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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
 
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 

regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e 
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum: 

 
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto. 
B) PCCU e glicemia. 
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS. 
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia. 

 
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta: 
 

A) Sonda Nasogástrica. 
B) Sonda vesical. 
C) Máscara de nebulização. 
D) Balão de Rigiflex. 

 

13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos 
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que: 

 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial. 
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do 

comitê de ética e do paciente. 
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será 

submetido. 
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência 

profissional. 
 

14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de 
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são: 

 
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas. 
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente. 
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, 

respectivamente. 
 

 
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto 

afirmar: 
 

I -   É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência 
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se 
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 
(setenta e duas) horas após a admissão. 

III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não 
relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

 

O correto está em: 
 

A) I, II e III.  
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

16. A redução da taxa de mortalidade infantil ainda é um desafio para o Brasil. Dentre várias causas, a 
que contribui com a maior a persistência deste coeficiente elevado, principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste do país, são: 

 
A) Causas perinatais. 
B) Infecções respiratórias. 
C) Infecções neurológicas. 
D) Acidentes na infância. 

 
17. Em relação a cardiopatias congênitas pode-se afirmar: 
 

A) Qualquer defeito na formação da área cardíaca tem como conseqüência distúrbios 
fisiopatológicos, que determinam sempre a insuficiência cardíaca. 

B) Neonatos e lactentes são encaminhados à consulta pediátrica por quatro situações clínicas: 
cianose, insuficiência cardíaca, sopro e arritmia. 

C) As cardiopatias congênitas, atualmente, são classificadas em quatro categorias: cianóticas, 
acianóticas, hiperfluxo pulmonar e hipofluxo pulmonar. 

D) A cianose da criança com insuficiência cardíaca é geralmente periférica e denominada cianose 
diferencial. 

 
18. A demonstração de bactérias na urina, por meio da urocultura, é método de certeza do diagnóstico 

para Infecção do Trato Urinário, contudo, o número de colônias considerado significativo é 
variável de acordo com o método de coleta adequado. Assim, o diagnóstico é confirmado se o 
resultado da urocultura colhido, através:  

 
A) do jato médio, for igual ou superior a 10.000 UFC de uma única bactéria. 
B) da punção suprapúbica, for igual ou superior a 50.000 UFC de uma única bactéria. 
C) do jato médio, for igual ou superior a 100.000 UFC de uma única bactéria. 
D) de punção suprapúbica, for igual ou superior a 10.000 UFC de uma única bactéria. 

 
19. Em relação à malária, é correto afirmar: 
 

A) Malária cerebral é termo nosológico que engloba todas as manifestações onde o P. falciparum 

causa alteração do estado mental, convulsões e coma. 
B) Prostração, febre contínua não são sintomas característicos do P. falciparum. 
C) A cloroquina não é antimalárico indicado como primeira escolha no tratamento de malária não 

complicada por P.falciparum. 
D) A negativação do primeiro exame da gota espessa significa cura clínica. 
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20. Qual a afirmativa correta sobre a caracterização clínica da Artrite Idiopática Juvenil: 
 

A) De acordo com a classificação da Liga Internacional de Associações de Reumatologia, são 
definidos três subtipos clínicos de comprometimento articular: oligoartrite, poliartrite e 
espondilite e dois subtipos clínicos de comprometimento extra-articular: uveíte e psoríase. 

B) O subtipo clínico mais freqüente é o oligoarticular. 
C) Acomete jovens com idades entre 10 e 16 anos. 
D) De acordo com a classificação da Liga Internacional de Associações de Reumatologia, são 

definidos dois subtipos clínicos de comprometimento articular: oligoartrite e poliartrite.  
 
21. A queimadura é a terceira causa de morte por trauma, em pediatria. Assim, é correto afirmar que: 
 

A) é a terceira causa de acidente domiciliar causado por líquidos quentes ou chamas. 
B) como critérios de internação estão: queimadura de segundo grau em mais de 10% da superfície 

corpórea, ou de terceiro grau, em mais de 3% da superfície corpórea. 
C) é contra-indicado como tratamento, o resfriamento do corpo com água fria. 
D) hidratação venosa é fundamental para qualquer paciente com queimadura acima de 3% da 

superfície corpórea. 
 
22. Durante a abordagem clínica da criança com câncer, é correto afirmar: 
 

A) As neoplasias malignas mais freqüentes são as leucemias agudas, os tumores do sistema 
nervoso central e os linfomas. 

B) O sexo feminino é mais freqüente que o masculino numa proporção de 2:1. 
C) Febre prolongada é o sinal clínico mais freqüente nas neoplasias malignas 
D) Gânglio com tamanho superior a um centímetro deve ser retirado e submetido à biopsia. 
  

23. A anemia por carência de ácido fólico é considerada: 
 

A) microcítica e hipocrômica. 
B) normocítica. 
C) normocítica e/ou hipocrômica. 
D) macrocítica. 

 
24. Criança com idade de 10 meses chegou à emergência, logo após a primeira crise convulsiva tônico-

clônica febril, com duração de aproximadamente um minuto. A melhor conduta do médico 
plantonista é: 

 
A) administrar de imediato lorazepam. 
B) prescrever antitérmico e deixar a criança em observação na residência. 
C) deixar a criança em observação por 24 horas na emergência. 
D) prescrever diazepam endovenoso e hospitalização para observação por 48 horas. 
 

25. Quando o recém-nascido é prematuro há maior risco de ocorrer: 
 

A) Síndrome de Aspiração Meconial. 
B) Incompatibilidade sanguínea. 
C) Síndrome do Desconforto Respiratório. 
D) Mal formações congênitas. 
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26. Qual a faixa etária que está relacionada com o desenvolvimento adequado de uma criança, de 
acordo com os marcos do desenvolvimento infantil: 

 
A) 3 meses – desaparece o reflexo de Moro. 
B) 7 meses – senta sem apoio. 
C) 11 meses – caminha sem apoio. 
D) 12 meses – engatinha. 

 

27. Lactente com 60 dias de vida, amamentado exclusivamente ao seio, pesou ao nascer 3.350g. 
Atualmente, pesa 5.300g e apresenta, ao dia, aproximadamente oito evacuações semi-líquidas, 
amareladas. Qual a conduta mais adequada diante do quadro? 
 
A) manter aleitamento materno exclusivo. 
B) substituir a dieta por leite de soja. 
C) iniciar a dieta isenta de lactose. 
D) fazer pausa alimentar por 24 horas. 

 
28. Os erros inatos do metabolismo causam as Doenças Metabólicas Hereditárias (DMH) que 

produzem manifestações clínicas desde a vida fetal à geriátrica. É correto afirmar: 
 

A) As DMH são, na maioria, de herança autossômica recessiva. 
B) As DMH têm o risco de recorrência de 50% a cada gestação de pais heterozigotos 
C) As doenças mitocondriais, o risco de recorrência é de 25% de comprometimento dos filhos de 

ambos os sexos. 
D) Não há DMH ligada ao X. 

 
29. Com relação ao abdome agudo na criança é correto afirmar que, no: 
 

A) primeiro semestre de vida, a quase totalidade das obstruções ocorrem por estenose hipertrófica 
de piloro. 

B) segundo semestre de vida predominam as síndromes inflamatórias secundárias à perfuração 
intestinal na vigência de gastroenterocolite. 

C) primeiro semestre de vida a quase totalidade das obstruções ocorrem por invaginação intestinal. 
D) primeiro semestre de vida, a quase totalidade das obstruções ocorrem por hérnia inguinal 

encarcerada. 
 
30. Um recém-nascido, cuja mãe é HBsAG positivo, a conduta preconizada é: 
 

A) aplicação de imunoglobulina específica, vacina anti-hepatite B e não permitir que a mãe 
amamente ao seio. 

B) aplicação de imunoglobulina específica e não permitir que a mãe amamente ao seio, até que o 
recém-nascido receba a primeira dose de vacina anti-hepatite B. 

C) aplicação de imunoglobulina específica, vacina anti-hepatite B e permitir que a mãe amamente 
ao seio logo após o parto, independentemente de ter recebido vacina e imunoglobulina. 

D) não há necessidade de aplicação de imunoglobulina específica, mas apenas de vacina anti-
hepatite B e permitir que a mãe amamente a criança ao seio, desde que tenha recebido a 
vacinação até 2 horas após o parto. 
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31. Em relação à asma brônquica, é correto afirmar: 
 
A) É uma das principais doenças crônicas da infância, portanto, é incorreto denominar a 

exacerbação do processo patológico, como crise aguda. 
B) O tratamento com administração seqüencial de agente beta-2- agonista, por via inalatória, é 

ineficaz para controle das exacerbações.  
C) As infecções virais são responsáveis pelo desencadeamento da crise asmática, assim como do 

prognóstico da doença em crianças e adolescentes. 
D) O tratamento com administração seqüencial de agente beta-2- agonista, por via inalatória, deve 

ser prontamente estabelecido para controle das crises. 
 

32. Lactente de 18 meses é atendido em um ambulatório com história de tosse e febre de 38oC há 48 
horas. Tem coriza e obstrução nasal. Ao exame, tem hiperemia de orofaringe, otoscopia com 
discreta hiperemia de membrana timpânica à direita, sem alterações na ausculta pulmonar ou 
cardíaca e sem visceromegalias. Raio X dos seios da face evidenciou espessamento da mucosa dos 
seios maxilares. É correto afirmar que a criança: 

 
A) tem sinusite e deve ser tratada com antibioticoterapia. 
B) apresenta um resfriado comum, e precisa apenas de tratamento para a sintomatologia, sem 

indicação de antibioticoterapia. 
C) está com sinusite e otite, sendo indicação de antibioticoterapia. 
D) apesar do espessamento da mucosa dos seios maxilares, só apresenta otite, e deve ser tratada, 

com antibióticos indicados para os agentes etiológicos da otite média aguda. 
 
33. A hipomagnesemia está associada à: 
 

A) broncoespasmo. 
B) hiperpotassemia. 
C) depressão da excitabilidade neural. 
D) hipocalcemia secundária. 
 

34. Em relação à assistência ao recém-nascido é correto afirmar: 
 

A) para avaliar a necessidade de reanimação, devem ser feitas 5 perguntas em relação às condições 
da criança ao nascer: ausência de mecônio, gestação a termo, está respirando ou chorando, tem 
bom tônus muscular e a cor rosada. 

B) aspirar sempre primeiramente as narinas e a seguir a cavidade oral. 
C) realizar, antes de qualquer procedimento, o Boletim de Apgar. 
D) aspiração das vias aéreas, aspiração gástrica, extensão da cabeça, e posterior secagem do recém-

nascido em campos aquecidos são seqüências iniciais na reanimação neonatal. 
 

35. As infecções congênitas constituem causa freqüente e importante de morbimortalidade no período 
neonatal. É correto afirmar que: 

 
A) toda criança com suspeita de sífilis congênita, deverá realizar o exame liqüórico e iniciar o 

tratamento com penicilina cristalina por via oral. 
B) toda criança com suspeita de sífilis congênita, deverá realizar o exame liqüórico e iniciar o 

tratamento com penicilina benzatina. 
C) toda criança infectada pelo vírus herpes simples deverá ser tratada com aciclovir. 
D) a criança infectada pelo vírus herpes simples deverá ter apenas tratamento sintomático, uma vez 

que não há medicação específica. 
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36. São critérios utilizados na indicação de fototerapia, no tratamento da icterícia neonatal, de acordo 
com a Academia Americana de Pediatria: 
 
A) dosagem de bilirrubina indireta, acima dos níveis normais, em todo recém-nascido prétermo. 
B) nível de bilirrubina total, idade gestacional, a idade pósnatal em horas e a presença de fatores 

agravantes neonatais. 
C) nível de bilirrubina indireta, idade gestacional e a presença de fatores agravantes neonatais. 
D) dosagem de bilirrubina indireta acima dos níveis normais, em todo recém-nascido a termo. 

 
37. Qual o método inicial indicado para abordagem diagnóstica inicial do Refluxo Gastroesofágico 

patológico em lactentes? 
 

A) Manometria. 
B) Ultrassonografia gástrica. 
C) Estudo radiológico. 
D) Endoscopia. 
 

38. Na fase de depleção das reservas de ferro, em crianças com deficiência de ferro, encontramos a 
hemoglobina sérica de punção... 

 
A) capilar diminuída. 
B) venosa diminuída. 
C) venosa normal. 
D) venosa aumentada. 

 
39. Em relação a hipoglicemia do recém-nascido é correto afirmar: 
 

A) Glicemia inferior a 40 mg/dL em todo o recém-nascido e em qualquer momento, exige a 
realização de medidas seriadas de glicemia. 

B) Glicemia inferior a 80 mg/dL em todo o recém-nascido e em qualquer momento, exige a 
realização de medidas seriadas de glicemia. 

C) Glicemia inferior a 10 mg/dL em todo o recém-nascido e em qualquer momento, exige a 
realização de medidas seriadas de glicemia. 

D) Glicemia inferior a 60 mg/Dl em todo o recém-nascido e em qualquer momento, exige a 
realização de medidas seriadas de glicemia. 

 
40. No tratamento da sepses do recém-nascido é correto afirmar que: 

 
A) na sepses precoce, como os agentes etiológicos são provenientes do trato respiratório, utiliza-se 

a associação de ampicilina e gentamicina. 
B) no caso de sepses tardia hospitalar, pela freqüência do Staphylococcus epidermiditis coagulase-

negativo associa-se ampicilina, vancomicina, aminoglicosídeo  e cefalosporina por 48 horas. 
C) na sepses precoce, como os agentes etiológicos são provenientes do trato genito-urinário,  

utiliza-se a associação de ampicilina e gentamicina. 
D) na sepses precoce, como os agentes etiológicos são provenientes do trato respiratório, utiliza-se 

a associação de vancomicina e gentamicina. 
 


