I, II e III estão corretas. 
E) I, II, III, IV e V corretas. 

Questão 30) Marque a alternativa 
INCORRETA. São exemplos 
diagnósticos do que causa cefaleias 
crônicas progressivas na infância: 

A) tumores do SNC; 
B) migrânea; 
C) pseudotumor cerebral; 
D) abscesso cerebral; 
E) hidrocefalia. 
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Questão 31) Com relação aos 
parâmetros laboratoriais empregados 
na classificação na crise aguda de 
asma, marque a alternativa correta. 

A) Asma leve/moderada: PFE < 50% 
e SaO2 < 95%. 

B) Asma grave: PFE > 50% e SaO2 > 
95%. 

C) Asma muito grave: PFE 30 a 50 % 
e SaO2 91 a 95%. 

D) Asma grave: PFE 30 a 50% e 
SaO2 91 a 95%. 

E) Asma muito grave: PFE > 50% e 
SaO2 > 95%. 

Questão 32) São características da 
Rubéola: 

I. Idade mais comum: crianças até 
adultos. 

II. Pródromo: mal-estar e febre 
baixa. 

III. Distribuição da lesão: início na 
face, evolui para tronco. 

IV. Sinais associados: adenopatia 
retroauricular e occipital, artralgia. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) Somente III e IV estão corretas. 

Questão 33) Marque a alternativa 
INCORRETA. Podemos afirmar que, 
em pediatria, são causas de 
insuficiência renal aguda pré-renal: 

A) hipoperfusão; 
B) hipóxia; 
C) enterocolite necrosante; 
D) queimados;  
E) bexiga neurogênica. 

Questão 34) Marque a alternativa 
INCORRETA. São características da 
acidose tubular renal distal: 

A) nefrocalcinose rara; 
B) PH urinário> 5,5; 
C) potássio sérico baixo; 
D) ânion gap urinário positivo; 
E) amônia e acidez titulável 

diminuídas. 

Questão 35) São características de 
crianças com desnutrição do tipo 
Kwashiorkor, marque a assertiva 
correta. 

I. Desnutrição de 3 grau 
II. Apresenta dermatite e edema 

III. Sinal da bandeira 
IV. Grau variado de esteatose 

hepática 
V. Os pacientes aceitam todos 

alimentos que são oferecidos. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente I, II, III e IV estão 
corretas. 

B) Somente I e II estão corretas 
C) Somente II e III estão corretas 
D) Somente IV e III estão corretas 
E) Somente I, II, III e V estão 

corretas 

 




