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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).
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4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.
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19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.
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Conhecimentos Específicos
21. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
verificada acumulação proibida de cargos, funções ou
empregos e, em processo sumário, comprovada a boa
fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos
cargos no prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 dias.
10 dias.
15 dias.
30 dias.
60 dias.

22. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, ao funcionário ocupante de cargo efetivo é facultado gozar licença especial, com remuneração:
a. ( ) Após cada quinquênio de serviço público
estadual, como prêmio.
b. ( X ) Para atender ao menor adotado, em idade
pré-escolar, pelo prazo de 3 meses.
c. ( ) Para tratamento de interesses particulares,
pelo prazo de até 6 anos.
d. ( ) Para promoção de sua campanha eleitoral,
desde o registro oficial de sua candidatura até
o dia seguinte ao da respectiva eleição.
e. ( ) Por motivo de mudança compulsória de
domicílio do(a) cônjuge ou companheiro(a).

23. Assinale a alternativa que contém as complicações não supurativas da faringoamigdalite causada
pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A e
decorrem de resposta imune tardia a esta infecção, em
populações geneticamente predispostas.
a. ( ) Adenite cervical e celulite de face.
b. ( ) Abscesso periamigdaliano e meningite.
c. ( X ) Febre reumática e a cardiopatia reumática
crônica.
d. ( ) Glomerulonefrite difusa aguda e Púrpura de
Henoch-Schönlein.
e. ( ) Púrpura de Henoch-Schönlein e Adenite
cervical.

24. Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Pediatria, em relação à antibioticoterapia que pode ser
utilizada no tratamento da OMA, assinale a alternativa
correta em relação ao uso da azitromicina.
a. (

b.

c.

d.

e.
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(30 questões)

) Nos primeiros três dias de tratamento, a azitromicina tem menor falha terapêutica do que
a amoxicilina.
( X ) Nos primeiros três dias de tratamento, a azitromicina tem maior falha terapêutica do que
a amoxicilina.
( ) Não existem diferenças na efetividade da
terapia entre a azitromicina em relação à amoxicilina, após 30 dias do tratamento.
( ) A azitromicina está associada à maior falha
terapêutica, em relação à amoxicilina, após
30 dias do tratamento.
( ) A azitromicina apresenta mais eventos adversos do que a amoxicilina É necessário tratar
oito crianças com amoxicilina para se evitar
um evento adverso gastrointestinal, quando
comparado à azitromicina.
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25. João Carlos é um lactente bem nutrido, trazido
ao Posto de Saúde por apresentar irritabilidade e
choro forte há cerca de 24 horas. A mãe refere que a
criança se contorce de dor e às vezes vomita conteúdo
alimentar, durante cerca de 30 a 45 minutos. Logo
após a criança fica extenuada e cansada, mas logo a
seguir volta a ter novo episódio de dor e irritabilidade.
No exame físico, se encontra em bom estado geral,
nutrida, hidratada, afebril. Aparente dor a palpação
abdominal sem, entretanto, se identificar distensão
ou massa palpável. Durante o exame a criança evacua
fezes misturadas com sangue.

27. Na Estenose Hipertrófica do Piloro, o achado diagnóstico considerado patognômonico é a(o):
a. (
b.
c.
d.
e.

) Imagem em alvo, na ultrassonografia
abdominal.
( ) Imagem em pseudo rim, na ultrassonografia
abdominal.
( ) Sinal do bico de seio, na seriografia esôfago
gastro duodenal.
( ) Sinal do cordão, na seriografia esôfago gastro
duodenal.
( X ) Palpação da oliva pilórica do exame físico.

Assinale a alternativa correta sobre este tipo de evacuação e seu significado.
a. ( X ) É chamado “fezes em geléia de morango” e
sugestivo de Invaginação intestinal.
b. ( ) É uma enterorragia tipo sangue vivo nas fezes
observados na Gastroenterite aguda, causada
por Shiguela sp.
c. ( ) É uma enterorragia tipo sangue vivo nas fezes
observados na Gastroenterite aguda, causada
por Salmonela sp.
d. ( ) É uma melena observada em hemorragia
digestiva alta, que pode ser causada por
Refluxo Gastro Esofagiano.
e. ( ) É uma melena observada em hemorragia
digestiva baixa, que pode ser causada por
sangramento do Divertículo de Meckel.

26. Beatriz, 14 anos, chega à emergência do hospital
com quadro de dor abdominal difusa, contínua, que
iniciou há 24 horas, logo após ter apresentado 2 episódios de vômitos. Os pais não sabem informar sobre
a presença de febre, mas acham que ela está com a
temperatura mais alta hoje e estava menstruada até
1 semana atrás. Ao ser examinada estava em bom
estado geral, hidratada, febril e, ao exame físico, com
dor a palpação principalmente em fossa ilíaca direita.
O diagnóstico inicial a ser considerado é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Infecção urinária.
Apendicite aguda.
Pielonefrite à direita.
Adenite mesentérica.
Ruptura de cisto de corpo lúteo com sangramento e irritação peritonial.

28. Recém nascidos que apresentam história clínica
de dispnéia e cianose imediatamente após o nascimento, principalmente na tentativa de alimentação,
acompanhados de salivação aerada, devem ter como
suspeita diagnóstica inicial:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Atresia de coanas.
Atresia do esôfago.
Estenose hipertrófica piloro.
Hérnia diafragmática congênita.
Obstrução do arco duodenal tipo pâncreas
anular.

29. Em relação à presença de fimose na criança, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Sempre necessita de tratamento cirúrgico,
caso persista após os 2 anos de idade.
( ) O tratamento clínico com pomada de betametasona, associada a hialuronidadese não apresenta resultados significativos superiores ao
tratamento cirúrgico, em termos de resolução
da afecção.
( X ) É uma condição fisiológica normal do lactente,
não necessitando de tratamento clínico ou
cirúrgico antes de 2 anos de idade.
( ) A exemplo do realizado em algumas culturas
religiosas, é uma forma eficaz de prevenir a
ocorrência de balanopostites.
( ) Está associada frequentemente a refluxo
vesico ureteral por obstrução distal do meato
uretral.
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30. A hérnia inguinal e a hidrocele são manifestações
clinicas da persistência do conduto peritônio vaginal
após o nascimento.
O tratamento cirúrgico dessa condição deve ser
indicado:
a. ( ) No momento do diagnostico, independente
da idade, somente na hérnia inguinal.
b. ( ) Após os 2 anos, pela possibilidade de fechamento espontâneo do conduto peritônio
vaginal , nas hérnias e hidroceles septadas.
c. ( ) Após os 2 anos, pela possibilidade de fechamento espontâneo do conduto peritônio
vaginal , somente na hérnia inguinal.
d. ( X ) No momento do diagnostico, independente da idade, nas hérnias e hidroceles
comunicantes.
e. ( ) Nunca está indicado nas hidroceles comunicantes ou septadas, pela reabsorção da
mesma pela túnica vaginal do testículo.

31. Estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de
mães soropositivas para o HIV adquirem o vírus na
gestação ou durante o trabalho de parto, ou através
da amamentação.
Assinale a alternativa correta em relação à transmissão vertical do HIV.
a. ( X ) O teste anti-HIV deve ser oferecido a toda gestante, com aconselhamento pré e pós-teste
independentemente da situação de risco da
mulher para a infecção pelo HIV.
b. ( ) O teste anti-HIV é um exame obrigatório para
toda gestante, com aconselhamento pré e
pós-teste independentemente da situação de
risco da mulher para a infecção pelo HIV.
c. ( ) Toda criança nascida de mãe infectada pelo
HIV pode receber aleitamento materno, desde
que combinado com AZT solução oral ao RN.
d. ( ) Toda criança nascida de mãe infectada pelo
HIV pode receber aleitamento materno, desde
que combinado com AZT solução oral ao RN e
à mãe infectada pelo HIV.
e. ( ) Administrar AZT oral a gestante infectada
pelo HIV, somente com níveis com contagem
de células T CD4+ abaixo de 500/mm3 e/ou
com carga viral acima de 10.000-30.000 cópias
de RNA/ml.
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32. É uma contra-indicação absoluta do aleitamento
materno:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Eclâmpsia.
Hepatite B.
Tuberculose.
Psicose puerperal.
Mãe HTLV 1 e 2 positiva.

33. Durante a amamentação alguns fármacos de uso
materno são contraindicados por apresentarem riscos
parao recém-nascido. A droga que se utilizada nesse
período tem o risco de desenvolvimento de hipotireidismo no bebê é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fenindiona.
Estrogênios.
Isotretiniína.
Amiodarona.
Heroína e anfetaminas.

34. Crianças que se apresentam com quadro agudo
de púrpura palpável não relacionada com a redução
das plaquetas e de localização predominante em
pernas, coxas, pés e nádegas, acompanhada de dor
nas articulações (artralgia) e inflamação (artrite) em
joelhos e tornozelos, com dor e dificuldade ou impossibilidade de deambulação devem ter como suspeita
diagnóstica inicial:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Púrpura de Henoch-Schönlein.
Púrpura plaquetopênica.
Menincogoccemia.
Leucemia mielóide aguda.
Distúrbio de coagulação relacionado a fator XII.

35. Na Distopia Testicular, a identificação de um testículo palpável no seu trajeto normal do canal inguinal
caracteriza a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Criptorquia
Testículo retido.
Testículo retrátil.
Testículo ectópico.
Testículo ascendente
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36. Lactentes entre 9 e 18 meses que apresentam
convulsões tônico-clônicas generalizadas, de curta
duração, únicas e precoces em uma mesma doença
febril e não se acompanham por fenômenos neurológicos pós-críticos, têm como diagnósticos inicial:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Vertigem paroxística benigna.
Estado de mal epilético.
Epilepsia.
Convulsões febris.
Distúrbios paroxísticos de natureza não
epilética.

37. Crianças que, independente da idade e estado
vacinal, apresentam tosse seca há 14 dias ou mais,
associada a um ou mais dos seguintes sintomas: tosse
paroxística (tosse súbita incontrolável, com tossidas
rápidas e curtas (5 a 10) em uma única expiração);
guincho inspiratório e vômitos pós-tosse têm como
suspeita diagnóstica de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Coqueluche.
Adenoviroses.
Bronqueolites.
Traqueobronquites.
Tuberculose pulmonar.

38. Na avaliação do crescimento da criança é importante correlacionar idade cronológica (IC), idade estatural (IE), idade-peso (IP) e observar a relação entre
esses dados e a idade óssea (IO). A relação entre essas
idades pode ajudar no diagnóstico diferencial de algumas situações.
Assim, quando a IO é igual à IC e maior que IE caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hipotireoidismo.
Baixa estatura hipofisária.
Baixa estatura constitucional.
Baixa estatura por desnutrição.
Baixa estatura familiar.

39. Assinala e a alternativa que corresponde corretamente a uma doen�����������������������������������
ç����������������������������������
a exantem�������������������������
á������������������������
tica viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular,
que se inicia na face, couro cabeludo e pesco���������
ç��������
o, espalhando-se para o tronco e membros, acompanhada
por linfadenopatia generalizada, principalmente subocipital, pós-auricular e cervical posterior, geralmente
precedendo o exantema, em 5 a 10 dias.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Rubéola.
Sarampo.
Escarlatina.
Exantema súbito.
Exantema infeccioso

40. O Beribéri é a manifestação patológica da
hipovitaminose:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

A.
B1.
B2.
D.
K.

41. Na investigação laboratorial da anemia, em
crianças maiores de 6 meses, nas anemias por deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácidofólico , o
volume corpuscular médio das hemácias está:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Diminuído (microcítica).
Aumentado (macrocítica) com reticulose.
Aumentado (macrocítica).
Normal (normocítica) com reticulose.
Normal (normocítica) com reticulócitos normais ou diminuídos.

42. Na interpretação do hemograma pelo pediatra
geral, o achado característico encontrado em quadros
alérgicos (asma, rinites, urticária), parasitoses e pneumonias por citomegalovírus é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Basofilia.
Neutrofilia.
Linfocitose.
Monocitose.
Eosinofilia.
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43. Os antiinflamatórios e/ou antitérmicos que não
devem ser utilizados na prática pediátrica são os:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Dipirona.
Ibuprofeno.
Acetominofeno.
Não hormonais.
Ácido acetilsalicílico (AAS).

44. As infecções respiratórias agudas correspondem a
25% de todas as doencas e mortes entre crianças, nos
países em desenvolvimento. Os sinais clínicos que têm
a maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico
das pneumonias comunitárias são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Estridor laríngeo.
Recusa alimentar e vômitos.
Febre e queda do estado geral.
Crepitações com uso do estetoscópio.
Frequência respiratória aumentada e tiragem.

45. Na suspeita de pneumonia, a radiografia de tórax
deve ser realizada, sempre que esse recurso tiver
diagnóstico.
Em relação aos achados radiológicos, assinale a alternativa que contém aqueles que são mais sugestivos
de infecção bacteriana.
a. ( ) Atelectasia subsegmentar.
b. ( ) Hiperinsuflação pulmonar.
c. ( X ) Infiltrado bem delimitado lobar ou segmentar
e derrame pleural.
d. ( ) Infiltrado de limites imprecisos e distribuição
difusa intersticial.
e. ( ) Infiltrado de limites imprecisos e distribuição
difusa peribrônquica.
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46. O termo “pneumonia atípica” tem sido utilizado
em formas incomuns de pneumonia que apresentam
sintomas diferentes daqueles clássicos da pneumonia
pneumocócica.
Das pneumonias agudas adquiridas na comunidade
“atípicas“, os patógenos epidemiologicamente mais
importantes são:
a. (
b. (

) Haemophilus influenzae e Enterobacterias.
) Listeria monocytogenes e Staphylococcus
aureus.
c. ( ) Clamydia trachomatis e Streptococcus
pneumoniae.
d. ( X ) Mycolasma pneumoniae e Clamydia
pneumoniae.
e. ( ) Staphylococcus aureus e Streptococcus
pneumoniae.

47. O lúpus neonatal caracteriza-se pela presença
de lúpus cutâneo e comprometimento cardíaco associado ou não a outras manifestações sistêmicas, em
RNs de mães lúpicas.
O envolvimento cardíaco mais frequente é caracterizado por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Forame oval pérvio.
Coarctação de aorta.
Derrame pericárdico e pericardite
Defeito do septo ventricular ou atrial.
Bloqueio cardíaco completo ou de 3o grau.

48. A doença sistêmica autoimune idiopática que afeta
predominantemente as glândulas exócrinas, levando
à sintomatologia clássica de xeroftalmia e xerostomia,
com episódios de parotidite recorrente, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Fibrose cística.
Síndrome de Sjogren.
Artrite idiopática juvenil.
Lupus eritematoso sistêmico juvenil
Síndrome de linfocitose infiltrativa difusa.
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49. As vasculites que ocorrem na faixa pediátrica têm
caracteristicas próprias com processo inflamatório na
parede dos vasos e, na maioria das vezes, manifestações cutâneas exantemáticas.
A forma mais frequente em crianças e adolescentes é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Arterite de Takayasu.
Doença de Kawasaki.
Púrpura de Henoch-Schönlein.
Granulomatose de Wegener.
Poliarterite nodosa.

50. O agente infeccioso mais comumente encontrado
lactente do sexo feminino no 1o episódio de infecção
do trato urinário é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Escherichia coli.
Streptococcus SP.
Proteus miriabillis.
Candida albicans.
Clostridium sp.
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