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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

RACIOCÍNIO LÓGICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
EUA recebem papa Francisco em meio à discussão 

política, religiosa e moral 
 
O papa Francisco chegará a uma base militar 

nos arredores da capital americana nesta terça-feira 
(22) à tarde para abrir sua primeira visita aos Estados 
Unidos, e o presidente Barack Obama estará lá para 
recebê-lo. É um gesto que o presidente não estendeu a 
praticamente visitante estrangeiro algum. 

Era de se esperar. Para Obama, talvez não haja 
aliado mais potente no mundo em sua busca para 
alterar o arco da história – para usar uma frase favorita 
dele – do que um papa que o ajudou a restabelecer 
relações diplomáticas com Cuba e que já falou 
publicamente sobre questões como a desigualdade 
econômica, imigração, alterações climáticas e de 
reforma da justiça penal. 

No entanto, se parece provável que a visita do 
papa fortalecerá Obama em algumas de suas 
prioridades, ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, onde os 
dois diferem. Desta forma, o papa Francisco e os 
ensinamentos da Igreja oferecerão um impulso 
oportuno também para os conservadores que vêm 
criticando a prisão de uma servidora que se recusou a 
emitir certidões de casamento para casais do mesmo 
sexo e para os adversários do aborto que estão 
buscando cortar o dinheiro federal destinado ao 
programa Planned Parenthood (planejamento familiar). 

As interpretações conflitantes marcam os 
riscos ao se tentar classificar qualquer papa no 
espectro binário da esquerda e da direita na política 
americana. Na Casa Branca e no Capitólio, os líderes 
dizem que Francisco não pode ser entendido em 
termos estritamente políticos. Mas em Washington, 
onde tudo é política – incluindo a religião – os dois 
lados envolvidos na eterna discussão esperam tirar o 
máximo proveito dos três dias de visita do papa à sede 
do poder. 

Provavelmente, isso será mais fácil para 
Obama e os democratas. Assim como o papa João 
Paulo 2º foi considerado mais alinhado com a missão 
anticomunista do presidente Ronald Reagan, 
Francisco é visto como simpático às prioridades de 
Obama. Alguns católicos conservadores referem-se a 
Francisco ironicamente como "o papa de Obama", 
enquanto alguns candidatos presidenciais 
republicanos católicos expressaram educadamente ter 
discordâncias com o líder de sua igreja. 

"Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente", disse Charles 
Kupchan, assessor de Obama. "E, nesse aspecto, 
estamos esperando que a sua autoridade moral nos 
ajude a avançar muitos dos itens que temos em alta 
conta em nossa agenda política". 

O papa chegará depois de uma parada em 
Cuba, destacando a abertura diplomática viabilizada 
por ele, em parte. Após a pompa de uma cerimônia de 
boas-vindas oferecida por Obama na Casa Branca na 
quarta-feira, Francisco discursará em uma sessão 
conjunta do Congresso na quinta-feira – a primeira de 
um papa – a convite do presidente da Câmara, John 
Boehner, republicano católico de Ohio. 

Por toda Washington, foram distribuídos 
folhetos exortando as pessoas a "unirem-se ao papa 
Francisco na promoção de ações morais pela justiça 
climática", um tema que ele abordará na ONU 
(Organização das Nações Unidas) quando deixar 
Washington. Durante uma parada na Filadélfia, 

Francisco deve falar sobre justiça penal em linhas 
semelhantes às de Obama quando pede pela redução 
de longos aprisionamentos de infratores não violentos. 

 
Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias 
 

Questão 01  

 
De acordo com as informações contidas no texto de 
referência, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Em “para usar uma frase favorita dele”, o 
pronome em destaque recupera o referente 
“Papa Francisco”. 
 

(B) Em “[...] ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, 
onde os dois diferem”, o pronome em destaque 
recupera o referente “visita”. 

 
(C) A frase “[...] em muitos dos itens importantes, as 

mensagens essenciais vão repercutir com as 
políticas do presidente” foi dita pelo presidente 
dos Estados Unidos. 

 
(D) O papa Francisco chegará aos Estados Unidos 

e depois seguirá para Cuba. 
 

(E) Para o autor do texto, na Filadélfia, “tudo é 
política – inclusive a religião”. 

Questão 02  

 
Neste trecho: “Por toda Washington, foram 
distribuídos folhetos exortando as pessoas a "unirem-
se ao papa Francisco na promoção de ações morais 
pela justiça climática”, a palavra em destaque é o 
mesmo que: 

(A) Persuadindo. 
(B) Impedindo. 
(C) Contratando. 
(D) Contestando. 
(E) Debochando. 

Questão 03  

 
Releia: “Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente”. Assinale a alternativa 
INCORRETA, quanto às funções gramaticais presentes 
nessa oração: 

(A) O verbo “poder”, no início da oração, está 
conjugado no modo subjuntivo, 1ª pessoa do 
plural. 
 

(B) A palavra “importantes” funciona como adjetivo. 
 

(C) O verbo “ir” está conjugado no pretérito 
imperfeito do modo indicativo. 

 
(D) A palavra “com” é uma preposição. 

 
(E) “Mensagens”, “presidente” e “políticas” são 

substantivos. 
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Questão 04  

 
A expressão “Organização das Nações Unidas” está 
indicada no texto de referência, por meio de um(a): 

(A) Metáfora. 
(B) Abreviatura. 
(C) Sintagma verbal. 
(D) Sigla. 
(E) Código. 

Questão 05  

 
Quanto à grafia das palavras da língua portuguesa, 
assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Sínteze. 
(B) Derrepente. 
(C) Aniverssário. 
(D) Atrazado. 
(E) Ficção. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  

 
Sabendo que uma fábrica de sapatos produziu, no mês 
de fevereiro, 2.700 pares de sapatos e que no mês de 
março precisou produzir 27% a mais em relação ao 
mês anterior, devido a demanda, assinale a alternativa 
que representa a quantidade total de pares de sapatos 
que a fábrica passou a produzir: 

 

(A) 3.365  
(B) 3.387  
(C) 3.408  
(D) 3.418  
(E) 3.429  

 

Questão 07  

 
Um funcionário gasta R$ 450,00 por mês com 
combustível, para ir de sua casa ao trabalho. Se esse 
funcionário passar a utilizar um novo trajeto que reduz 
seu gasto com combustível em 2/3, podemos afirmar 
que ele irá gastar um valor de: 

 

(A) R$ 135,00 
(B) R$ 150,00 
(C) R$ 180,00 
(D) R$ 195,00 
(E) R$ 210,00 

 

Questão 08  

 
Resolvendo a expressão ( 32,68 x 18 ) + ( 240: 15  ), o 
resultado obtido será: 

 

(A) 575,18 
(B) 589,60 
(C) 595,20 
(D) 604,24 
(E) 615,45 

 

Questão 09  

 
Considere os conjuntos M = { 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15 } e N 
= { 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 }. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que contém o 
conjunto P, sabendo que P = (M ∩ N): 

 

(A) P = { 1, 5, 7, 12 } 

(B) P = { 1, 2, 5, 12, 15 } 
(C) P = { 2, 8, 9, 15 } 
(D) P = { 3, 4, 6, 10 } 
(E) P = {  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15 } 

 

Questão 10  

 
Bruna gastou 20% do limite de seu cartão de crédito. 
Sabendo que o limite do cartão de crédito de Bruna é 
de R$ 1.380,00, é CORRETO afirmar que o valor gasto 
por Bruna foi de: 

 

(A) R$ 138,00 
(B) R$ 198,00 
(C) R$ 276,00 
(D) R$ 289,00 
(E) R$ 380,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  

 
Quais são as esferas que disponibilizam o dinheiro 
para os investimentos e o custeio do SUS? 

 

(A) Federal e municipal. 
(B) Federal, estadual e municipal. 
(C) Municipal e estadual. 
(D) Municipal, ministério da saúde e federal. 
(E) Estadual, OMS e municipal. 

 

Questão 12  

 
É INCORRETO afirmar sobre as Políticas Públicas no 
Brasil: 

 

(A) As políticas públicas correspondem a direitos 
assegurados constitucionalmente. 
 

(B) A educação e a saúde no Brasil são direitos 
universais de todos os brasileiros. 

 
(C) A Constituição Federal não assegura, nem 

promove as políticas públicas de educação e 
saúde. 

 
(D) O meio ambiente é também reconhecido como 

um direito de todos. 
 

(E) A água é concebida na Carta da República 
como bem de uso comum. 

 

Questão 13  

 
A denominação Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, pertence à 
associação de municípios integrantes de mesmo 
aglomerado urbano e/ou microrregião. A lei que 
autoriza é regida pela(o): 

 

(A) Câmara de Vereadores. 
(B) Ministério Público. 
(C) Judiciário. 
(D) Justiça do Trabalho. 
(E) Ministério da Saúde. 

 

Questão 14  

 
Conforme o estatuto do CISCOPAR, Capítulo II, 
parágrafo único, assinale a alternativa CORRETA para 
as finalidades: 
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I. Adquirir bens, produtos e equipamentos 
que entender necessários, os quais 
integrarão o seu patrimônio. 
 

II. Firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções de outras 
entidades e órgãos privados. 

 
III. Contratar serviços de qualquer natureza 

atendendo os interesses do consórcio e 
do Plano Anual de Trabalho, sendo 
vedada a contratação do fornecimento de 
serviços especializados na área de saúde 
para os Municípios consorciados, 
isoladamente. 

 
IV. Realizar ações distintas e atividades 

incompatíveis. 

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

 

Questão 15  

 
No Capítulo I, Artigo 5º, da Constituição de 1988, que 
trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: 
“Cada um de nós tem o direito de viver, de ser livre, de 
ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não 
ter medo, de não ser pisado por causa de seu sexo, de 
sua cor, de sua idade, de seu trabalho, da cidade de 
onde veio da situação em que está, ou por causa de 
qualquer outra coisa”. Essas questões são atribuídas 
à: 

 

(A) Cidadania. 
(B) Ética. 
(C) Sociedade. 
(D) Política. 
(E) Moral. 

 

Questão 16  

 
Frontex, a agência que controla as fronteiras externas 
da União Europeia, monitora as diferentes rotas 
usadas por imigrantes e como essas pessoas chegam 
aos limites do continente. Segundo o órgão, cerca de 
340 mil foram detectados nas fronteiras desde o 
começo do ano. No mesmo período do ano passado, 
foram 123,5 mil. Essas pessoas estão imigrando das 
regiões: 

 

(A) Turquia e Tunísia. 
(B) Síria e Arábia Saudita. 
(C) Israel e Palestina. 
(D) Alemanha e Rússia. 
(E) Síria e Norte da África. 

 

Questão 17  

 
Qual grupo extremista está assolando cidades inteiras, 
obrigando as pessoas que vivem nas áreas que 
controla a se converterem ao islamismo, além de 
viverem de acordo com a interpretação sunita da 
religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico)? 

 

(A) Al-Qaeda. 
(B) Estado islâmico. 
(C) Talibã. 
(D) Ira. 
(E) Farc. 

Questão 18  

 
No dia 20 de novembro, comemora-se o dia da morte 
de “Zumbi dos Palmares” e a luta pela liberdade do 
povo negro. A que se refere esta data? 

 

(A) Abolição da Escravatura. 
(B) Quilombola. 
(C) Dia internacional da não violência. 
(D) Consciência Negra no Brasil. 
(E) Dia do Capoeirista. 

 

Questão 19  

 
O Brasil possui cerca de 202.768.562 de habitantes 
(estimativa do IBGE, 2014), destacando-se como a 
quinta nação mais populosa do planeta, só perde para: 

 

(A) Rússia, Nigéria, Estados Unidos e Índia. 
(B) Estados Unidos, Japão, México e Indonésia. 
(C) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. 
(D) Filipinas, Egito, Nigéria e Paquistão. 
(E) Etiópia, Turquia, Tailândia e Rússia. 

 

Questão 20  

 
De acordo com o levantamento, qual empreiteira teve 
receita bruta de R$ 10,14 bilhões em 2013, liderando o 
ranking das maiores do país? 

 

(A) Camargo Correa. 
(B) Andrade Gutierrez. 
(C) OAS. 
(D) Queiroz Galvão 
(E) Odebrecht. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  

 
Um menino de nove anos de idade apresenta edema, 
hematúria e hipertensão. Ao exame, o pediatra notou 
cicatrizes de piodermite em membros inferiores. O 
diagnóstico será: 

 
(A) Glomerulonefrite Difusa Aguda.  
(B) Refluxo Vésico Ureteral. 
(C) Válvula de Uretra Posterior.  
(D) Síndrome Nefrótica por lesão mínima. 
(E) Infecção do Trato Urinário. 

 

Questão 22  

 
Das doenças a seguir, qual apresenta maior risco para 
hipotireoidismo? 

 
(A) Menino com Síndrome de Down. 
(B) Menina com Síndrome de Turner. 
(C) Hidrocefalia, ambos os sexos. 
(D) Doenças pulmonares: asma. 
(E) Hidrocefalia por obstrução de ventrículo 

cerebral. 
 

Questão 23  

 
Muitas vezes o pediatra necessita abordar uma família 
para informar más notícias. Estas variam desde a 
internação do paciente até diagnósticos de 
prognóstico reservado. Entre os fatores relacionados, 
assinale a opção CORRETA: 
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(A) Um possível erro diagnóstico justifica o 
afastamento da equipe médica, para que ela se 
preserve. 
 

(B) Evitar iniciar a conversa sobre o assunto quando 
a família assim não desejar, impedindo o 
confronto. 

 
(C) Embora possa existir dificuldade da família em 

entender os termos técnicos do médico, não se 
deve utilizar palavras muito simples. 

 
(D) Em geral, é mais fácil conversar com uma 

família mais deprimida ou introspectiva. 
 

(E) Buscar ser esclarecedor, mesmo que o 
prognóstico seja ruim, preferencialmente 
trabalhar com equipe multiprofissional. 

 

Questão 24  

 
Uma menina de dois anos apresenta um sopro 
cardíaco contínuo, em borda esternal esquerda alta, 
frequência cardíaca pouco elevada, com pulsos 
amplos e sem cianose em repouso ou aos esforços. A 
mãe refere que o pediatra na maternidade explicou que 
este sopro era “normal” ao nascer e desapareceria, 
pois era normal nos primeiros dias de vida. O 
diagnóstico provável será:  

 
(A) Comunicação interventricular. 
(B) Tetralogia de Fallot. 
(C) Coarctação da Aorta. 
(D) Persistência do canal arterial.  
(E) Comunicação interatrial. 

 

Questão 25  

 
Em um paciente de seis meses, com Insuficiência 
Cardíaca, qual das alternativas NÃO será um achado 
do exame físico: 

 
(A) Edema. 
(B) Taquicardia. 
(C) Taquipneia. 
(D) Hepatomegalia. 
(E) Turgência jugular.  

 

Questão 26  

 
Nos casos de Fibrose Cística, poderemos encontrar a 
tríade: 

 
(A) Microhematúria, oligúria e hipertensão. 
(B) Alteração do humor, anemia e urticária. 
(C) Hipoproteinemia, edema e anemia.  
(D) Broncoespasmo, angioedema e proteinuria. 
(E) Pneumotórax, sangramento gengival e 

hipocalcemia. 
 

Questão 27  

 
Rafael tem sete meses, quadro gripal leve, com poucos 
sintomas respiratórios. Inicialmente apresentava febre 
baixa, tosse e taquipneia, sem cianose. Os Raios-X de 
tórax têm hiperinsuflação com discreto aumento da 
densidade do parênquima. Esta doença é: 

 
(A) Síndrome Coqueluchóide. 
(B) Bronquiolite. 
(C) Pneumonia bacteriana. 
(D) Tuberculose gangliomar. 
(E) Laringotraqueite.  

 

Questão 28  

 
Um bebê que atualmente pesa 4.750g, com um mês de 
idade, e que nasceu com 3.300g, vem à consulta e a 
mãe informa que a criança apresenta oito evacuações 
diárias das quais duas ou três são semilíquidas, 
amareladas. Ao exame, a paciente está hidratada com 
bom estado geral. Qual a conduta mais adequada 
diante do quadro? 

 
(A) Aleitamento materno exclusivo. 
(B) Pausa alimentar por 24 horas. 
(C) Apenas leite de vaca. 
(D) Dieta sem uso de lactose. 
(E) Substituir a dieta por leite de soja. 

 

Questão 29  

 
Nos casos de Desidratação Aguda, de terceiro grau, a 
expansão volumétrica via venosa deve ser realizada 
com:  

 

(A) Soro Glicosado 5%. 
(B) Concentrado de hemácias e Ringuer lactato. 
(C) Soro fisiológico 0,9%. 
(D) Soro hiperosmolar com Glicose 50%. 
(E) Cloreto de sódio 4%. 

 

Questão 30  

 
Nos pacientes de 18 meses de idade, com quadro de 
resfriado que apresentam crise convulsiva 
generalizada, de menos de 4 minutos, em vigência de 
febre, o diagnóstico mais provável será:  

 

(A) Epilepsia pela etiologia viral. 
(B) Síndrome de Guillain Barret. 
(C) Paralisia de Bell. 
(D) Convulsão febril. 
(E) Intoxicação por paracetamol. 

 

Questão 31  

 
Uma criança de dez anos de idade apresenta 
diagnóstico de Apendicite. Sobre este caso, podemos 
afirmar:  

 
(A) A febre é alta desde o início do quadro.  
(B) Não há presença de vômitos. 
(C) A dor ao toque retal indica envolvimento 

urinário. 
(D) A dor inicial é difusa no abdômen ou 

periumbilical. 
(E) O diagnóstico diferencia com outras infecções é 

infrequente. 
 

Questão 32  

 
Um lactente de dois anos evolui com insuficiência 
renal aguda (IRA), após quadro de diarreia. Ao exame, 
apresenta edema generalizado e palidez importante. 
Entre as etiologias que levam à IRA, observando a 
epidemiologia e dados citados, acreditamos que se 
trata de:  

 

(A) Síndrome nefrótica. 
(B) Síndrome nefrítica. 
(C) Síndrome hemolítica urêmica. 
(D) Síndrome hepato renal. 
(E) Síndrome trombótica renal. 
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Questão 33  

 
Uma criança de dez meses de idade apresenta edema 
doloroso de mãos e pés, palidez cutânea e chora 
intensamente. As radiografias das áreas envolvidas 
revelam evidências de necrose asséptica óssea. O 
diagnóstico é: 
 

(A) Anemia Falciforme. 
(B) Leucemia Linfocítica. 
(C) Insuficiência adrenal. 
(D) Sarcoma de Kaposi. 
(E) Hipotireoidismo congênito. 

 

Questão 34  

 
Andreia de dois anos de idade tem quadro de diarreia 
aguda há 4 dias. As fezes são líquidas com dois 
episódios por dia. Ao exame, não há desidratação e 
não há febre. Neste caso, está indicado:  
 

(A) Iniciar Bromoprida. 
(B) Usar metoclopramida intramuscular. 
(C) Ranitidina via oral. 
(D) Orientar o uso de caolin-pectina. 
(E) Terapia de reidratação oral.  

 

Questão 35  

 
Quando um paciente apresenta doença do refluxo 
gastroesofágico poderá ter complicações 
extradigestivas. Das alternativas, a seguir, qual indica 
a mais frequente? 

 
(A) Broncoaspiração. 
(B) Insuficiência cardíaca. 
(C) Meningoencefalite. 
(D) Autoesplenectomia. 
(E) Pielonefrite. 

 

Questão 36  

 
Um dos problemas graves articulares em recém-
nascidos é a displasia do quadril. A sequência de 
exame em que se realiza a flexão da coxa sobre o 
quadril, depois abdução e extensão é denominada: 

 
(A)  Manobra de Ortolani.  
(B)  Prova de Addams. 
(C)  Exame de Denver.  
(D)  Teste de Dick. 
(E) Teste de Delawere. 

 

Questão 37  

 
Em meningoencegalites virais, uma das características 
do líquor será: 

 

(A) Predomínio de polimorfo nucleares. 
(B) Glicose acima da glicemia sérica. 
(C) Proteína elevada. 
(D) Elevação de mononucleares. 
(E) Pressão do líquor abaixo do normal.  

 

Questão 38  

 
As vacinações estarão contraindicadas em qual das 
situações a seguir? 

 

(A) Casos de resfriado com febre baixa. 
(B) Crianças com eczema seborreico. 
(C) Criança com intolerância à lactose. 
(D) Casos de crise convulsiva febril na família. 

(E) Criança em uso de corticoide em dose 
imunossupressora. 
 

Questão 39  

 
Onde o Neuroblastoma está localizado?  

 

(A) Fígado. 
(B) Suprarrenal.  
(C) Medula óssea. 
(D) Vertebras lombares. 
(E) Baço. 

 

Questão 40  

 
Um amplo programa de educação e vacinação nos 
últimos anos reduziu a incidência de diarreias virais 
agudas. Qual dos agentes, a seguir, recebeu esquema 
vacinal, colaborando para esta mudança 
epidemiológica? 

 

(A) Stafilococos e vacina em 3 doses a cada dois 
meses. 
 

(B) Adenovírus tipo B e vacina em 2 doses com 
intervalo de seis meses. 

 
(C) Rotavírus e vacina em 2 doses com intervalo de 

dois meses. 
 

(D) Metapneumovirus e vacina em 3 doses com 
intervalo de um mês. 

 
(E) Vírus sincicial respiratório e vacina em dose 

única. 
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