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CARGO: MÉDICO – ÁREA PEDIATRIA 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 
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Parte I – Língua Portuguesa 
 
 
 

TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
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Questão 4 
 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
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Questão 7 
A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
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Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 
Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
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Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 
III. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
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Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
 
(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(e) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 
 

Questão 21 
Uma criança de nove meses e dez dias é trazida pela sua mãe à emergência, com quadro de febre alta há mais ou 
menos três dias. A mãe relata que no terceiro dia surgiram vômitos, diarréia e exantema máculo papular. Ainda, 
segundo a mãe, outras crianças do bairro apresentam o mesmo quadro. O diagnóstico mais provável é de 
 
(a) Rubéola. 
(b) Sarampo. 
(c) Caxumba. 
(d) Dengue. 
(e) Escarlatina. 
 
 
Questão 22 
Dentre as infecções abaixo, podemos dizer a mais freqüente em lactentes, principalmente, nos primeiros meses de 
vida é 
 
(a) Amigdalite. 
(b) Infecção do trato urinário. 
(c) Otite média aguda. 
(d) Rinofaringite. 
(e) Dermatite bolhosa. 
 
  
Questão 23 
A quimioprofilaxia na infecção do trato urinário está indicada 
 
(a) durante investigação morfofuncional do trato urinário após a primeira infecção. 
(b) concomitante ao tratamento erradicador da infecção. 
(c) logo após o nascimento. 
(d) no caso clínico de criança com história de ITU na família. 
(e) no caso clínico de criança com urina com odor fétido. 
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Questão 24 
Em março de 2006, o Ministério da Saúde introduziu mais uma vacina no calendário oficial de imunizações. A 
vacina introduzida refere-se 
 
(a) à Caxumba. 
(b) ao Sarampo. 
(c) à Rubéola. 
(d) à Hepatite B. 
(e) ao Rotavírus. 
 
 
Questão 25  
Os sinais e sintomas mais indicativos de meningite em lactentes são 
 
(a) febre, vômito e rigidez de nuca. 
(b) febre, vômito e cefaléia. 
(c) febre, gemência, irritabilidade e abaulamento de fontanela. 
(d) confusão mental, hipotermia e sonolência. 
(e) sinais de irritação meníngea, irritabilidade e hipertensão intracraniana. 
 
 
Questão 26 
O principal agente etiológico das otites médias agudas é o 
 
(a) Streptococcus pneumoniae. 
(b) Moraxella catarrhalis. 
(c) Mycoplasma pneumoniae. 
(d) Pseudomonas aeruginosa. 
(e) Staphylococcus aureus. 
 
 
Questão 27 
O pneumococo é o agente etiológico mais freqüente nas pneumonias bacterianas não complicadas, na faixa etária 
de três meses a cinco anos. Diante de uma criança de um ano e dois meses com forte suspeita de pneumonia, o 
antibiótico inicial de escolha será a (o) 
 
(a) Vancomicina. 
(b) Cloranfenicol. 
(c) Penicilina cristalina ou procaína. 
(d) Eritromicina. 
(e) Cefalolosporina. 
 
 
Questão 28 
Uma mãe relata que sua criança vem apresentando tosse seca noturna e pela manhã, há mais ou menos dois dias. 
Algumas vezes, a tosse está associada a chiado no peito. Esta criança provavelmente encontra-se com quadro de 
 
(a) Asma brônquica crônica. 
(b) Sinusite aguda. 
(c) Rinite aguda purulenta. 
(d) Pneumonia. 
(e) Asma aguda. 
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Questão 29 
Num escolar de oito anos, levado ao ambulatório com queixa de tosse noturna, o pediatra, detecta, ao exame 
físico, secreção pós-nasal de curso prolongado. O diagnóstico mais provável é de 
 
(a) Otite média aguda. 
(b) Laringite estridulosa. 
(c) Amigdalite bacteriana. 
(d) Rinossinusopatia. 
(e) Coriza purulenta. 
 
 
Questão 30 
Em relação ao período de amamentação a OMS recomenda que este seja de 
 
(a) 6 meses de amamentação exclusiva e um período total de 24 meses ou mais. 
(b) 2 meses de amamentação exclusiva e um período total de 12 meses. 
(c) 6 meses de amamentação exclusiva e um período total de 18 meses. 
(d) 2 a 4 meses de amamentação exclusiva e um período total de 24 meses ou mais. 
(e) 3 meses de amamentação exclusiva e um período total de 14 meses ou mais. 
 
 
Questão 31 
Em relação à vacina contra hepatite B, recomenda-se que a primeira dose 
 
(a) só deve ser aplicada após seis meses de vida. 
(b) deve ser aplicada logo após o nascimento. 
(c) deve ser aplicada aos quatro meses de vida. 
(d) só deve ser aplicada com doze meses. 
(e) não deve ser aplicada em lactentes. 
 
 
Questão 32 
Uma criança de nove meses deu entrada na emergência apresentando fratura da perna direita. Ao perguntar se a 
criança já deambula, a resposta foi negativa. O exame clínico sugestivo é de 
 
(a) queda do berço. 
(b) queda da escada. 
(c) maus tratos. 
(d) acidente automobilístico. 
(e) acidente de bicicleta. 
 
 
Questão 33 
Uma criança com seis meses de idade apresenta macroglossia, edema palpebral, cabelos de implantação baixa, 
grossos, secos e duros. Além desses sinais, observa-se atraso neuropsicomotor e baixa estatura. O diagnóstico 
mais provável é de 
 
(a) Fibrose cística. 
(b) Hipertireoidismo. 
(c) Síndrome de Rett. 
(d) Hipotireoidismo. 
(e) Ictiose vulgar. 
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Questão 34 
Uma criança de um ano de idade, normal ao nascimento, começou a apresentar convulsões. Ao exame clinico,  
observa-se diminuição do primetro cefálico, maxilar proeminete, dentes amplamente espaçados, retardo no 
crescimento, além de hipertonia muscular generalizada e retardo mental importante. Neste caso devemos pensar 
em diagnóstico de 
 
(a) Galactosemia. 
(b) Fenilcetonúria. 
(c) Tirosinemia. 
(d) Doença da urina em xarope de bordo. 
(e) Doença de Gaucher. 
 
  
Questão 35 
As causas mais comuns de febre sem sinais de localização estão geralmente associadas a 
 
(a) Pneumonia lobar. 
(b) Infecções agudas autolimitadas. 
(c) Meningite. 
(d) Infecção do trato urinário. 
(e) Síndrome nefrótica. 
 
 
Questão 36 
Pode-se dizer que a taxa de mortalidade na adolescência está intimamente ligada a: 
 
(a) Sífilis. 
(b) Tumores do crescimento. 
(c) Causas externas. 
(d) Doença diarréica. 
(e) Complicações decorrentes do parto e aborto. 
 
 
Questão 37 
Em crianças menores de três anos com quadro de Coqueluche, a complicação mais freqüente é: 
 
(a) Rinite aguda. 
(b) Convulsão. 
(c) Pneumonia. 
(d) Meningoencefalite. 
(e) Otite interna. 
 
 
Questão 38 
Em relação à doença Falciforme, a primeira manifestação em lactente identifica-se por 
 
(a) Síndrome torácica aguda. 
(b) Dactilite (Síndrome mão-pé). 
(c) Crises aplásicas. 
(d) Seqüestro esplênico. 
(e) Infecções por bactérias encapsuladas. 
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Questão 39 
Um escolar de oito anos é levado à emergência com história de febre alta há mais ou menos cinco dias. No quinto 
dia, surgiram vômitos, dor abdominal intensa e contínua e diminuição da diurese. Ao exame clinico, apresenta 
pulsos rápido e finos, extremidades frias, hipotensão postural e agitação psicomotora. O hemograma revelou 
leucopenia e aumento do hematócrito. Informado que o menor viajou há dez dias, o diagnóstico mais provável é de 
 
(a) Dengue com complicação. 
(b) Dengue clássica. 
(c) Febre amarela. 
(d) Leptospirose. 
(e) Rubéola. 
 
 
Questão 40 
A cardite reumática aguda é a manifestação mais importante da febre reumática, pois é a única que resulta em 
lesão permanente. O processo inflamatório acomete o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio, principalmente, o 
endocárdio valvar, que é mais suscetível às lesões e suas seqüelas. A opção que indica, por ordem crescente, as 
válvulas mais acometidas é: 
 
(a) Aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar. 
(b) Pulmonar, tricúspide, mitral e aórtica. 
(c) Mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. 
(d) Mitral, pulmonar, tricúspide e aórtica. 
(e) Mitral, aórtica, pulmonar e tricúspide. 
 
Questão 41 
O quadro clinico da anafilaxia é súbito, variando de leve a muito grave. A opção que melhor apresenta as 
características clínicas mais comuns e a sua ordem de freqüência relativa é 
 
(a) Urticária e angioedema – 47 a  60%. 
(b) Urticária e angioedema – 20 a 30%. 
(c) Urticária e angioedema – menor que 90%. 
(d) Urticária e angioedema – 15 a 70%. 
(e) Urticária e angioedema – maior que 90%. 
 
  
Questão 42 
Assinale a opção que representa uma cardiopatia congênita acianótica. 
 
(a) Transposição dos grandes vasos 
(b) Tetralogia de Fallot 
(c) Anomalia de Ebstein 
(d) Comunicação interventricular (CIV) 
(e) Coarctação aórtica grave 
 
  
Questão 43 
A doença celíaca em sua forma atípica ou não clássica não apresenta manifestações digestivas ou, quando estão 
presentes, ocupam o segundo plano. Para evitar o subdiagnóstico, o pediatra deve atentar para as seguintes 
manifestações: 
 
(a) anemia, diarréia crônica e baixa estatura. 
(b) anemia ferropriva, vômitos e irritabilidade. 
(c) baixa estatura, diarréia aguda e apatia. 
(d) anemia, diarréia e vômitos. 
(e) anemia refratária ao tratamento com ferro oral, baixa estatura e constipação crônica. 
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Questão 44 
Bullying é um quadro identificado por atitudes agressivas intencionais e repetidas praticadas por um ou mais 
estudantes contra outro(s), baseado numa relação de poder do agressor sobre a vitima. Assinale abaixo os sinais 
que sugerem uma criança ou adolescente vítima de alvo de Bullying. 
 
(a) Falta de vontade de ir à escola, pedir para trocar de escola e baixo rendimento escolar. 
(b) Sentem-se inseguras e inadequadas, pessoas fechadas e arredias, esperam que todos façam suas vontades. 
(c) Baixo rendimento escolar, tentativas de suicídio, gostam de experimentar sensação de poder. 
(d) Sofreram algum tipo de abuso, começam tirar dinheiro da família, desculpas pouco convincentes para tudo. 
(e) São freqüentemente humilhadas pelos adultos, falta de vontade de ir à escola, sofreram algum tipo de abuso. 
 
  
Questão 45 
A artrite séptica caracteriza-se por apresentar dor aguda, com sinais inflamatórios exuberantes, podendo estar 
associada a sepse. Geralmente, é mono ou oligoarticular. Apresenta ainda incapacidade funcional grave. Os 
patógenos habituais causadores da artrite séptica são: 
 
(a) Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. 
(b) Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. 
(c) Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. 
(d) Staphilococcus aureus e Haemophilus influenzae. 
(e) Bacilo de Koch e Haemophilus influenzae. 
 
 
Questão 46 
O subcomitê de Alergia a Venenos de Insetos da EAACI recomenda o uso da imunoterapia em lactentes e crianças 
para os filhos de 
 
(a) apicultores menores de 5 anos. 
(b) lavradores menores de 5 anos. 
(c) marceneiros menores de 5 anos. 
(d) agricultores menores de 5 anos. 
(e) técnicos agrícolas menores de 5 anos. 
 
  
Questão 47 
A insuficiência pancreática na infância tem como principal causa a 
 
(a) Leucemia. 
(b) Pancreatite aguda. 
(c) Atresia de vias biliares. 
(d) Agenesia ureteral. 
(e) Fibrose cística. 
 
 
Questão 48 
As patologias abaixo relacionadas têm como patógeno o Staphylococcus aureus. Aquela que decorre de sua toxina 
é a(o) 
 
(a) Osteomielite aguda. 
(b) Empiema pleural. 
(c) Síndrome da pele escaldada. 
(d) Impetigo bolhoso. 
(e) Tromboflebite. 
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Questão 49 
A antibioticoterapia mais indicada no tratamento das meningites bacterianas adquiridas na comunidade em 
crianças com idade superior a 2 meses é: 
 
(a) Ampicilina + cefalosporina de 3ª geração. 
(b) Cefalosporina de 3 ª geração. 
(c) Eritromicina + vancomicina. 
(d) Ciprofloxacina + vancomicina. 
(e) Ampicilina + rifampicina. 
 
 
Questão 50 
A localização mais comum do protozoário Giardia lamblia é no 
 
(a) Duodeno e jejuno proximal. 
(b) Intestino grosso. 
(c) Ceco e intestino grosso proximal. 
(d) Jejuno. 
(e) Intestino grosso. 
 
 
Questão 51 
O principal antídoto utilizado no tratamento de intoxicação exógena causada por inseticida organofosforado ou 
carbamato é o(a) 
 
(a) Biperiden. 
(b) Flumazenil. 
(c) Dimercaprol. 
(d) Atropina. 
(e) Azul de metileno 1%. 
 
 
Questão 52 
O sinal mais precoce do início da puberdade masculina é o 
 
(a) aumento do pênis em volume. 
(b) aparecimento de pelos pubianos. 
(c) aumento do pênis em comprimento. 
(d) volume testicular igual ou maior que 4 mL. 
(e) volume testicular maior que 12 mL. 
 
 
Questão 53 
Uma adolescente de 16 anos sexualmente ativa procura o ambulatório com queixa de polaciúria, disúria e dor 
hipogástrica, associada a hematúria. O diagnóstico provável sugere 
 
(a) Cistite por E. coli. 
(b) Cistite por P. mirabilis. 
(c) Cistite por P. vulgaris. 
(d) Cistite por S. aureus. 
(e) Cistite por S. saprophyticus. 
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Questão 54 
Na insuficiência cardíaca leve, de início progressivo e incidioso, nem sempre é fácil definir se um determinado nível 
de taquidispnéia, taquicardia ou aumento do fígado ocorre em decorrência de uma insuficiência cardíaca, no 
sentido fisiopatológico de baixo débito cardíaco ou de débitos cardíacos sustentados por mecanismos 
neuroendócrinos ou outras causas presentes, como, por exemplo, pneumonia, insuficiência renal ou infecção. 
Neste caso o exame complementar mais indicado no sentido da elucidação diagnóstica é o(a) 
 
(a) ECG. 
(b) Cateterismo coronariano. 
(c) Ecocardiograma. 
(d) Telerradiografia de tórax. 
(e) Ultrassonografia abdominal. 
 
 
Questão 55 
A doença do soro descrita no início do século XX, está relacionada a pacientes que recebem soro eqüino 
hiperimune, no tratamento da difteria e de outras doenças infecciosas. Em relação aos sintomas e sinais oculares 
da doença, é correto dizer-se que estão presentes a(o) 
 
(a) Coriorretinite e turvação da visão. 
(b) Deslocamento da retina e turvação da visão. 
(c) Conjuntivite hemorrágica, turvação da visão e uveíte. 
(d) Uveíte anterior, coriorretinite e turvação da visão. 
(e) Uveíte anterior, hemorragia da retina e turvação da visão. 
 
 
Questão 56 
Em paciente portador de fibrose cística, o agente infeccioso associado à deterioração pulmonar, particularmente, 
rápida podendo levar ao óbito é a(o) 
 
(a) S. aureus. 
(b) H. influenzae. 
(c) P. aeruginosa. 
(d) P. cefacia ( Burkholderia). 
(e) K. pneumoniae. 
 
 
Questão 57 
Uma adolescente de 14 anos chega ao ambulatório com queixa de baixa estatura. Ao exame clínico, o pediatra 
constatou falha na maturação sexual, cotovelo valgo e bócio. Não possui pescoço alado. O exame de cariotipagem 
apresentou complemento cromossômico 45 XO / 46 XX e uma dosagem de gonadotrofina urinária > 96 UI de 
camundongo nas 24h. O diagnóstico mais provável é de 
 
(a) Síndrome de Turner. 
(b) Síndrome de Noonan. 
(c) Síndrome dos Ovários Policísticos. 
(d) Hipogonadismo secundário. 
(e) Ginecomastia. 
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Questão 58 
A síndrome de Sandifer se caracteriza por 
 
(a) diarréia crônica, perda de peso e dor epigástrica. 
(b) pneumonia de repetição, asma brônquica e retardo do desenvolvimento psicomotor. 
(c) anemia, convulsão e retardo do desenvolvimento psicomotor. 
(d) esofagite grave, movimentos rotatórios da cabeça e do pescoço e anemia ferropriva. 
(e) perda de peso, convulsão e pneumonia de repetição. 
 
 
Questão 59 
Em relação ao tratamento da beta-talassemia homozigótica (Anemia de Cooley, Talassemia Major) devem ser 
feitas a intervalos regulares 
 
(a) Transfusões sangüíneas com concentrado de hemácias.  
(b) Transfusões sangüíneas com concentrados de plaquetas.   
(c) Transfusões sangüíneas com plasma fresco.  
(d) Transfusões sangüíneas com concentrados de plaquetas frescas.  
(e) Transfusões sangüíneas  com crioprecipitado. 
 
  
Questão 60 
Uma adolescente procura o pediatra com queixa de dor na região do joelho e incapacidade de praticar esportes. 
Não há relato de trauma anterior. A adolescente relata que a dor é intensa quando corre, pula, sobe escadas, bate 
o joelho ou tenta se ajoelhar. O diagnostico sugere 
 
(a) Artrite reumatóide. 
(b) Febre reumática. 
(c) Doença de Osgood – Schlatter (DOS). 
(d) Lupus eritematoso. 
(e) Artrite viral. 
 
 

 
 

************* 


