
  

 

Concurso Público 
Código: 666 

 
MÉDICO PEDIATRA 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Os hábitos e os costumes dos primeiros 

habitantes da Amazônia não são apenas vestígios 
arqueológicos enterrados no passado: ao contrário, 
renovam-se com atuais moradores da região. Nos quintais 
das casas de comunidades contemporâneas, brotam 
várias espécies que já faziam parte do dia a dia dos índios 
que viveram naqueles mesmos locais há centenas de 
anos – como o mamão e a macaxeira. Esta foi a 
conclusão da bióloga Juliana Lins durante sua pesquisa 
de mestrado, realizada no Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) e recém-publicada na Plos One.  

Instigada pelas marcas que os antigos índios 
deixaram, a estudante decidiu investigar quintais de casas 
atuais que se localizam sobre sítios arqueológicos 
precisamente aqueles instalados em terras pretas de índio 
– solos antropogênicos ricos em nutrientes como fósforo, 
cálcio e magnésio, além de um tipo de carvão vegetal 
muito eficiente em reter nutrientes. Essas áreas 
frequentemente apresentam, também, vestígios mais 
concretos de populações passadas, como cerâmicas. 

“É difícil explicar como ou por que, mas os índios, 
de alguma forma, criaram esses solos. Não sabemos se 
foi intencional, mas sabemos que eles estão nos locais 
onde as pessoas moravam e que eles existem por causa 
do lixo – restos de comida, excrementos etc. – que a 
comunidade produzia”, conta Lins. As terras pretas de 
índio estão espalhadas pela Amazônia, quase sempre em 
lugares privilegiados para a ocupação humana, como o 
topo de barrancos ou à beira dos rios. Depois dos nativos, 
viveram sobre elas os imigrantes europeus, que viram 
nesses locais paragens férteis e seguras, e a ocupação 
teve continuidade até os dias atuais. 

 
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/06/quintais-de-outros-tempos - adaptado. 

 

1) Sobre o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
A pesquisa da bióloga Juliana Lins deu-se sobre os 
quintais de casas atuais que se localizam sobre sítios 
arqueológicos (1ª parte). Os hábitos e os costumes dos 
índios da Amazônia são vestígios arqueológicos 
enterrados no passado e têm se renovado com os atuais 
moradores da região (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

2) Acerca do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo a pesquisadora, de alguma forma os índios 

criaram os solos de terras pretas. 
II - As terras pretas de índio espalhadas pela Amazônia 

são quase sempre lugares privilegiados para moradia, 
ou seja, topo de barrancos ou beira de rios. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 

3) A pontuação está CORRETA em: 
 
a) Há mais de dez anos, ele estuda as terras pretas de 

índio da Amazônia central, procurando aprender, com 
os povos do passado maneiras de enriquecer, solos 
pobres e transformar áreas degradadas em produtivas. 

b) As pesquisas são importantes, não só para a 
preservação do que ainda temos, mas também, para a 
recuperação de recursos genéticos de espécies nativas 
que estão desaparecendo. 

c) As pessoas de hoje, dialogam com as pessoas do 
passado através das plantas que brotam nesses 
quintais. 

d) De todos os fatores, o contexto arqueológico foi o mais 
capaz de explicar a composição florística dos quintais 
contemporâneos. 

 

4) Quanto à concordância, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Pesquisadores de várias partes do mundo tentam 

recriar o que os índios brasileiros fizeram ao longo de 
muitos anos. 

(...) Em cinco comunidades, foram encontrados vestígios 
cerâmicos da tradição Borda Incisa. 

(...) Nas casas onde foram encontrados vestígios 
arqueológicos de tradições diferentes, a composição 
dos quintais foi mais variada. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
 

5) O emprego do acento indicativo de crase está 
INCORRETO em: 
 
a) Cereais ajudam à manter as funções gastrointestinais 

equilibradas. 
b) O miolo do pão, depois que se mistura à saliva e vira 

uma massa, também pode causar um estrago no 
sorriso. 

c) Uma mulher de 50 anos do sudoeste da Inglaterra 
garante ser alérgica à eletricidade e ter uma 
hipersensibilidade a ondas eletromagnéticas.  

d) Os sintomas podem ser similares às descargas 
elétricas. 

 

6) A palavra está INCORRETAMENTE acentuada em: 
 
a) Cabriúva. 
b) Meritíssimo. 
c) Escleróse. 
d) Óbolo. 
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7) Analisar os itens abaixo quanto à colocação 
pronominal: 
 
I - Não se iluda, caro colega. 
II - Jamais se explicou tão bem o conteúdo. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

8) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas 
em: 
 
a) Gazômetro - ratazana. 
b) Pardacento - eloquência. 
c) Panificassão - enbarcar. 
d) Beliscar - dezleal. 
 

9) Assinalar a alternativa em que a oração sublinhada 
classifica-se como subordinada adverbial condicional: 
 
a) Ainda que chova, daremos um jeito de voltar para casa. 
b) Caso chova, não retornaremos hoje. 
c) Quando chove, fico na casa de minha colega. 
d) À medida que chove, a cidade alaga. 
 

10) O verbo sublinhado em “Os brasileiros evitavam as 
construções ambíguas em Língua Portuguesa.” está 
conjugado no modo indicativo, no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Pretérito mais-que-perfeito. 
   

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) São tipos de calculadora disponíveis no Windows 7: 
 
a) Científica, Programador e Estatística. 
b) Padrão, HP e Simplificada. 
c) Financeira, Trigonométrica e Científica. 
d) Padrão, Científica e HP.  

12) Dentre os modos de exibição disponíveis na guia 
Exibição do Word 2013, aquele que permite ler um 
documento incluindo ferramentas projetadas para leitura 
em vez de escrita é o: 
 
a) Modo de Leitura. 
b) Modo de Exibição. 
c) Modo Estrutura de Tópicos. 
d) Modo Rascunho. 
 

13) Em qual guia do Excel 2007 é possível editar 
cabeçalho e rodapé de uma planilha? 
 
a) Início. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Fórmulas. 
 

14) Considerando-se os tipos de licença de software, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Shareware. 
(2) Freeware.  
(3) Demo. 
 
(---) São programas gratuitos, eles não expiram e o 

usuário pode usá-los livremente sem ter que pagar 
nada por isso. 

(---) São programas que, depois de um determinado 
tempo de uso – esse tempo varia de programa para 
programa –, perdem algumas ou todas as suas 
funcionalidades. 

(---) São programas que não expiram nem podem ser 
registrados e que normalmente contêm recursos 
limitados. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3.  
 

15) Dentre as principais extensões de arquivos que 
normalmente são utilizadas para a imagem, estão: 
 
a) .doc, .rtf e .dot. 
b) .ppt, .pps e .htm. 
c) .bmp, .tif e .jpg. 
d) .pdf, .mp3 e .arj. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Em relação aos direitos políticos, analisar a sentença 
abaixo: 
 
No Brasil, os direitos políticos não são direitos garantidos 
a todos os cidadãos, pois mulheres e analfabetos, por 
exemplo, são excluídos da vida política (1ª parte). Direitos 
políticos podem ser compreendidos como um conjunto de 
normas que permite ao cidadão (quando aptos a isso) 
escolher seus representantes através do voto, bem como 
o direito de candidatar-se (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) As principais fontes de energia sustentável são as 
renováveis e limpas, com nenhum ou muito pouco índice 
de geração de CO2 e outros gases do efeito estufa. Desta 
forma, o uso de fontes de energias renováveis e a busca 
da máxima eficiência energética possível são os dois 
pilares da energia sustentável. Com base nisso, assinalar 
a alternativa que NÃO apresenta uma fonte de energia 
renovável: 
 
a) Energia eólica. 
b) Energia derivada do petróleo. 
c) Energia das marés. 
d) Energia solar. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação ao 
direito de greve, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado o direito de greve, competindo aos 

empregadores decidir sobre a oportunidade de exercê-
lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender.  

b) O empregador definirá os serviços ou atividades 
essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

c) Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 
penas da lei. 

d) Nas empresas de menos de cem empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com 
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores.  

19) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, sem 
prejuízo das outras providências legais, o Ministério da 
Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo: 
 

I - O descumprimento injustificado de responsabilidades 
na prestação de ações e serviços de saúde e de 
outras obrigações previstas neste Decreto. 

II - A não aplicação, malversação ou desvio de recursos 
financeiros.  

III - Outros atos de natureza ilícita de que tiver 
conhecimento. 

 

Está(ão) CORRETO(S):  
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

20) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, sobre o 
planejamento e o orçamento, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos 
de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito 
Federal e da União.  

(---) O Conselho Nacional de Justiça estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

(---) Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa.  

 

a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

 

21) Em consonância com a Portaria nº 1.271/14, para fins 
de notificação compulsória de importância nacional, serão 
considerados, dentre outros, os seguintes conceitos: 
 

I - Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 

II - Autoridades de saúde: o Ministério da Saúde e as 
Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em 
cada esfera de gestão do SUS. 

III - Doença: enfermidade ou estado clínico, independente 
de origem ou fonte, que represente ou possa 
representar um dano significativo para os seres 
humanos. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
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22) Segundo a Lei Orgânica do Município, a comissão 
representativa funciona no recesso da Câmara Municipal, 
e tem as seguintes atribuições: 
 
I - Zelar pelas prerrogativas do Poder Executivo. 
II - Zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 
III - Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do 

Estado. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

23) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria.  
 
a) Readaptação 
b) Reversão 
c) Reintegração 
d) Nomeação 
 

 
24) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a respeito dos direitos e 
das vantagens, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo 

efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) A lei fixará a relação de valores entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores municipais. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
 

25) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, conceder-se-á licença ao servidor ocupante 
de cargo efetivo: 
 
I - Para o serviço militar obrigatório. 
II - Para concorrer a cargo eletivo. 
III - Para tratar de interesses particulares. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 

26) De acordo com o Código de Ética Profissional, quanto 
ao ensino e pesquisa médica, é vedado ao Médico, entre 
outros: 
 
I - Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo 

seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, 
eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade 
humana. 

II - Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando seu uso 
estiver liberado no País. 

III - Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não 
publicados, sem referência ao seu autor ou sem sua 
autorização por escrito. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com o manual Entendendo o SUS, 
entende-se que:  
 
I - Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos de 

saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde.  

II - A porta de entrada do sistema de saúde não deve ser 
a Atenção Básica (postos de saúde, centros de saúde, 
unidades de Saúde da Família etc.). 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

28) A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS tem como propósitos, EXCETO: 
 
a) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

com os princípios e as diretrizes da humanização. 
b) Enfraquecer iniciativas de humanização existentes. 
c) Desenvolver tecnologias relacionais e de 

compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. 
d) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias 

de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de 
atenção e de gestão. 
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29) Sobre o diagnóstico clínico e laboratorial da hepatite 
A, analisar os itens abaixo: 
 
I - A contagem de leucócitos é aumentada, com 

predomínio de linfócitos na fase pré-ictérica. 
II - A titulação de anti-HAV IgM é um excelente exame 

para diagnosticar hepatite A aguda, mas não é 
recomendável para investigação de indivíduos 
assintomáticos com níveis de aminotransferases 
persistentemente elevados. 

III - Hepatomegalia costuma ocorrer em cerca de 50% dos 
casos. 

IV - Defervescência e queda na frequência cardíaca 
coincidem com o início da icterícia. 

  
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

30) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Na anemia da doença crônica, a ferritina sérica está 
_____________ e o ferro sérico está _____________. 
 
a) aumentada - aumentado 
b) aumentada ou normal - diminuído 
c) diminuída - diminuído 
d) diminuída ou normal - aumentado 
 

31) Sobre a diferenciação ultrassonográfica de nódulos 
tireóideos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Opções relacionadas à características de benignidade. 
(2) Achados sugestivos de malignidade. 
 
(---) Presença de múltiplos cistos. 
(---) Contornos irregulares. 
(---) Presença de microcalcificações. 
(---) Vascularização ao Doppler colorido de padrão 

intranodular. 
 
a) 1 - 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 2 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 2 - 2. 
d) 2 - 1 - 1 - 1. 
 

32) As características clínicas que estão associadas ao 
diabete melito tipo 1 são: 
 
I - Presença de anticorpos anti-GAD < 0,9ng/mL seis 

minutos após administração de 1mg de glucagon IV. 
II - Associação com HLA. 
III - Presença de cetoacidose, somente se estresse 

intenso. 
IV - Herança poligênica. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

33) Paciente feminina, 13 anos, é levada à consulta 
médica por sua mãe, que relata ter percebido que o ombro 
esquerdo de sua filha está mais elevado que o direito. 
Nega menarca e afirma ser previamente hígida. Ao exame 
físico, observa-se elevação do ombro esquerdo, com teste 
de Adams positivo. Realizada radiografia da coluna 
toracolombar, que demonstra longa curva torácica com 
convexidade para a esquerda de 15°. Com base nessas 
informações, a principal hipótese diagnóstica é: 
 
a) Escoliose neuromuscular. 
b) Escoliose idiopática do adolescente. 
c) Escoliose idiopática juvenil. 
d) Cifose estrutural. 
 

34) A respeito da síndrome do bebê sacudido, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Trata-se de um ato de negligência dos pais. 
b) Consiste em uma situação de maus tratos psicológicos 

infantis, causando danos no desenvolvimento psíquico 
da criança. 

c) Situação em que o responsável pela criança utiliza a 
força física intencional, não acidental, contra a criança. 

d) Trata-se de uma doença congênita autossômica 
recessiva. 

 

35) A diarreia, que é a causa mais comum de acidose 
metabólica em crianças, leva à perda de bicarbonato pelo 
organismo. Dentre as opções abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta uma causa de acidose 
metabólica com ânion-Gap normal: 
 
a) Hipoxemia tecidual. 
b) Derivações do trato urinário. 
c) Neoplasia maligna. 
d) Insuficiência hepática. 
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36) Em relação às fórmulas de substituição utilizadas no 
tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As fórmulas extensamente hidrolisadas contêm apenas 

aminoácidos e oligopeptídeos, sendo fórmulas de 
escolha para o tratamento da APLV. 

b) As fórmulas parcialmente hidrolisadas contêm apenas 
aminoácidos e polipeptídeos, sendo fórmulas de 
escolha para o tratamento da APLV. 

c) As fórmulas de aminoácidos contêm ainda proteínas do 
leite de vaca com potencial alergênico e não estão 
indicadas para o tratamento da APLV. 

d) As fórmulas à base de extrato de proteína de soja 
contêm ainda proteínas do leite de vaca com potencial 
alergênico e não estão indicadas para o tratamento da 
APLV. 

 

37) Em relação às verminoses em crianças e 
adolescentes, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Após a ingestão dos ovos por um hospedeiro humano, 

as larvas do ancilóstomo (Ancylostoma e Necator 
americanus) são liberadas dos ovos através da 
circulação venosa, migrando para os pulmões, 
causando ancilostose pulmonar.  

b) A principal morbidade da infecção por Ascaris 
lumbricoides é a perda sanguínea intestina, resultando 
em deficiência de ferro, o que pode levar à anemia, 
bem como à desnutrição proteica. 

c) A infecção por Ascaris lumbricoides é a helmintíase 
humana mais prevalente, produzindo um número 
estimado de um bilhão de casos em todo o mundo. 

d) Após a ingestão dos ovos por um hospedeiro humano, 
as larvas do Ascaris lumbricoides são liberadas dos 
ovos através da circulação venosa, migrando para os 
pulmões, onde se transformam em larvas adultas 
(ascaridíase pulmonar), ou para o intestino grosso 
(ascaridíase lumbricoide). 

 

38) Em relação à etiologia e epidemiologia da bronquiolite, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
  
A bronquiolite é mais frequente em lactentes do sexo 
_________ de 3 a ____ meses de idade que não foram 
alimentados ao seio e que vivem em condições de 
aglomeração. O vírus sincicial respiratório (RSV) é o 
agente causal em mais de 50% dos casos; outros agentes 
incluem vírus parainfluenza, _________ e _________. 
 
a) masculino - 18 - parainfluenza adenovírus - 

Mycoplasma 
b) feminino - 18 - adenovírus - Mycoplasma 
c) feminino - 6 - parainfluenza 3 - adenovírus 
d) masculino - 6 - adenovírus - Mycoplasma 
 

39) Em relação ao diagnóstico da otite média aguda 
(OMA), assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Para o diagnóstico de OMA, sugere-se a utilização de 

espéculo auricular (otocone) com menor diâmetro 
possível determinado pela idade da criança. 

b) O otocone, ou espéculo auricular, com formato reto, 
permite uma melhor visualização da membrana 
timpânica no paciente pediátrico, aumentando a 
precisão do diagnóstico. 

c) A OMA é sempre confirmada através da otoscopia. São 
sinais de alteração da membrana timpânica 
encontrados na OMA: mudanças na translucidez, 
forma, cor, vascularização e integridade. 

d) A otalgia é o principal sintoma patognomônico de OMA 
em crianças e lactentes. 

 

40) Em relação aos principais agentes etiológicos 
responsáveis pelas meningites bacterianas, de acordo 
com a faixa etária, assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) E. coli, estreptococo do grupo B e Lysteria 

monocytogenes são os principais agentes etiológicos 
no período neonatal. 

b) E. coli, estreptococo do grupo B e Lysteria 
monocytogenes são os principais agentes etiológicos 
que afetam crianças entre 5 e 6 anos de idade (início 
do período escolar). 

c) O Haemophilus influenzae tipo B (HIB) é o principal 
agente etiológico causador de meningite bacteriana no 
período neonatal. 

d) No Brasil, o pneumococo persiste como principal 
agente etiológico das meningites bacterianas fora do 
período neonatal, seguida por N. meningitidis. 
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