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ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

048. Prova objetiva

Médico Pediatra Plantonista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

11.10.2015	|	tarde

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 09.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do 
Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a 
expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como 
os aros pesadões de seus óculos, ele definiu o novo campo 
de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é ante-
rior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o 
gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de 
meados do século passado, com o trabalho de estudiosos 
como McCarthy, que a chance de produzir androides come-
çou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exa-
gerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em 
obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico Eu, 
Robô, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três 
Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, 
gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-
-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um 
futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de supe-
rar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas 
padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na 
promessa de carros sem motorista. Não há o conflito dese-
nhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas 
não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os 
humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, in-
seguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que 
cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdi-
dos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola,  
Cada um na sua. Veja, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como Eu, 
Robô, de Isaac Asimov,

(A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público 
uma perspectiva realista de abordagem da robótica.

(B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, 
levando os pesquisadores a superar os limites da IA.

(C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, em-
bora tais obras tenham estimulado a imaginação de 
muitos cientistas.

(D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo 
países que, em conjunto, formularam as Três Leis da 
Robótica.

(E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da 
IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e 
robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que 
exemplifica a seguinte afirmação do texto:

(A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A enge-
nharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro 
parágrafo)

(B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabo-
lante visão de um futuro de guerras fratricidas contra 
nossas crias. (Segundo parágrafo)

(C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de su-
perar a capacidade mental humana... (Terceiro pa-
rágrafo)

(D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente 
como máquinas. (Terceiro parágrafo)

(E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é an-
terior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo 
parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está em-
pregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, 
John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth 
College, então com menos de 30 anos, cunhou a expres-
são inteligência artificial (IA).

(A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um 
pouco mais pela manhã.

(B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, 
desde então, revelou-se um ótimo funcionário.

(C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente 
seguidas, então não teremos problemas com a fis-
calização.

(D) Comenta-se que novas demissões serão anuncia-
das amanhã. E então? Será verdade?

(E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios 
com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectiva-
mente, das palavras destacadas em:
•  Rapidamente brotaram medos exagerados e possibi-

lidades descabidas, refletidas na ficção em obras da 
literatura.

•  A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar 
a capacidade mental humana, principalmente em tare-
fas padronizadas e exatas...

(A) sem tamanho / normais

(B) enormes / excepcionais

(C) imprudentes / perfeitas

(D) despropositadas / estandardizadas

(E) desnecessárias / regradas
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08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado 
em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh 
que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos 
tontos, perdidos, incapazes de entender o comando 
suicida. – de acordo com a norma-padrão de emprego 
do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

(A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem 
suicida.

(B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

(C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

(D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a pró-
pria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem 
suicida.

(E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria 
orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles 
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem 
suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego 
de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-
-padrão.

(A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mira-
bolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, 
fratricidas, contra até, nossas crias.

(B) Na concepção literária onde o objetivo não é científi-
co, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos com-
postos somente de: ferro e alumínio.

(C) A ideia de criar robôs não é recente; advêm da anti-
guidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), 
já haviam criado um gigante de bronze.

(D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evo-
lue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cál-
culo financeiro.

(E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da 
computação foi pioneiro, proveio a famosa expres-
são “inteligência artificial”.

Para responder às questões de números 05 e 06, considere 
a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é ante-
rior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, 
o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir 
de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos 
como McCarthy, que a chance de produzir androides come-
çou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destaca-
das podem ser substituídas, respectivamente, por:

(A) como / Todavia

(B) ainda que / Contanto que

(C) como tal / Ora

(D) assim / Onde

(E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como  
McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

(A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estu-
diosos como McCarthy”.

(D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de 
estudiosos como McCarthy”.

(E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estu-
diosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases –  
... a chance de produzir androides começou a ser levada 
a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cine-
ma. – têm concordância verbal e nominal de acordo com 
a norma-padrão.

(A) As chances de se produzirem androides começou a 
ser levada a sério. / Não haviam os conflitos dese-
nhados, a não serem no cinema.

(B) As chances de se produzirem androides começaram 
a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhados, a não ser no cinema.

(C) As chances de se produzir androides começaram a 
serem levado a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhados, a não serem no cinema.

(D) As chances de se produzirem androides começaram 
a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos dese-
nhado, a não ser no cinema.

(E) As chances de se produzir androides começou a se-
rem levados a sério. / Não havia os conflitos dese-
nhado, a não ser no cinema.
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PoLítica de saúde

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das 
casas da região sob sua responsabilidade, uma família 
que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 
anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes 
diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois 
filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta ade-
quada, nestes casos, deve ser:

(A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos 
especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas 
que devem fazer uso de medicação adequada.

(B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los 
para a unidade básica de saúde.

(C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos 
cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los 
a um ambulatório de especialidades.

(D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à uni-
dade básica de saúde e orientar a mulher quanto a 
medidas anticoncepcionais.

(E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao 
ambulatório de especialidades e a mulher para a uni-
dade básica de saúde.

12. São critérios de encaminhamento para unidades de refe-
rência pacientes com

(A) insuficiência cardíaca congestiva.

(B) dislipidemia.

(C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.

(D) pais hipertensos.

(E) história de óbito por doença cardiovascular na família.

13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a 
alternativa correta.

(A) O direito à presença de acompanhante durante o 
parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que 
na rede conveniada há necessidade de autorização.

(B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhan-
tes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.

(C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato.

(D) Um dos acompanhantes da parturiente necessaria-
mente é o pai da criança para que o parto siga os 
princípios do atendimento humanizado.

(E) A presença de acompanhante durante o parto deve 
ser autorizada nos casos de parto cesárea.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.

(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

(A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do 
último quadrinho.

(B) ao emprego em sentido figurado das palavras “pro-
dutividade” e “acabou”.

(C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim 
do casamento.

(D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” 
em sentido próprio.

(E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho 
e casamento no Facebook.



6pehp1502/048-Médpediatraplantonista-Tarde

18. O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por

(A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações 
intersetoriais e rede de hospitais especializados.

(B) focar suas ações nos modos de transmissão das 
doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.

(C) contar com o médico sanitarista como o profissional 
mais importante da equipe multidisciplinar.

(D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e de-
terminantes dos modos de vida e saúde (condições 
de vida e trabalho).

(E) ter como formas centrais de organização campanhas 
sanitárias, programas especiais, sistema de vigilân-
cia epidemiológica e sanitária.

19. A estratégia de saúde da família deve

(A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico 
situacional para estabelecer os serviços de urgência 
o mais rápido possível.

(B) atuar no território com ações dirigidas por um plano 
diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da 
Saúde.

(C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional 
nos territórios em que as Equipes Saúde da Família 
atuam.

(D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com 
a atenção básica e especialidades de referência.

(E) se valer dos meios de comunicação específicos do 
SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.

20. A esperança de vida aos 60 anos de idade

(A) expressa o número médio de anos de vida adicionais 
que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 
60 anos.

(B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos 
dos setores da Saúde, Previdência Social e Assis-
tência Social.

(C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mor-
talidade nessa faixa etária.

(D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser cal-
culada, dispensa informações precisas de óbitos 
classificados por idade.

(E) tem como principal uso acompanhar a evolução do 
ritmo de envelhecimento da população.

14. O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias 
malignas de uma determinada população

(A) é independente das condições socioeconômicas 
dessa população.

(B) tem pouca relação com a qualidade da assistência 
prestada a essa população.

(C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação 
de políticas públicas concernentes a neoplasias ma-
lignas.

(D) estima a prevalência dos diversos tipos de neopla-
sias nessa população.

(E) apresenta a concentração de tipos mais graves de 
neoplasias nessa população.

15. Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de 
notificação compulsória imediata ao SUS.

(A) Hanseníase.

(B) Silicose.

(C) Tuberculose.

(D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.

(E) Esquistossomose.

16. A Lei Orgânica do município de Poá

(A) veda a destinação de recursos públicos para os auxí-
lios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.

(B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico 
para a prática de aborto em quaisquer circunstân-
cias.

(C) assegura acesso à educação e à informação dos 
métodos adequados à regulamentação da fertilidade 
apenas às pessoas maiores de idade.

(D) assegura assistência integral à mulher, nas diferen-
tes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de 
dois filhos por casal.

(E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de 
alto custo.

17. Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afir-
mar que

(A) deve ser administrada somente após os 3 meses de 
vida.

(B) deve ser administrada ao nascer.

(C) deve preferencialmente ser administrada na vida 
adulta.

(D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.

(E) é contraindicada para gestantes.
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24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como re-
féns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero 
Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que 
na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, 
informou o governo. As sete crianças foram encontradas 
em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele 
e desnutrição. Elas receberam atendimento médico ime-
diato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As 
crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram 
resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/vkXqQm. Adaptado)

O resgate ocorreu

(A) no Peru.

(B) na Venezuela.

(C) na Colômbia.

(D) na Bolívia.

(E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar 
seu mercado financeiro, minimizando o impacto das per-
das, informou a agência estatal do país nesta segunda-
-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai des-
pencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O 
governo chinês continuará liberando recursos, informou a 
agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da 
Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/ArJcrV. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda 
abrupta da Bolsa de Xangai

(A) o aquecimento recente da economia chinesa, insus-
tentável do ponto de vista da infraestrutura energé-
tica.

(B) a espiral inflacionária à qual está submetida a eco-
nomia chinesa, o que mina a confiança dos investi-
dores.

(C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e 
o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chi-
nesa na Ásia.

(D) o esgotamento das políticas de transferência de ren-
da do governo chinês que vinham mantendo a eco-
nomia aquecida.

(E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da 
economia real que está em desaceleração.

atuaLidades

21. A equipe econômica diminuiu para R$ 8,747 bilhões – 
0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) – a meta de superávit primário do se-
tor público para este ano. O indicador mede a economia 
de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/YdmYRr. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

(A) à política de investimentos do governo, que levou a 
um aumento de gastos públicos.

(B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos 
servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Con-
gresso.

(C) à queda na arrecadação federal provocada pela re-
tração na economia.

(D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito 
acima da inflação terá para o governo.

(E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que 
amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções 
contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caeta-
no Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em 
Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.
(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: http://goo.gl/Dhtqzg. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o 
show significa

(A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo 
exército de Israel.

(B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por 
israelenses.

(C) concordar com a política israelense de combate ar-
mado ao Estado Islâmico.

(D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líba-
no nos anos 1980 e 1990.

(E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às ins-
talações nucleares do Irã.

23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou 
ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um inter-
valo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorre-
ram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de 
um raio de 10 km.
(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/X1l0RE. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cida-
des de

(A) Taboão da Serra e Embu das Artes.

(B) Carapicuíba e Jandira.

(C) Suzano e Mogi das Cruzes.

(D) Guarulhos e Mairiporã.

(E) Osasco e Barueri.
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noções de informática

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se 
utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras 
coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por 
arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome desse aplicativo.

(A) Windows Explorer.

(B) Gerenciador de Uso de Espaço.

(C) Monitor.

(D) Media Center.

(E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão, e representam uma parte 
de um documento em dois momentos distintos: antes e 
depois da aplicação de um recurso de formatação de  
parágrafo.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de 
formatação aplicado.

(A) Centralizar.

(B) Justificar.

(C) Recuo.

(D) Espaçamento.

(E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua con-
figuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não 
tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o 
número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja for-
matar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no 
ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.
Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exi-
bido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação 
descrita no enunciado.

(A) 0,01%

(B) 0,1%

(C) 1%

(D) 10%

(E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 
2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas fo-
ram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.

Esse recurso é denominado

(A) Régua.

(B) Linhas de Grade.

(C) Guias.

(D) Escalas.

(E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo 
do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em 
sua configuração padrão, pode, na janela de edição do 
e-mail, acionar o botão                                          , localizado 
no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a  
lacuna.

(A) Anexar Item

(B) Anexar Arquivo

(C) Inserir Item

(D) Inserir Arquivo

(E) Incluir Anexo
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34. Mãe se queixa de que seu bebê de 20 dias de vida chora 
muito, que está em aleitamento materno exclusivo e quer 
mamar de hora em hora. Refere que cerca de 20 minutos 
após as mamadas ele apresenta muita cólica. Nega re-
gurgitações ou outras queixas. O exame físico é normal 
e o ganho de peso é adequado. A mãe apresenta fissu-
ras mamárias bilateralmente. De acordo com a suspeita 
diagnóstica, a primeira conduta deve ser

(A) introduzir complemento com leite de vaca.

(B) suspender leite de vaca da dieta materna.

(C) prescrever antiespasmódico.

(D) prescrever procinético.

(E) verificar e orientar a técnica da mamada.

35. No final de 2014, o Ministério da Saúde incluiu a vacina 
tríplice acelular tipo adulto contra a coqueluche no calen-
dário de imunizações das gestantes. Essa medida visa

(A) diminuir o número de casos da doença entre os adul-
tos jovens.

(B) reduzir o número de óbitos entre as gestantes.

(C) evitar formas graves da doença entre as gestantes.

(D) reduzir a transmissão vertical da doença.

(E) garantir a proteção indireta dos recém-nascidos e 
lactentes jovens.

36. A ocorrência de síncope após a vacina contra o Papilo-
mavírus humano (HPV)

(A) é relacionada ao efeito vasovagal decorrente de an-
siedade e medo, e a sua ocorrência não contraindica 
as doses subsequentes.

(B) está associada à vacinação combinada contra o HPV 
e a hepatite B, portanto essas vacinas devem ser 
aplicadas com um intervalo de, no mínimo, 15 dias.

(C) é um evento relativamente comum, causado por hi-
persensibilidade ao diluente presente na vacina, por-
tanto a sua ocorrência contraindica a aplicação das 
doses subsequentes.

(D) é um evento raro, que indica hiper-reatividade aos 
componentes da vacina, o que contraindica as doses 
subsequentes.

(E) é um evento raro e está relacionado à reatividade 
aos vírus presentes na vacina quádrupla, portanto 
recomenda-se a vacina bivalente nas doses subse-
quentes.

conHecimentos esPecÍficos

31. Recém-nascido nasceu de parto normal, com idade ges-
tacional de 36 semanas e 2 dias e peso de 2 145 gramas 
(percentil = 5). De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, esse recém-nascido é classificado como:

(A) muito prematuro, muito baixo peso, adequado para 
idade gestacional.

(B) prematuro tardio, baixo peso, pequeno para idade 
gestacional.

(C) prematuro tardio, baixo peso, adequado para idade 
gestacional.

(D) termo, muito baixo peso, pequeno para idade ges-
tacional.

(E) pós-data, baixo peso, adequado para idade gestacional.

32. Em relação ao teste de triagem auditiva neonatal, assina-
le a alternativa correta.

(A) Como em mais de 75% dos portadores de surdez 
congênita permanente se identifica algum fator de 
risco, os testes de triagem auditiva são indicados 
apenas para os recém-nascidos que preencherem 
alguns desses critérios.

(B) A triagem auditiva neonatal envolve o uso de ava-
liações objetivas e subjetivas e é realizada por meio 
do BERA (exame do potencial evocado auditivo do 
tronco encefálico).

(C) As emissões otoacústicas evocadas e o BERA são 
testes que detectam a integridade estrutural da via 
auditiva e, quando são normais, a audição pode ser 
considerada normal.

(D) As emissões otoacústicas não detectam afecções 
retrococleares, que podem ocorrer em crianças as-
fixiadas ou com hiperbilirrubinemia.

(E) Os testes de triagem empregados no período neona-
tal não dependem da colaboração da criança e não 
são influenciados por alterações na orelha média 
(presença de cerúmen ou vérnix no conduto auditivo).

33. Recém-nascido com 3 semanas de vida, nascido de parto 
normal domiciliar, é trazido ao pronto-socorro com histó-
ria de coriza espessa serossanguinolenta há 2 semanas 
e, desde o dia anterior, apresenta irritabilidade e choro ao 
ser manipulado. Ao exame, está em regular estado geral, 
desnutrido, descorado 2+/4, com várias lesões bolhosas, 
de conteúdo serossanguinolento, em halo eritematoso, 
acometendo tronco, palmas de mãos e plantas de pés. 
Chora ao ser manipulado, e não movimenta os membros 
superiores. A principal hipótese diagnóstica é:

(A) síndrome da pele escaldada.

(B) infecção pelo estreptococcus do grupo B.

(C) herpes simples disseminado.

(D) sífilis congênita.

(E) epidermólise bolhosa.
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40. Lactente de 15 meses é trazido ao pronto-socorro com 
história de 2 dias de febre alta, vômitos e diarreia sangui-
nolenta. Hoje apresentou crise convulsiva tônico-clônica 
generalizada, na ausência de febre. Com base nesse 
quadro clínico, qual deve ser o agente etiológico?

(A) Escherichia coli enterotoxigênica.

(B) Staphylococcus aureus.

(C) Shigella sp.

(D) Clostridium difficile.

(E) Giardia lamblia.

41. Criança de 3 anos é trazida para a consulta pediátrica 
com diarreia há 3 semanas, com perda de 300 g nesse 
período. O exame físico é normal e o exame protopara-
sitológico e a cultura de fezes resultaram negativas. No 
manejo dietético desse paciente, além da redução da 
oferta da lactose, está indicado:

(A) aumentar o aporte de açúcares simples.

(B) reduzir a oferta de gorduras.

(C) reduzir o aporte calórico.

(D) aumentar a oferta de ácidos graxos insaturados.

(E) reduzir o aporte proteico.

42. Menino de 8 anos é trazido com queixa de dor em hipo-
côndrio direito recorrente há 6 meses. A dor ocorre uma 
vez por semana, geralmente antes de se alimentar. Nega 
despertar noturno devido à dor. A mãe dá analgésico e 
chá para melhorar. Nega outros sintomas associados. 
Exame físico normal. Nesse relato clínico, identifica-se 
um fator de alerta para ampliar a investigação da dor ab-
dominal recorrente. Esse fator de alerta é

(A) a localização em hipocôndrio.

(B) a duração de 6 meses.

(C) a frequência semanal.

(D) o horário preferencial da dor.

(E) a necessidade de analgésico.

43. Criança de 3 anos deu entrada no pronto-atendimento 
com história de 1 dia de febre (38,5 ºC), tosse seca, rou-
quidão e falta de ar. Ao exame, está dispneica, com pre-
sença de estridor e retrações intercostais. A saturação 
em ar ambiente é de 91%. A conduta inicial é:

(A) inalação com soro fisiológico, alta e retorno se piora 
clínica.

(B) corticoide oral, inalações com fenoterol, alta e retor-
no se necessário.

(C) dexametasona intramuscular, oxigênio umidificado e 
manter em observação clínica por pelo menos 4 horas.

(D) inalação com adrenalina racêmica, oxigênio umidificado 
e alta quando melhorar o desconforto respiratório.

(E) internação hospitalar com hidrocortisona endove-
nosa, oxigenioterapia e inalações com brometo de 
ipratrópio.

37. O crescimento compensatório (catch up) é caracteriza-
do por velocidade acelerada no crescimento e permite 
que crianças nascidas prematuras consigam equiparar o 
seu crescimento ao das crianças nascidas a termo, geral-
mente nos dois primeiros anos de vida. Qual índice antro-
pométrico costuma ser o primeiro a se equiparar entre os 
prematuros e os nascidos a termo?

(A) O comprimento para a idade.

(B) O comprimento para o peso.

(C) O peso para a idade.

(D) O índice de massa corporal.

(E) O perímetro cefálico para a idade.

38. Uma criança de 1 ano de idade recebeu exclusivamente 
leite materno até os 6 meses de vida. Após a introdução 
da alimentação complementar, vem apresentando desa-
celeração na curva de ganho de peso e de comprimento. 
Não apresenta sinais clínicos que sugiram a presença de 
outras doenças. Em relação à alimentação dessa crian-
ça, está correto orientar:

(A) evitar a oferta de excesso de sucos nos intervalos 
das refeições.

(B) iniciar a oferta pelos alimentos de que a criança me-
nos gosta, deixando os alimentos preferenciais para 
o final da refeição.

(C) para aumentar a oferta calórica, devem ser ofereci-
dos lanches saudáveis (frutas e leite) em quantida-
des maiores e em menores intervalos.

(D) estimular a aceitação alimentar da criança por meio 
de brincadeiras e gratificações caso ela aceite bem 
a refeição.

(E) a oferta mais frequente do leite materno, que é o ali-
mento preferencial dessa criança.

39. Adolescente feminina, de 11 anos, está preocupada por-
que é “muito baixinha”. Sua altura corresponde ao per-
centil 5 e seu estádio puberal é M1P1. Nesse caso, é cor-
reto explicar para a adolescente que o pico da velocidade 
de crescimento vai ocorrer

(A) quando ocorrer a menarca.

(B) após a menarca.

(C) quando aparecer o broto mamário (M2).

(D) quando o tecido mamário aumentar além da aréola 
(M3).

(E) quando aparecer a pilificação (P2).
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48. Menino de 8 anos é trazido para atendimento com qua-
dro de febre alta há 5 dias, cefaleia e vômitos. Ao exame 
físico, está em regular estado geral, febril, desidratado de 
algum grau, com frequência respiratória de 28 ipm, frequ-
ência cardíaca de 120 bpm, com hiperemia conjuntival e 
exantema maculopapular. O sinal meníngeo é negativo. 
Realizada a prova do laço, apresentou 15 petéquias em 
antebraço.

A conduta é:

(A) alta com orientações de hidratação e retorno se si-
nais de alarme.

(B) manter em observação clínica, com hidratação oral 
até o resultado do hemograma.

(C) expandir com soro fisiológico 20 mL/kg/hora e colher 
hemograma, tipagem sanguínea e albumina.

(D) transfundir plasma fresco 20 mL/kg e colher hemo-
grama, albumina, transaminases e coagulograma.

(E) expandir com albumina 1 g/kg em 1 hora e colher 
hemograma, albumina e transaminases.

49. Criança de 10 anos portadora de anemia falciforme é tra-
zida ao serviço de urgência com história de 2 dias de febre 
de 39 ºC e tosse. Ao exame físico, está em regular estado 
geral, febril (38,5 ºC), taquipneica (frequência respiratória 
de 30 ipm), taquicárdica (frequência cardíaca de 124 bpm), 
descorada 2+/4. Ausculta pulmonar normal, ausculta car-
díaca com sopro sistólico 2+/4 panfocal, exame abdominal 
sem alterações. O hemograma revelou Hb = 7,5 g/dL, Ht = 
29%, leucócitos = 33 500/mm³ (3% bastonetes, 50% seg-
mentados, 47% linfócitos), plaquetas = 410 000/mm³ e a 
radiografia de tórax é normal. A conduta é:

(A) orientar sintomáticos e retorno em 24 horas para re-
avaliação.

(B) colher hemocultura, introduzir antibiótico oral e orien-
tar retorno em 48 horas.

(C) colher hemocultura e manter em observação clínica 
por 12 horas no hospital.

(D) internar, colher hemocultura e introduzir antibiótico 
parenteral.

(E) internar, colher hemocultura, introduzir antibiótico 
parenteral e transfundir concentrado de hemácias.

50. Menina de 6 anos é levada ao pronto-atendimento com 
história de 10 dias de tosse e rinorreia e febre de 39 ºC 
há 3 dias. Hoje, amanheceu com edema e hiperemia pe-
riorbitária à direita. Ao exame, além dos sinais flogísticos 
periorbitários, nota-se proptose e limitação à movimen-
tação ocular. A opção antimicrobiana empírica deve ser

(A) penicilina cristalina.

(B) oxacilina e ceftriaxone.

(C) vancomicina e amicacina.

(D) axetil cefuroxima.

(E) cefalexina.

44. Menina de 9 anos apresenta história de tosse produtiva 
há 10 dias, rinorreia purulenta e febre de 38,5 ºC há 2 
dias. De acordo com a hipótese diagnóstica, a conduta 
deve ser:

(A) orientar sintomáticos e retorno se a febre persistir 
por mais 48 horas.

(B) introduzir antibioticoterapia.

(C) solicitar radiografia de seios da face.

(D) solicitar tomografia de seios da face.

(E) solicitar nasofibroscopia.

45. Criança de 2 anos com história de 5 dias de febre alta, 
anorexia, sialorreia e irritabilidade. Ao exame, está em 
regular estado geral, febril, hidratada, com hiperemia de 
orofaringe e presença de lesões aftosas em gengivas e 
palato. O provável agente envolvido é o

(A) herpes simples.

(B) estreptococo alfa-hemolítico.

(C) pneumococo.

(D) adenovírus.

(E) parainfluenza.

46. Criança de 1 ano apresenta episódios recorrentes de 
crises de sibilância desde os 6 meses de vida, após ter 
entrado na creche. As crises são mensais e desencadea-
das por episódios de infecção de vias aéreas superiores. 
Quando é levada ao pronto-socorro, são prescritas inala-
ções com broncodilatador e prednisolona (usou 4 vezes 
em 6 meses) e foi internada 2 vezes por esse motivo. No 
período intercrítico, costuma apresentar tosse seca no-
turna. Nega outros sintomas ou antecedentes familiares 
patológicos. O exame físico é normal. 

A conduta nesse momento é

(A) investigar refluxo gastroesofágico.

(B) suspender leite de vaca por 6 meses.

(C) solicitar sódio e cloro no suor.

(D) introduzir corticoide inalatório profilático.

(E) prescrever antileucotrieno oral.

47. Lactente de 4 meses, previamente hígido, com história 
de 3 dias de coriza hialina e tosse, é trazido ao pronto-
-socorro por apresentar piora da tosse e cansaço. Nega 
febre. Ao exame físico, está em bom estado geral, hidra-
tado, corado, afebril, taquipneico (frequência respiratória 
= 64 ipm). Apresenta roncos e sibilos difusos à ausculta 
pulmonar. O restante do exame físico é normal. Radio-
grafia de tórax com sinais de hiperinsuflação. Com base 
na hipótese diagnóstica, é correto afirmar que o provável 
agente envolvido é:

(A) Bordetella pertussis.

(B) Chlamydia trachomatis.

(C) Mycoplasma pneumoniae.

(D) Haemophilus influenzae tipo b.

(E) Vírus sincicial respiratório.
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54. Menino de 2 anos, com história de diarreia mucossangui-
nolenta há 7 dias, evoluiu com piora, apresentando febre 
alta, distensão abdominal e irritabilidade. Ao exame físi-
co, encontra-se em regular estado geral, descorado +/4, 
desidratado +/4, discretamente taquipneico. Apresenta 
abdome distendido, doloroso difusamente, com fígado 
palpável a 4 cm do rebordo costal direito. 

A principal hipótese diagnóstica é:

(A) invaginação intestinal.

(B) abscesso hepático amebiano.

(C) esquistossomose aguda.

(D) hiperinfestação por áscaris.

(E) estrongiloidíase.

55. Adolescente, sem atividade sexual, comparece ao aten-
dimento médico com história de leucorreia esbranquiça-
da, inodora e apresentando intenso prurido vaginal. O 
quadro clínico é sugestivo de

(A) leucorreia fisiológica.

(B) vulvovaginite por Staphylococcus epidermidis.

(C) candidíase vulvovaginal.

(D) vaginose bacteriana.

(E) infecção genital pelo herpes simples.

56. Em relação à apendicite aguda na infância, assinale a 
alternativa correta.

(A) A presença de diarreia acompanhada de puxo ou te-
nesmo pode ocorrer nos casos de apendicite aguda 
devido ao processo irritativo do peritônio.

(B) A presença de disúria associada a alterações do se-
dimento urinário permite ao pediatra afastar o diag-
nóstico de apendicite aguda.

(C) A diferença de temperatura axilar-retal é patognomô-
nico dos quadros de apendicite, e a sua ausência 
permite afastar essa possibilidade diagnóstica.

(D) Nos quadros de apendicite aguda clássica, a crian-
ça costuma estar muito agitada devido às cólicas de 
forte intensidade.

(E) A presença de febre alta e de alterações no leuco-
grama indicam a necessidade de, no mínimo, 12 
horas de antibioticoterapia previamente ao procedi-
mento cirúrgico, para “esfriar o processo infeccioso”.

51. Criança moradora de rua é trazida pelos responsáveis de 
um abrigo com quadro de cefaleia, febre e mialgia, que 
progrediram para o aparecimento de icterícia após 1 se-
mana. Ao exame, além da icterícia 2+/4, nota-se sufusão 
conjuntival. Está desidratada de algum grau. Os exames 
laboratoriais revelam anemia, plaquetopenia, aumento 
de bilirrubinas, aumento de ureia e creatinina e enzimas 
musculares elevadas. 

A hipótese diagnóstica é:

(A) dengue tipo C.

(B) leptospirose.

(C) hepatite A.

(D) síndrome hemolítico-urêmica.

(E) febre amarela.

52. Em relação à Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), 
assinale a alternativa correta.

(A) A observação clínica criteriosa pode ser conside-
rada como opção terapêutica inicial para crianças 
com quadro agudo de PTI sem evidência de sangra-
mentos.

(B) O tratamento medicamentoso é utilizado para evitar 
a evolução para formas crônicas da PTI.

(C) O tratamento medicamentoso promove um aumento 
rápido e duradouro do número de plaquetas circu-
lantes.

(D) A Imunoglobulina específica anti-D apresenta resul-
tados superiores aos observados com o uso da imu-
noglobulina convencional.

(E) A história natural da PTI infantil difere da forma adul-
ta, uma vez que mais da metade das crianças evo-
luiu para a forma crônica da doença.

53. Menino de 3 anos, previamente hígido, é trazido com his-
tória de edema de evolução insidiosa, inicialmente aco-
metendo a região periorbitária, evoluindo para edema de 
membros inferiores. O quadro foi precedido por infecção 
de vias aéreas superiores. Ao exame físico, nota-se ede-
ma de face, de membros inferiores e genitais, além de 
discreta hepatomegalia e ascite. O peso está 10% acima 
do peso habitual. Com base na principal hipótese diag-
nóstica, qual é o exame complementar que vai permitir 
fechar o diagnóstico?

(A) Urina tipo I.

(B) Ureia e creatinina sérica.

(C) Proteinúria.

(D) Ecocardiograma.

(E) Ultrassonografia de abdome com doppler de vasos 
portais.
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57. Criança de 3 anos com queixa de dor em coxa esquerda, 
de início abrupto, incapacitante, acompanhada de febre 
baixa. Ao exame, presença de limitação à rotação interna 
de coxa. O hemograma apresenta leucocitose discreta e 
a dosagem da proteína C reativa e da velocidade de he-
mossedimentação (VHS) estão discretamente elevadas. 
Realizado ultassom de quadril que revelou edema e dis-
creto espessamento sinovial.
A conduta, nesse caso, é

(A) puncionar a articulação.

(B) introduzir oxacilina e drenar a articulação.

(C) introduzir oxacilina e manter em observação clínica.

(D) coletar perfil reumatológico e introduzir corticoterapia 
oral.

(E) orientar repouso e prescrever analgésico comum.

58. Criança de 2 anos, previamente hígida, com quadro fe-
bril, apresentou crise convulsiva tônico-clônica generali-
zada com duração de 5 minutos. Deu entrada no serviço 
de emergência em estado pós-ictal, com exame físico 
normal, exceto pela presença de otite média aguda. Além 
do tratamento da otite, a conduta deve ser

(A) coletar líquor.

(B) realizar tomografia computadorizada de crânio.

(C) solicitar eletroencefalograma na urgência.

(D) dar alta com fenobarbital e encaminhamento para re-
alizar eletroencefalograma na rotina.

(E) dar alta com orientações quanto à conduta na vigên-
cia de episódios febris.

59. A principal causa de insuficiência cardíaca na infância é

(A) febre reumática.

(B) miocardite viral aguda.

(C) cardiopatia congênita.

(D) glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica.

(E) síndrome de Kawasaki.

60. Criança de 3 anos é trazida para atendimento com qua-
dro agudo de desconforto pré-cordial e tontura. Ao exame 
físico, constata-se frequência cardíaca é de 200 bpm e 
não há sinais de instabilidade hemodinâmica. O eletro-
cardiograma confirma a taquicardia, com presença de 
complexo QRS estreito. A conduta inicial é

(A) realizar manobra vagal.

(B) realizar cardioversão elétrica sincronizada.

(C) prescrever adenosina intravenosa.

(D) prescrever amiodarona intravenosa.

(E) prescrever lidocaína intravenosa.
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