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CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

  Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

  Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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LINGUA PORTUGUESA – 01 A 12 

02 PONTOS 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 6. 

 

Bloqueio de comunicação: 

A timidez é um problema que atinge um contingente 

imenso da população mundial. Todos podem ficar 

inibidos em alguma situação, mas há casos mais 

graves, que levam a pessoa à frustração 

 

Existem exemplos surpreendentes de tímidos 

famosos. A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. No entanto, era tímida a ponto 

de ter medo de entrevistas.  

Segundo Sérgio Savian, que há 22 anos 

trabalha com terapia corporal e já está no sexto livro 

(Emoções, Editora Celebris) sobre questões ligadas a 

relacionamentos amorosos, casos como o da cantora 

são bastante comuns. "Enquanto a pessoa está no papel 

profissional, vai bem", explica. "Mas fica tímida quando 

enfrenta outras situações." 

É fácil reconhecer um tímido ou uma tímida: 

eles falam baixinho, não conseguem olhar nos olhos; 

muitas vezes, têm uma postura encurvada, transpiram 

em excesso, dão respostas monossilábicas e podem 

ficar com as mãos geladas em algumas situações.  

Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. O resultado: alto nível de 

frustração pela falta de realizações plenas. "O tímido tem 

muita dificuldade em lidar com críticas, então, cria 

bloqueios de comunicação para não ser criticado." 

Uma situação típica: o tímido vai ao cinema ou a 

uma festa e tem a impressão de que todas as pessoas 

presentes param para observá-lo. Essa supervalorização 

de si mesmo, às vezes tem relação com um “alto grau 

de narcisismo”, segundo a opinião de Savian. 

 Por causa de sua postura introvertida, o 

indivíduo tímido também pode se passar por arrogante. 

Acaba perdendo a naturalidade porque tem essa atitude 

extremamente autocentrada. "São conscientes de cada 

ato que praticam, todo gesto é ensaiado", diz Savian. "A 

cura passa pela volta da espontaneidade." 

 E qual seria a causa para tamanho bloqueio de 

comunicação? "Podem ser traumas de infância, críticas 

negativas ou, ainda, uma situação de deboche que ficou 

gravada no inconsciente", afirma Savian. "Uma questão 

do passado com a qual não se soube lidar pode acionar 

a timidez no presente." 

Há um exemplo claro de um de seus clientes. 

Toda vez que ele tem uma reunião em grupo, tem medo 

de falar bobagem. Com técnicas de regressão, lembrou 

que, um dia, uma professora o colocou na "fileira dos 

burros", embora ele tivesse absoluta consciência de que 

aquele lugar não equivalia à sua inteligência. Ele pulou a 

janela e foi para casa. Essa experiência traumática fazia 

com que tivesse medo perante situações coletivas: ele 

temia falar "asneira" e sofrer uma punição em seguida. 

Por incrível que pareça em sua experiência 

profissional Savian encontrou muito mais homens 

tímidos do que mulheres. Mas a verdade é que todos 

nós temos nossas inibições. "A pessoa, às vezes, se dá 

bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava 

quando o assunto é relacionamento amoroso." E há 

aqueles que têm um temperamento introvertido por 

natureza: gostam de ficar sozinhos e falam pouco, mas 

estão felizes nessa situação. O problema ocorre quando 

o indivíduo quer se comunicar e não consegue. 

Mas que não se desesperem os tímidos, pois há 

várias saídas para solucionar o problema. "O primeiro 

passo é reconhecer a timidez", aponta Savian. Nas 

sessões, ele pede para o paciente escrever suas dez 

principais vergonhas e, ao lado de cada uma, localizar o 

momento em que ela começou. A doutora Susan Leibig, 

do Instituto de Engenharia Humana, acrescenta 

pontuações de 1 a 10 para o nível de vergonha que se 

sente diante de cada situação descrita. "Comece 

enfrentando as de nível 1 ou 2 e, depois, vá para as 

mais intensas." Depois do reconhecimento das 

inseguranças, Savian coordena "vivências de 

aconchego" para fortalecer a autoestima das pessoas. A 

partir disso, é trabalhada a capacidade de se defender 

do mundo, numa espécie de laboratório de situações. 

Agora, para quem não pode fazer terapia 

corporal ou psicoterapia convencional, Savian 

recomenda cursos de arte, especialmente o de teatro, 

aulas de dança e coral. Para aqueles que têm vergonha 

de falar em público, o conselho é a repetição da 

experiência. "O melhor é começar falando para uma 

pessoa, depois, para duas, cinco", aconselha. "De 

repente, ela estará gostando de discursar para uma 

plateia de 20 ou 30 pessoas." 

 

CASO, Fabiana. Bloqueio de comunicação. O 

Estado de S. Paulo, São Paulo, 17/18 maio 2003, 

Suplemento Feminino, p. F5. 

 

 

1. Assinale a alternativa INCORRETA com relação 

ao texto: 
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a) O texto trata da timidez, suas causas e os 

encaminhamentos para superá-la. 

b) De acordo com o texto, no trabalho, as pessoas 

tímidas não sofrem com o mal da timidez. 

c) Cássia Eller é um exemplo de superação da 

timidez durante o trabalho. 

d) De acordo com Savian, o tímido pode ser 

narcisista. 

e) Sérgio Savian diz que toda inibição é resultado 

de uma autocrítica. 

 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

significado da palavra em destaque no trecho: “Essa 

supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação 

com um “alto grau de narcisismo”, segundo a opinião 

de Savian: 

 

a) Medo 

b) Vacuidade 

c) Simplicidade 

d) Despojamento 

e) Discrição 

 

 

3. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – A expressão em destaque no trecho: “a professora 

o colocou na "fileira dos burros", foi usada no sentido 

conotativo. 

II – Houve um erro de concordância verbal em: “Existem 

exemplos surpreendentes...”, pois o termo em destaque 

deveria estar no singular, por se tratar de um verbo 

impessoal. 

III – As aspas, no segundo parágrafo do texto, foram 

usadas com finalidades distintas. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Está correta apenas a I. 

e) Está correta apenas a II. 

 

 

4. Propositalmente foi colocada a crase de forma 

incorreta em uma das passagens do texto abaixo, 

assinale a alternativa em que o termo em destaque 

não pode ser craseado: 

 

a) Todos podem ficar inibidos em alguma situação, 

mas há casos mais graves, que levam a pessoa à 

frustração. 

b) A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. 

c) Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. 

d) Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem 

relação com um “alto grau de narcisismo”, segundo a 

opinião de Savian. 

e) Com técnicas de regressão, lembrou que, um dia, 

uma professora o colocou na "fileira dos burros", embora 

ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não 

equivalia à sua inteligência. 

 

 

5. Os termos em destaque no trecho: “...sobre 

questões ligadas a relacionamentos amorosos, casos 

como o da cantora são bastante comuns...”  podem 

ser classificados como: 

 

a) Preposição e adjetivo 

b) Adjetivo e substantivo 

c) Conjunção e advérbio 

d) Advérbio e preposição 

e) Adjetivo e adjetivo 

 

 

6. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

número de orações no período: "A pessoa, às vezes, se 

dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas 

trava quando o assunto é relacionamento amoroso.”: 

 

a) Uma 

b) Duas 

c) Três 

d) Quatro 

e) Cinco 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 7 

a 12. 

 

 Você escolhe seu caminho, seus valores, suas 

ações, elas definem quem você é. 

  Sorrir não significa necessariamente que você 

está feliz. Às vezes isto significa apenas que você é 

forte. 

 "Foi mal" não é desculpa. "Valeu" não é 

obrigado. "Eu também" não é eu te amo! 

  Você percebe que é forte, quando se vê 

obrigado a desistir de coisas que nunca imaginou ser 
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capaz de deixar um dia, mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente. 

  Encontre a pessoa que vai te dizer a verdade, 

mesmo que isso te deixe triste e que vá durar 

milhões de anos até você se recuperar. Esse é o seu 

verdadeiro amigo. 

  Não viva em função da opinião de outras 

pessoas. Elas não sabem o que realmente se passa 

pela sua vida. 

  O sorriso de quem ama é lindo. Mas o sorriso 

de quem sofre é ainda mais lindo, pois além de 

sofrer têm a capacidade de sorrir. 

  Não leve a vida tão a sério, quebre regras, 

perdoe rápido, ame de verdade, ria 

descontroladamente e nunca lamente nada que 

tenha feito.  

 Por fim, acredite em Deus, pois apesar das 

dificuldades, nada sem Deus é tudo. 

 

Jô Soares – Disponível em 

https://www.pensador.com/textos_de_jo_soares/ - 

acesso em 01 de março de 2019 - adaptado 

 

 

7. De acordo com o texto, todas as alternativas 

abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

a) Através do sorriso sabemos se alguém está feliz 

ou não. 

b) A fortaleza aparece quando somos obrigados a 

desistir. 

c) Somos responsáveis por aquilo que somos. 

d) Não devemos levar a vida tão a sério. 

e) Não devemos viver em função do que os outros 

pensam sobre nós. 

 

 

8. Assinale a alternativa CORRETA quanto a 

figura de linguagem predominante no trecho: “nada 

sem Deus é tudo.”: 

 

a) Metáfora 

b) Hipérbole 

c) Aliteração 

d) Antítese 

e) Pleonasmo 

 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA na qual a 

conjunção em destaque possui o mesmo valor 

semântico do termo em destaque no trecho: “Não 

leve a vida tão a sério, quebre regras, perdoe rápido, 

ame de verdade, ria descontroladamente e nunca 

lamente nada que tenha feito.”: 

a) O homem não costumava acordar cedo e 

naquele dia quase madrugou. 

b) A mulher chamou imediatamente o médico, 

porém não foi atendida. 

c) Vá rápido, pois já está começando a chover. 

d) Ele não respondeu às minhas cartas nem me 

telefonou. 

e) Pai, me dê uma carona pois estou perdendo 

 a hora da escola. 

 

 

10. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – De acordo com o texto, somos frutos de nossas 

ações. 

II – Temos duas orações no último período do texto. 

III – Temos um exemplo de metonímia no termo em 

destaque do trecho: “... e que vá durar milhões de 

anos até você se recuperar.”. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

11. A palavra em destaque no trecho: “Mas o 

sorriso de quem sofre é ainda mais lindo, pois além 

de sofrer têm a capacidade de sorrir.”, poderia ser 

substituída sem prejuízo de sentido por: 

 

a) Portanto  

b) E 

c) Porém 

d) Mas 

e) Porquanto 

 

 

12. A classificação CORRETA do verbo em 

destaque no trecho: “... mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente.” é: 

 

 

a) Transitivo 

b) Intransitivo 

c) Transitivo direto e indireto 

d) Ligação 

e) Pronominal 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/jo_soares/
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RACIOCÍNIO LÓGICO – 13 A 16  

02 PONTOS 

 

13. Para jogar uma partida de futsal, 10 (dez) 

crianças se dividem em dois grupos de 5 (cinco) 

cada. O número de times diferentes possíveis é 

 

 

a) 252 

b) 126 

c) 63 

d) 96 

e) 136 

 

 

14. Seja , a diferença entre o conjunto A 

e o universo S. O conjunto que melhor representa o 

conjunto sombreado do diagrama a seguir é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

15. O cálculo do produto de matrizes  

 

 
resulta em: 

 

a) 86 

b) 34 

c) 52 

d) 144 

e) 99 

 

16. A distância entre os pontos A (3,12) e B (10,4) é: 

 

a) 10,57 

b) 11,42 

c) 10,63 

d)   9,84 

e) 12,13 

 

ATUALIDADES – 17 A 20 
02 PONTOS 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 17 

 

“A disputa entre facções criminosas causou a 

madrugada mais violenta da história no Ceará. Uma 

chacina em uma casa de shows neste sábado (27) 

deixou 14 mortos e vários feridos, segundo informa a 

Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado. 

O número de vítimas é questionado, porém, pela 

APS (Associação dos Profissionais da Segurança 

Pública do Ceará), que fala em 18 mortes”. 

BOL. 27.01.2018. Disponível em: 

<http://encurtador.com.br/acvR1>  

 

 

17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a notícia 

acima: 

 

a) O crime teria sido fruto da disputa por territórios 

de tráfico de drogas em Fortaleza entre o PCC 

(Primeiro Comando da Capital), o CV (Comando 

Vermelho) e o GDE (Guardiões do Estado). 

b) O crime teria sido uma retaliação do crime 

organizado pela transferência de presos para o 

regime de segurança máxima em Brasília. 

c) O crime teria sido fruto de protestos contra a 

violência policial no Ceará  

d) O crime é devido a disputas entre facções 

criminosas e grupos de milicianos por áreas de 

influência nas periferias cearenses. 

e) O crime foi cometido por líderes de facções para 

chamar a atenção do poder público para a 

superpopulação carcerária no Ceará.  

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 18 

 

“O presidente Michel Temer decidiu no início da 

madrugada desta sexta-feira (16) decretar 

intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. 

O Exército passará a ter responsabilidade sobre as 
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polícias, os bombeiros e a área de inteligência do 

Estado, inclusive com poder de prisão de seus 

membros. O oficia interventor vai substituir o 

governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na 

área de segurança. A decisão do governo federal 

contou com o aval de Pezão”. 

 

BOL. 16.02.2018. Disponível em: <http:// 

encurtador.com.br/rEF78>  

 

 

18. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O interventor foi o general Antônio Hamilton 

Martins Mourão, comandante Militar da reserva. 

b) O interventor foi o general Luiz Carlos Soares, 

comandante Militar do Sul. 

c) O interventor foi o capitão Jair Messias Bolsonaro, 

Presidente do Brasil. 

d) O interventor foi o general Walter Braga Neto, 

comandante Militar do Leste. 

e) O interventor foi Francisco Dornelles, vice-

governador do Rio de Janeiro.  

 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 19 

 

“Apenas uma deputada entre 19 parlamentares votou 

contra PEC 181/2011, que insere na Constituição a 

garantia do direito à vida “desde a concepção”. A 

votação ocorreu na tarde da quarta-feira, 8.” 

 

CARTA CAPITAL, 8.nov.17. Disponível em: 

<https://bit.ly/2EMV3pR>. Adaptado) 

 

 

19. Na prática, a proposta aprovada pela comissão: 

 

a) descriminaliza a prática do aborto e presta 

assistência, pela estrutura do SUS, às mulheres que 

decidirem por esta opção. 

b) proíbe qualquer forma de aborto, inclusive os já 

previstos hoje pela legislação brasileira, como nos 

casos de estupro ou de risco de morte para a mãe. 

c) Permite o aborto apenas nos casos de gravidez 

proveniente de estupro em menores de 14 anos. 

d) descriminaliza o aborto somente com o 

consentimento por escrito do pai da criança. 

e) Autoriza o aborto apenas nos casos em que a 

mulher se submete, após o nascimento da criança, à 

retirada do útero, evitando assim uma futura gravidez 

indesejada. 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 20 

“Começaram a valer neste sábado (11) as novas 

regras estabelecidas pela reforma trabalhista. São 

mais de cem mudanças na relação entre as 

empresas e os trabalhadores. Luiza Seni trabalha 

numa empresa de eventos. Só é chamada quando 

tem serviço. Ela recebe por diária e sem registro: “As 

leis não pagam nada, também não recebo nada. 

Freelancer já é o dia, não um salário fixo”. 

 

G1, 11. nov. 17. Disponível em: 

<https://glo.bo/2hpYEkU>. Adaptado 

 

 

20. Entre as mudanças propostas pela reforma 

trabalhista, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O trabalho realizado por Luiza Seni, citada na 

reportagem, se enquadra, pela Reforma Trabalhista, 

na formalização do trabalho intermitente - aquele em 

que não há jornada fixa, podendo o empregado 

trabalhar em alguns dias ou durante algumas horas.  

b) Com a Reforma Trabalhista foi regularizado o 

fim do salário mínimo - este não servirá mais como 

parâmetro na remuneração dos trabalhadores pelas 

empresas. 

c) A Reforma Trabalhista decreta o fim da 

obrigatoriedade do registro em carteira nas relações 

de trabalho - o intuito é a legalização do trabalho 

informal. 

d) A Reforma Trabalhista traz como novidade a 

incorporação do tempo de deslocamento o 

trabalhador, de sua casa para o local de trabalho, 

como parte da jornada, instituindo uma remuneração 

específica para os empregados que moram longe. 

e) A Reforma Trabalhista decreta o aumento da 

contribuição para o FGTS por parte das empresas - a 

finalidade é que o trabalhador tenha maior segurança 

financeira em caso de demissão sem justa causa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 A 40  
03 PONTOS 

 
21. Sobre o exame neurológico do recém-nascido 

(RN), considere a alternativa que descreve 

corretamente a avaliação do sinal de Xale: 

 

a) Flexionar a mão sobre o punho, exercendo 

pressão suficiente para obter o máximo de flexão 

possível. 

b) Flexionar o máximo o antebraço durante 5 

segundos e estender o máximo através da tração 

das mãos, soltando em seguida. 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB 

 

8 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019   

 

c) Com o RN em decúbito dorsal e a pelve apoiada 

na superfície de exame, a perna é flexionada por 

completo sobre a coxa com uma das mãos, e com a 

outra mão, a perna é estendida observando-se o 

ângulo obtido. 

d) Com o RN em decúbito dorsal, segura-se uma 

de suas mãos, levando-a o máximo possível em 

direção ao ombro do lado oposto. Pode-se também 

levantar o cotovelo sobre o corpo. A contagem de 

pontos se faz segundo a localização do cotovelo. 

e) Levar um dos pés o máximo possível em 

direção à cabeça mantendo a pelve sobre a mesa. 

 

 

22. Sobre o estado comportamental do RN, 

considere a alternativa que descreve corretamente 

o Estado 2: 

 

a) Olhos abertos ou fechados, chorando. 

b) Olhos abertos, respiração irregular, com 

movimentos grosseiros, sem chorar. 

c) Olhos fechados, respiração irregular, com ou 

sem movimentos grosseiros. 

d) Olhos fechados, respiração regular, sem 

movimentos grosseiros. 

e) Olhos abertos, respiração regular, sem 

movimentos grosseiros. 

 

 

23. O tamanho da pupila no RN pré-termo é 

aproximadamente 3-4 mm, um pouco maior que no 

RN a termo. A reação à luz se inicia por volta de: 

 

 

a) 20 semanas. 

b) 24 semanas. 

c) 28 semanas. 

d) 30 semanas. 

e) 36 semanas. 

 

 

24. Sobre a avaliação da atividade do 

esternocleidomastóideo nos RN considere a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) É feita através da avaliação do VII par de nervos 

cranianos. 

b) A função do esternocleidomastóideo é a de fletir 

e rodar a cabeça para o lado oposto.  

c) A atividade deste músculo é difícil de ser 

avaliada no RN, principalmente no pré-termo.  

d) Uma manobra útil é a de estender a cabeça 

para o lado, com a criança em posição supina.  

e) A rotação passiva da cabeça revela a 

configuração e o volume do músculo, e a função 

pode ser estimada se a criança tenta fletir a cabeça. 

 

 

25. Também conhecido como encurvamento do 

tronco. Pode ser pesquisado com RN em decúbito 

ventral ou suspenso pela mão do examinador sob a 

face anterior do tronco. Trata-se do reflexo de: 

 

a) Marcha. 

b) Galant. 

c) Moro. 

d) Babinski. 

e) Landau. 

 

 

26. Sobre a avaliação da criança com falência 

respiratória é INCORRETO afirmar: 

 

 

a) A criança com falência respiratória (insuficiência 

respiratória) já esgotou os mecanismos 

compensatórios e não consegue manter o volume 

minuto e as trocas gasosas adequadas.  

b) Ao exame, nota-se uma Frequência Respiratória 

muito elevada e superficial com períodos de pausa 

ou bradipneia e por vezes apneia.  

c) Na inspeção, há uma incoordenação dos 

movimentos respiratórios (balancim) ou gasping, ou 

seja, um ritmo respiratório irregular.  

d) O gemido pode estar presente na tentativa de 

diminuir a pressão intratorácica para um maior 

recrutamento alveolar.  

e) A tiragem de fúrcula também denota gravidade, 

principalmente quando acompanhada de estridor 

inspiratório. 

 

 

27. Sobre as principais alterações provocadas pela 

reação anafilática a nível tecidual observadas na 

criança, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

 

(__) Contração da musculatura lisa de brônquios, 

intestino, útero e vesícula. 

(__) Constrição vascular, causando extravasamento 

de líquido para os tecidos, levando à urticária e 

edema de mucosas e também de algumas vísceras. 

(__) A quantidade de sangue circulante aumenta, 

levando a bradicardia e, algumas vezes, à falência 

cardíaca. 
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a) V – F – V. 

b) V – V – F. 

c) V – F – F. 

d) F – V – V. 

e) F – F – V. 

 

 

28. Dos Anti-histamínicos utilizados nos quadros 

cutâneos em pediatria, a recomendação de 

posologia é: 

 

a) 1,8 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO. 

b) 1,5 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO. 

c) 1,2 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO. 

d) 0,9 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO. 

e) 0,7 mg/kg/dia, divididos em 3 doses, VO. 

 

 

29. Nos casos de cetoacidose metabólica, a 

acidose metabólica geralmente associa-se a alcalose 

respiratória compensada. A gasometria venosa pode 

ser utilizada porque o que se deseja avaliar é: 

 

a) PaO2 e bicarbonato sérico. 

b) PaCO2 e bicarbonato sérico. 

c) PaO2 e PaCO2. 

d) PaCO2 e lactato sérico. 

e) PaO2 e lactato sérico. 

 

 

30. Nos casos de cetoacidose diabética ocorre uma 

pseudo-hiponatremia secundária à hiperglicemia. 

Esta é corrigida adicionando-se ____________ ao 

valor de sódio relatado pelo laboratório a cada 100 

mg/dL de glicose acima de 100 mg/dL. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto: 

 

a) 0,8 mEq/L. 

b) 1,0 mEq/L. 

c) 1,2 mEq/L. 

d) 1,4 mEq/L. 

e) 1,6 mEq/L. 

 

 

31. Define-se síndrome da disfunção de múltiplos 

órgãos e sistemas (SDMO) a presença de pelo 

menos duas funções orgânicas alteradas 

agudamente e simultaneamente de modo que a 

homeostase não pode ser mantida sem intervenção. 

São exemplos de tais funções alteradas, EXCETO:  

 

a) Insuficiência renal aguda demonstrada por 

elevação da creatinina sérica, excluída causa pré-

renal. 

b) Alterações hepatobiliares como aumento das 

enzimas hepáticas. 

c) Redução da escala de Glasgow modificada para 

pediatria. 

d) Coagulação intravascular disseminada (CIVD) 

documentada pela presença de produtos da 

degradação da fibrina, trombocitopenia aguda, 

tempos de protrombina ou tromboplastina parcial 

prolongados; ou evidência clínica de sangramento. 

e) Síndrome da angústia respiratória definida como 

hipoxemia inexplicada com infiltrado pulmonar 

bilateral consistente com edema pulmonar e 

PaO2/FiO2 > 200 na ausência de insuficiência 

cardíaca congestiva ou pneumonia bilaterial. 

 

 

32. O uso de antimicrobianos deve ser iniciado tão 

logo se faça o diagnóstico de sepse e deve ser 

sempre que possível precedida pela coleta de 

culturas. Em se tratando de foco indefinido, 

recomenda-se inicialmente o uso do ceftriaxone, na 

dose de 100mg/kg/dia, de 12 em 12 horas, em 

virtude de, nestes casos, os agentes mais frequentes 

serem o pneumococo, meningococo e: 

 

a) Staphylococcus aureus. 

b) Streptococcus pyogenes. 

c) Haemophilus influenzae. 

d) Escherichia coli. 

e) Corynebacterium. 

 

 

33. O diagnóstico de bronquiolite _________ é 

suspeitado quando os pacientes persistem com 

dispnéia, taquipnéia, tosse e sibilância, após mais de 

seis semanas da fase aguda, mesmo usando 

broncodilatador e corticosteróide. Algumas crianças 

mostram graus variáveis de limitação ao esforço 

físico, podendo chegar à dependência de oxigênio. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto: 

 

 

a) Obliterante. 

b) Constrictiva. 

c) Cavitária. 

d) Progressiva. 

e) Hiper-reativa. 
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34. É diagnóstico diferencial a se considerar em 

casos de anemias microcíticas com reticulocitopenia: 

 

 

a) Anemias megaloblásticas; mielodisplasia; 

hepatopatias; hipotireoidismo; hipoplasias e aplasias 

medulares. 

b) Sangramento agudo; sequestro esplênico; 

anemia hemolítica imune; hemólise mecânica; 

anemia hemolítica hereditária. 

c) Falha medular primária (aplasia; Síndrome de 

Blackfan Diamond); aplasia medular adquirida. 

d) Anemia ferropriva; talassemia minor; anemia de 

doença crônica; anemia sideroblástica. 

e) Mielofibrose; anemia de doença crônica; uremia; 

infecção pelo HIV. 

 

 

35. Considere a alternativa INCORRETA com 

relação à importância da vitamina K em pediatria: 

 

 

a) A vitamina K origina-se da dieta e sua absorção 

depende da presença de sais biliares, pois é 

vitamina hidrossolúvel e é ainda produzida pela flora 

bacteriana intestinal.  

b) A modificação da flora intestinal ou sua 

destruição, com esterilização decorrente do uso de 

antibióticos, podem levar a quadro hemorrágico em 

crianças, especialmente àquelas alimentadas com 

leite materno, que contém menor concentração de 

vitamina K. Há pouca capacidade de 

armazenamento, de modo que a deficiência dietética 

pode levar à deficiência desta vitamina e a 

alterações da coagulação.  

c) A reposição pode ser feita por via oral, quando 

não há colestase, ou por via parenteral, se há 

colestase, e a dose de 10 mg é suficiente para 

correção da deficiência na maioria dos pacientes.  

d) O recém nascido, especialmente o prematuro 

ou pequeno para a idade gestacional, apresenta 

deficiência de vitamina K e da síntese dos fatores 

dela dependentes.  

e) A administração rotineira de vitamina K na sala 

de parto corrige esta deficiência nos RN, prevenindo 

a chamada doença hemorrágica do RN, que se 

manifesta no segundo ou terceiro dia de vida, com 

sangramento em aparelho digestivo ou coto 

umbilical. 

 

 

36. Como componente da Atenção Básica, a 

resolutividade reforça a importância da Atenção 

Básica ser resolutiva, utilizando e articulando 

diferentes tecnologias de cuidado individual e 

coletivo, por meio da: 

 

a) Clínica ampliada. 

b) Ambiência. 

c) Transversalidade. 

d) Cogestão. 

e) Longitudinalidade. 

 

 

37. Sobre a Atenção Básica, considere os itens a 

seguir: 

 

 

I - A Atenção Básica é caracterizada como porta de 

entrada exclusiva do Sistema Único de Saúde - SUS, 

possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado 

das pessoas. 

II - É necessário que a Atenção Básica tenha alta 

resolutividade, com capacidade clínica e de cuidado 

e incorporação de tecnologias leves, leve duras e 

duras (diagnósticas e terapêuticas), além da 

articulação da Atenção Básica com outros pontos da 

Rede de Atenção à Saúde – RAS. 

III - A gestão municipal deve articular e criar 

condições para que a referência aos serviços 

especializados ambulatoriais, sejam realizados 

preferencialmente pela Atenção Básica. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

 

38. A implantação da política de educação 

permanente para o controle social no SUS 

comprometida com a garantia dos direitos sociais, 

com o fortalecimento dos Conselhos de Saúde e com 

o envolvimento de outros sujeitos sociais deve ter 

como objetivos oportunizar aos Conselheiros de 

Saúde e demais representantes da sociedade 

brasileira: 

 

a) Discutir as diretrizes, as políticas e os princípios 

do SUS, que definem o modelo de atenção à saúde. 

b) Desenvolver estratégias que promovam o 

intercâmbio de experiências entre as instâncias do 

controle social do SUS e o incremento da articulação 

com suas bases 
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c) Condições de acesso às informações e aos 

conhecimentos sobre o SUS para o exercício da 

cidadania. 

d) Contribuir para a formação de uma consciência 

sanitária que considere a compreensão ampliada de 

saúde e contemple sua articulação intersetorial com 

outras áreas das políticas públicas. 

e) Contribuir para a estruturação e articulação de 

canais permanentes de informações sobre os 

instrumentos legais – leis, normas, decretos e outros 

documentos presentes na institucionalização do 

SUS. 

 

 

39. Para promover o alcance dos objetivos do 

processo de educação permanente para o controle 

social no SUS, recomenda-se a utilização de: 

 

 

a) Utilização de dinâmicas que propiciem um 

ambiente de troca de experiências, de reflexões 

pertinentes à atuação dos Conselheiros de Saúde e 

dos sujeitos sociais. 

b) Realização de ações para educação 

permanente  atividades do Conselheiro de Saúde 

consideradas de relevância pública. 

c) Dar conta da intensa renovação de 

Conselheiros de Saúde, que ocorre em razão do final 

dos mandatos, ou por decisão da instituição ou 

entidade de substituir o seu representante. 

d) Resoluções e deliberações do Conselho de 

Saúde relacionadas à Gestão em Saúde. 

e) Metodologias que busquem a construção 

coletiva de conhecimentos, baseada na experiência 

do grupo, levando-se em consideração o 

conhecimento como prática concreta e real dos 

sujeitos a partir de suas vivências e histórias. 

 
 
40.  De acordo com o texto da Lei Orgânica do 

Município de Lucena, à Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores, dentre outras atribuições, compete 

encaminhar aos secretários Municipais, ou diretores 

equivalentes, pedidos de informação, importando a 

recusa ou não atendimento no prazo de 
 

 

a) trinta dias. 
b) quarenta e cinco dias.  
c) quinze dias. 
d) dez dias.  
e) cinco dias.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


