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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!
DESTAQUE AQUI

01

06

11

16

21

26

31

36

41

46

02

07

12

17

22

27

32

37

42

47

03

08

13

18

23

28

33

38

43

48

04

09

14

19

24

29

34

39

44

49

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

FUNGOTA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10
O salto da terapia genética
Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias
Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto
à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau
prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes
envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.
Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma
maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação
e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição
genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais,
os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.
Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias
que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre
como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de
determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois
existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir
a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles
que eventualmente puderem pagar por eles.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html

QUESTÃO 01
Na frase “[...] exigir a máxima transparência nos resultados
e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para
todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem
pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem
sucessivamente a quais regras de acentuação?

QUESTÃO 03
A oração “Seu desenvolvimento foi vertiginoso”, manteria
seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto
caso houvesse substituição da palavra destacada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação

dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos
vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
paroxítonos.
(D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos
vocábulos paroxítonos.

Perigoso
Atordoante
Apressurado
Tardio

QUESTÃO 04
Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:
(A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão

será a doença hereditária que mais terá possibilidades de
cura.
(B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento
da terapia genética.
(C) A terapia genética é um procedimento que permite
apenas a cura e a não transmissão de doenças
hereditárias.
(D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi
atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem
a uma possibilidade.
(A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia

QUESTÃO 05
O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

genética está em condições de cumprir suas promessas
e dar o salto à prática clínica.”
(B) “Os primeiros experimentos tiveram de ser
abandonados por causa dos efeitos adversos.”
(C) “Ainda estamos longe de ter os conhecimentos
necessários para tornar isso possível, pois existem
muitos genes e muitas interações entre eles.”
(D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação
desses avanços, exigir a máxima transparência nos
resultados e garantir que esses tratamentos estejam
disponíveis para todos e não apenas para aqueles que
eventualmente puderem pagar por eles.”

(A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a

fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
(B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que

caracteriza um fato.
(C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor

quanto a tempo e espaço.
(D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores,

uma vez que se trata de um texto informativo.
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QUESTÃO 06
A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos
EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de
leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os
resultados das primeiras terapias experimentais [...]”,
considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 10
No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma
figura de linguagem chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora
Apóstrofe
Prosopopeia
Perífrase

(A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar

entre vírgulas por se tratar de um aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar

orações justapostas.
(C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial
breve.
(D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de
um adjunto adverbial breve.

QUESTÃO 11
Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas
as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso,
necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual
comando precisará escrever na folha do programa e em
seguida apertar a tecla Enter?

QUESTÃO 07
Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à
transitividade verbal pode-se dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige

apenas um complemento com preposição.

QUESTÃO 12
A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones
Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7.
Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela
encontrará a opção.

(B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois

complementos: um direto e outro indireto regido por
preposição.
(C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um
complemento sem preposição.
(D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por
um complemento sem preposição.

QUESTÃO 08
Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados
por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia
nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e
substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada
indica que entre as orações há uma relação:
(A)
(B)
(C)
(D)

=text()
=rand()
=lorem()
=paragraph()

(A)
(B)
(C)
(D)

Causal
Condicional
Concessiva
Consecutiva

1
2
3
4

QUESTÃO 13
Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft
Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a
célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

QUESTÃO 09
“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta —
em 2013 — de uma nova técnica de edição genética,
chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes
ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando
sintaticamente
os
termos
em
destaque,
estes,
respectivamente, podem ser considerados como:
(A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
(B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
(C) Ajunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto

adverbial.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto

adnominal.
2
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QUESTÃO 14
Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint
2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais
teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de
slides a partir do slide selecionado.

QUESTÃO 18
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem
dos recursos para financiamento do Sistema Único de
Saúde, sendo estes:
(A) recursos do orçamento da seguridade social, da União,

(A)
(B)
(C)
(D)

SHIFT+ F4
SHIFT+ F5
CTRL+F4
SHIFIT+F6

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
(B) recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
somente.
(C) recursos do orçamento da seguridade social da União e
do Fundo de participações dos Municípios.
(D) recursos do orçamento da União, distribuídos,
igualitariamente, entre os Estados, Distrito Federal e
Municípios.

QUESTÃO 15
O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico:
https://www.uol.com.br, o mesmo abre o navegador Internet
Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o
nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas
CTRL+ENTER. O resultado será?

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da
seguinte forma:

(A) Redirecionado para o buscador configurado no
navegador.
(B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer
não pode exibir a página.
(C) O Carregamento da página principal do site digitado.
(D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando
válido.

(A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios,

afetando-se o restante aos Estados.
(B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o

LEGISLAÇÃO

restante aos Municípios.
(C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-

se o restante aos Estados.

QUESTÃO 16
De acordo com o caput do art. 3ª da Lei n. 8.142/90, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com
destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
são repassados a estes:

(D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por

cento aos Estados.

QUESTÃO 20
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu
responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos
mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em _____.

(A) de forma regular e automática, de acordo com critérios

do art. 35 da Lei n. 8.080/90.

(A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício

(B) de forma sistêmica e automática, de acordo com

financeiro.

critérios do regimento interno do Fundo Nacional de
Saúde.
(C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do regimento interno do Fundo
Nacional de Saúde.
(D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

(B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro

anterior.
(C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.
(D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.

QUESTÃO 21
A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações
e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

QUESTÃO 17
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único
de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas.

(A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos

reguladores.
(B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho

um sistema único.
(C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo

Médico.

um sistema único.

(C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de

(D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo

sistemas múltiplos.

Secretários de Saúde.
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QUESTÃO 22
A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de
estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as
quais:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de
Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:
(A) no julgamento de incidentes de desvio ético de
profissionais da saúde.
(B) na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente.
(C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos
de direção de cada esfera de governo, com poder
deliberativo.
(D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas
para a formulação de políticas de saúde em cada nível
correspondente.

(A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo

uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na
primeira o recebimento, classificação, pesagem e
lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das
roupas lavadas.
(B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar
devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa
utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por
um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por
outro operador.
(C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não
necessitam de dispositivos eletromecânicos que
interrompam seu funcionamento quando da abertura de
seus compartimentos.
(D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita
a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores
junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

QUESTÃO 23
A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito
administrativo, dentre as quais pode-se elencar:
(A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de

saúde básica.
(B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de

saúde da população e das condições ambientais, em
relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
(C) elaboração, organização e coordenação do sistema de
informação de saúde da família e da pessoa idosa.
(D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

QUESTÃO 24
A Lei nº8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles
devem ser:
(A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
(C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva
Secretaria de Saúde.
(D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Uma menina de 5 anos é levada para consulta ambulatorial de rotina, é assintomática e aceita bem a dieta oferecida, com
desenvolvimento adequado para idade (peso e altura no percentil 50 no gráfico ponderoestatural). Ao exame físico ,foi auscultado
sopro protossistólico (+++/6+) na borda esternal média, melhor audível em decúbito dorsal, e observa-se FC = 62bpm e PA =
93x62mmHg. Sem demais alterações ao exame. A hipótese diagnóstica mais provável, com base nos achados clínicos, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comunicação interventricular.
Estenose subaótica.
Miocardiopatia hipertrófica.
Sopro de Still.

QUESTÃO 27
A Infecção do Trato Urinário (ITU), doença importante e bastante comum na infância, caracteriza-se pela multiplicação
bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário que resulte em sintomas. A bacteriúria assintomática caracteriza-se pela
contagem de bactérias na cultura de urina acima de 100.000 unidades formadoras de colônias/Ml, porém o paciente não apresenta
sintomatologia, e sua frequência varia com idade, sexo, atividade sexual e presença de alterações no trato urinário. Na infância,
não está indicado o tratamento dessa condição, o principal argumento para não utilizar antimicrobianos no tratamento desses
pacientes é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Evitar hospitalizações.
Evitar atrasos na investigação clínica urológica.
Evitar seleção natural de bactérias com maior virulência.
Diminuir os custos do tratamento.

QUESTÃO 28
Você recebe na urgência um paciente de 5 anos com queixa de diarreia líquida, 4 episódios em 24 horas. Ele apresentou um pico
febril (não aferido) e aceita pouco a dieta oferecida. Não tem sinais de desidratação ao exame físico. A conduta adequada, segundo
a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) será:
(A)
(B)
(C)
(D)

Iniciar antibióticos imediatamente, sulfametoxazol + trimetropim 5ml a cada 12 horas, por via oral por 3 dias.
Orientar sais de reidratação oral após cada evacuação diarreica e antitérmico se apresentar febre.
Orientar benignidade da doença e retornar após 48 se houver piora dos sintomas, sem necessidade de receita médica.
Interromper a alimentação demonstra benefícios na diarreia aguda em crianças.

QUESTÃO 29
Durante um passeio pelo shopping, você se depara com uma mãe desesperada com o filho que desmaiou. A criança encontra-se
irresponsiva, sem respirar e sem pulsos palpáveis. Qual seu próximo passo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Buscar um dea para checar se o ritmo é chocável.
Esperar chegar ajuda para iniciar rcp em 2 pessoas.
Recomenda-se fazer 2 ventilações de resgate e checar novamente os sinais vitais.
Iniciar rcp com ciclos de 30 compressões para 2 ventilações até o dea e/ou a ajuda chegar.

QUESTÃO 30
Muitas são as classificações antropométricas sugeridas para estabelecer o estado nutricional dos indivíduos. A maior parte oferece
condições para se determinar o diagnóstico da desnutrição e mesmo a intensidade do processo. Descrita inicialmente para crianças
de um a quatro anos, a classificação de GÓMEZ estabelece graus de desnutrição comparando o valor ponderai observado com
aquele que seria de se esperar levando em conta a idade da criança. Levando em consideração os padrões descritos por GOMEZ,
uma criança de 2 anos que apresenta déficit de 20% de peso corpóreo para idade é classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Desnutrida de 1º grau.
Desnutrida de 2º grau.
Desnutrida de 3º grau.
Não desnutrida.
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QUESTÃO 31
Pneumonia é uma doença inflamatória no pulmão que afeta especialmente, os sacos de ar microscópicos (alvéolos). É associada
à febre, aos sintomas no peito e falta de espaço aéreo (consolidação) em uma radiografia de tórax. A pneumonia é geralmente
causada por uma infecção, mas há uma série de outras causas. Os agentes infecciosos são: bactérias, vírus, fungos e parasitas.
Qual das características a seguir é mais compatível com a infecção de etiologia virótica:
(A)
(B)
(C)
(D)

Crepitações localizadas e/ou broncofonia.
Presença de atelectasia e/ou hiperinsuflação pulmonar.
Persistência de febre alta >38, 5º.
Tosse leve.

QUESTÃO 32
Em uma 1ª consulta, Antônio, 12 anos, natural e procedente de Abaetetuba, foi encaminhado ao ambulatório em Belém após
internação hospitalar no interior, com crise asmática há 2 semanas. Na história, pais referem episódios prévios de sibilância desde
os 3 anos, associados à dermatite atópica. No último ano, apresentou, aproximadamente, 8 crises asmáticas com necessidade de
atendimentos na emergência local, além de períodos de exacerbação, com tosse seca predominantemente noturna, 4 vezes por
semana, que perturba muito o sono. Qual o tratamento indicado para esse paciente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Montelucaste de sódico 4mg 2x/d.
Budesonida ou beclometasona 200µg 1x/d ou mometasona 100µg 1x/d.
Fluticasona 200µg associada a salmeterol 50µg 2x/d, ou budesonida 400µg associada a formoterol 12µg 2x/d
Salbutamol ou Formoterol 12µg 3x/d.

QUESTÃO 33
Analise o gráfico a seguir:

É possível afirmar que a redução da indecência:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deve-se à introdução da vacina anti-Haemophilus.
Relaciona-se ao atendimento e diagnostico precoce dos casos.
Obedece a uma tendência secular mundial.
Foi intensificada após introdução da vacina anti-meningocócica.

QUESTÃO 34
Durante um plantão na UPA, você recebe um paciente de 9 meses apresentando crise convulsiva tônico-clônica e febre. Após
realização das medidas de suporte básico de vida e terapêutica específica, qual o próximo passo para identificação de um
diagnóstico mais preciso?
(A)
(B)
(C)
(D)

Realizar punção lombar somente após neuroimagem.
Liberar para casa e encaminhar para neuropediatra.
Prescrever fenobarbital profilático.
Solicitar hemograma, PCR e punção lombar.
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QUESTÃO 35
A aspiração de corpos estranhos é um dos acidentes mais comuns na infância, sendo uma das principais causas de atendimento
nas urgências. Qual a localização mais comum de corpo estranho em via aérea?
(A)
(B)
(C)
(D)

Narinas.
Traqueia.
Brônquio-fonte esquerdo.
Brônquio-fonte direito.

QUESTÃO 36
Uma menina de 6 anos é levada ao pronto socorro pela mãe devido suspeita de abuso sexual por parte do padrasto. Na casa
residem, além da paciente, a mãe, o padrasto e outros 3 filhos. Diante dessa queixa, o que NÃO é adequado ser realizado:
(A) O caso deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar.
(B) O médico não deve avaliar a criança para não ocorrer alterações de evidencias, e sim encaminhá-la ao IML para realização

de corpo de delito.
(C) A mãe deve ser orientada realizar um boletim de ocorrência.
(D) A criança deve ser internada para proteção contra o agressor.

QUESTÃO 37
Seguindo a tendência atual de parto humanizado, Luiza decidiu ter seu primeiro filho em casa com auxílio de uma doula. Bernardo
chega à unidade básica de saúde após nascimento há cerca de 3 horas, pesando 3.500g. A mãe refere que a gestação era a termo
(39 semanas) e sem intercorrências durante o pré-natal. A doula relata que o recém-nascido apresentou choro forte ao nascimento,
a laqueadura do cordão umbilical ocorreu no momento do atendimento médico na UBS. Ao exame físico, o recém-nascido
apresentava-se adequado para idade gestacional (AIG), hipoativo e com cianose de extremidade. Qual dos exames a seguir é
imprescindível para realização do diagnóstico nesse caso?
(A)
(B)
(C)
(D)

Dosagem de cálcio sérico.
Ultrassonografia cerebral.
Hematócrito.
Gasometria arterial.

QUESTÃO 38
Após descuido em casa, uma criança de 1 ano teve queimadura por escaldadura no braço esquerdo e tronco.
Qual a conduta médica inicial nesse caso?
(A)
(B)
(C)
(D)

Curativo com antibióticos
Antibioticoterapia sistêmica
Usar cremes de barreira emolientes
Aplicar água fria

QUESTÃO 39
Em consulta ambulatorial de rotina, você avalia uma criança normal e observa as seguintes habilidades:
1.
2.
3.
4.

Anda com apoio.
Obedece ao comando para soltar objetos.
Aproxima-se quando chamado.
Consegue emitir um ou duas palavras com significado.

Levando em consideração as diretrizes com referência à faixa superior de normalidade, qual a faixa etária do paciente?
(A)
(B)
(C)
(D)

9 meses.
12 meses.
18 meses.
24 meses.
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QUESTÃO 40
O surto de febre amarela em 2017, no Brasil, iniciou-se em dezembro de 2016 no estado de Minas Gerais e confirmaram-se
mortes de pessoas ligadas ao vírus em municípios de nove estados, principalmente dos quatro estados da Região Sudeste. Em 6
de setembro, o Ministério da Saúde anunciou o fim do surto de febre amarela no país após não registrar novos casos desde junho.
Para evitar novos surtos, o Ministério decidiu incluir na vacinação contra febre amarela as crianças de nove meses de todo País.
A medida deve entrar em vigor a partir de 2018, mas ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá em campanhas. Sobre a
vacina da febre amarela, assinale a alternativa INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O paciente deve ser vacinado 7 dias antes de viajar para zonas endêmicas.
É contraindicada em gestantes.
É composta de vírus atenuados.
O reforço deve ser realizado a cada 10 anos.

QUESTÃO 41
Após realização de exames semestrais de rotina, André foi diagnosticado com estrongiloidíase e giardíase. Dentre as opções
abaixo, a droga mais indicada para tratar André é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metronidazol.
Mebendazol.
Albendazol.
Tiabendazol.

QUESTÃO 42
O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. As
vantagens do aleitamento materno são múltiplas e já são bastante reconhecidas, quer a curto, quer a longo prazo, existindo um
consenso mundial de que a sua prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar as crianças até os 6 meses de vida. Quando o
aleitamento materno exclusivo não pode acontecer durante os primeiros 4 meses de vida, qual a conduta mais adequada?
(A)
(B)
(C)
(D)

Suplementar com fórmula láctea, introduzir suco de frutas e/ou papas de frutas.
Suplementar com leite diluído, conforme a idade da criança.
Introduzir sopa com legumes.
Suplementar somente com fórmula láctea.

QUESTÃO 43
Marcelo tem 2 anos, permanece cerca de 8 horas por dia em uma creche, está em investigação devido síndrome de má absorção.
Realizou 3 exames parasitológicos de fezes com resultados negativos para vários parasitas. Esse quadro pode ser devido a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ascaridíase.
Giardíase.
Amebíase
Esquistossomose.

UTILIZE O QUADRO CLINICO A SEGUIR PARA AS QUESTÕES 44 E 45
Pedro, 5 anos, chega na urgência apresentando febre e tosse há 4 dias, evoluindo com anorexia e hipoatividade nas
últimas 24h. Ao exame físico, apresenta prostração, sonolência, taquidispnéia, taquicardia, afebril, pulsos finos, enchimento
capilar de 5 segundos e PA = 60x30 mmHg. Na ausculta pulmonar, apresenta sopro tubário no hemotórax esquerdo. Foram
realizadas 3 etapas de hidratação vigorosa, sem melhora clínica.

QUESTÃO 44
O diagnóstico adequado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pneumonia sem critérios de definição de sepse.
Sepse.
Choque séptico.
Disfunção múltipla de órgãos.
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QUESTÃO 45
Qual a droga mais adequada?
(A)
(B)
(C)
(D)

Adrenalina.
Amiodarona.
Dopamina em dose dopaminérgica.
Vasopressina.

QUESTÃO 46
Alessandra, 7 anos, previamente hígida, com vacinação atualizada, evolui há 2 dias com febre, cefaleia persistente, prostração e
fotofobia. Ao exame físico. Encontra-se febril, com rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski positivos. Qual exame laboratorial fundamental
para elucidação diagnóstica?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sorologia para dengue.
Hemocultura.
PCR.
Exame de liquorsor

QUESTÃO 47
Uma vacina é uma substância antigénica que estimula o sistema imunitário a desenvolver imunidade adquirida a determinado
patógeno. Essa imunização previne ou atenua os efeitos de uma eventual infeção por esse patógeno. A vacinação é o método mais
eficaz na prevenção de doenças infecciosas, salvando milhões de vidas em cada ano. A sua eficácia e segurança encontra-se
amplamente estudada e comprovada. Sobre o calendário vacinal de 2016, é INCORRETO afirmar que:
(A) A vacina BCG deve ser administrada em dose única o mais precocemente possível, de preferência nas primeiras 12 horas

de vida.
(B) A vacina inativada poliomielite é administrada em 3 doses (2, 4 e 6 meses), repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou

vomitar.
(C) A vacina oral de rotavírus humano é administrada em 2 doses (2 e 4 meses), não repetir a dose em caso de vômitos ou

regurgitação.
(D) A vacina meningocócica C é administrada em 3 doses (5, 10 e 15 meses), sendo necessário reforço aos 24 meses.

QUESTÃO 48
Durante uma consulta de puericultura uma criança de 15 kg apresenta diagnóstico de anemia ferropriva. Qual a dose diária de
sulfato ferroso adequada para o tratamento?
(A)
(B)
(C)
(D)

150 mg.
345 mg.
610 mg.
750 mg.

QUESTÃO 49
Desenvolvimento infantil consiste numa sequência ordenada de transformações progressivas resultando num aumento de grau de
complexidade do organismo; distingue-se de crescimento por referir-se ás alterações da composição e funcionamento das células
(diferenciação celular), à maturação dos sistemas e órgãos e a aquisição de novas funções. Para um paciente de 5 meses, quais
das aquisições a seguir o médico poderá se basear para emitir um parecer sobre o desenvolvimento adequado?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aponta para as coisas que quer.
Fala pelo menos 1 palavra com sentido.
Percebe quando se dirigem a ele.
Dá adeus, bate palmas e gosta de imitar os pais
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QUESTÃO 50
Durante um plantão na urgência, você recebe um paciente de 8 anos com história de dor abdominal intensa, febre, vômitos, e
eliminação de flatos e fezes há 2 dias. Ao exame: Regular Estado Geral, Consciente e Orientado, Febril (Tax 38.7º). Abdome:
plano, tenso, doloroso à palpação difusa, principalmente em abdome inferior, DB -. Qual principal hipótese diagnóstica e qual
exame necessário para confirmação dessa hipótese?
(A)
(B)
(C)
(D)

Apendicite; ultrassonografia de abdome.
Gastroenterite; parasitológico de fezes.
Ulcera péptica perfurada; rotina radiologia de abdome agudo.
Hepatite; hemograma.
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