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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 



Prefeitura do Município de Osasco-SP – Saúde – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Pediatra Tipo 1 – Cor Branca – Página 5 

 

19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
O neonatologista de plantão é chamado para atender ao 
nascimento de um recém-nascido (RN) exposto ao HIV, cuja mãe, 
com 38 semanas de idade gestacional, não fez uso de 
antirretrovirais durante a gestação, mas fez Zidovudina (AZT) 
peri-parto. 
A conduta inicial em relação à quimioprofilaxia para o RN será 
prescrever 
(A) AZT (via oral), 2 mg / kg / dose de 6 / 6 horas. 
(B) AZT (via oral), 4 mg / Kg / dose de 12 / 12 horas. 
(C) AZT (via oral), 4 mg / kg / dose de 12 / 12 horas e Nevirapina 

(via oral), 12 mg / dose (1ª dose). 
(D) AZT (via oral), 2 mg / kg / dose de 6 / 6 horas e Nevirapina  

(via oral), 12 mg / dose ( 1ª dose). 
(E) AZT (via oral), 4 mg / Kg / dose de 12 / 12 horas e Nevirapina 

(via oral), 8 mg / dose ( 1ª dose). 

42 
Um recém-nascido (RN) a termo, de parto cesáreo, de mãe sem 
patologias, está no alojamento conjunto no segundo dia de vida, 
chorando muito e sem conseguir sugar o seio materno.  
O pediatra verifica que a puérpera está com as mamas muito 
túrgidas e que o RN não consegue fazer a pega adequada. 
Assinale a opção que indica a medida que deverá ser tomada no 
caso descrito. 
(A) Compressa quente nas mamas e uso de protetor de silicone 

para facilitar a pega. 
(B) Massagem e ordenha das mamas e amamentação a livre 

demanda. 
(C) Prescrever ocitocina para a mãe para facilitar a saída do leite. 
(D) Suspender a amamentação até melhora materna e prescrever 

fórmula láctea para o RN. 
(E) Compressa gelada nas mamas a cada hora e amamentação a 

cada 3 horas, rigorosamente. 

43 
Correlacione a cardiopatia congênita à afirmativa compatível. 
1. Comunicação interatrial (CIA) 
2. Persistência do canal arterial (ductus arteriosus) 
3. Tetralogia de Fallot 
4. Comunicação interventricular (CIV) 
(   ) O fechamento funcional normalmente ocorre logo após o 

nascimento. 
(   ) Herança autossômica dominante como parte da Síndrome de 

Holt-Oran. 
(   ) Malformação cardíaca mais comum, responsável por 25% das 

doenças cardíacas congênitas. 
(   ) Cardiopatia congênita cianótica associada ao fluxo pulmonar 

diminuído. 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 2 – 1 – 3 – 4 
(B) 1 – 4 – 3 – 2 
(C) 4 – 3 – 2 – 1 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 
(E) 3 – 2 – 1 – 4 

44 
O pediatra de plantão é chamado para atender um recém-
nascido (RN) cujo parto cesáreo foi indicado por sofrimento fetal 
agudo. A mãe fez 7 consultas de pré-natal, está com 38 semanas 
de idade gestacional e não tem patologias associadas. Na cirurgia, 
o obstetra rompe a bolsa e avisa que o líquido amniótico está 
claro e com grumos. O RN nasce hipotônico e é colocado no calor 
radiante, e o pediatra realiza os passos iniciais, verificando que a 
frequência cardíaca é igual a 90 bpm e que a respiração está 
irregular. 
Assinale a opção que indica a conduta a ser tomada para o caso 
descrito. 
(A) Iniciar oxigênio inalatório a 100%. 
(B) Ventilar com balão autoinflável e máscara facial com ar 

ambiente. 
(C) Fazer intubação traqueal e ventilar com oxigênio a 100%. 
(D) Ventilar com balão autoinflável e máscara facial e oxigênio a 

40%. 
(E) Fazer intubação traqueal e ventilar com oxigênio a 50%. 

45 
Em relação à icterícia neonatal, analise as afirmativas a seguir. 
I. A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta 

progressão cefalocaudal. 
II. Idade gestacional entre 35 e 36 semanas, independente do 

peso, é fator de risco importante para hiperbilirrubinemia 
significante. 

III.  O aleitamento materno exclusivo inadequado não tem 
interferência no aumento da bilirrubina. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(E) se somente a afirmativa I estiver correta. 

46 
Pré-escolar de 3 anos e 4 meses é atendido na emergência com 
quadro de febre de 38°C, vômitos (3 vezes) e diarreia  
(6 evacuações semilíquidas) há 24 horas. Ao exame, encontra-se 
com olhos discretamente fundos, sem lágrimas, boca e língua 
secas, pulso rápido e sinal da prega que desaparece lentamente. 
Assinale a opção que indica a melhor conduta para o caso 
descrito. 
(A) Dar alta com orientação para aumentar a ingestão hídrica 

com ingredientes domiciliares, principalmente após cada 
evacuação. 

(B) Iniciar terapia de reidratação oral (TRO) e mantê-la por 4 a  
6 horas. Suspender a dieta (exceto aleitamento) e reavaliar 
após duas horas. 

(C) Iniciar reposição de sais de hidratação oral por gastróclise. 
(D) Iniciar hidratação oral com dieta zero. 
(E) Dar alta com a prescrição de TRO, antiemético e 

antibioticoterapia via oral. 
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47 
Pré-escolar de 2 anos e 4 meses, portador de anemia falciforme, 
é levado para atendimento médico em um serviço de emergência 
com queixa de dor abdominal, irritabilidade e palidez. Ao exame 
físico apresentava-se hipocorado 2+/4+, com temperatura axilar 
de 38°C e baço palpável a 6 cm do rebordo costal esquerdo.  
Foi solicitado hemograma, que revelou leucocitose, Hb = 6 g/dL e 
reticulocitose. 
Assinale a opção que indica a provável hipótese diagnóstica para 
o caso descrito. 
(A) Crise aplástica 
(B) Sequestro esplênico 
(C) Cisto do colédoco 
(D) Pancreatite aguda 
(E) Síndrome torácica aguda 

48 
Em relação ao atendimento de uma criança com suspeita de 
dengue, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A prova do laço só deverá ser realizada em pacientes que 

apresentam enchimento capilar lento. 
(   ) As formas graves sobrevêm geralmente em torno do 3º dia, 

acompanhadas ou não da defervescência da febre. 
(   ) O exantema, quando presente, é maculopapular podendo 

apresentar-se com ou sem prurido, precoce ou tardiamente. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) F, V e F. 
(C) F, V e V. 
(D) V, V e F. 
(E) V, F e F. 

49 
A respeito do diagnóstico de tuberculose pulmonar, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A prova tuberculínica pode ser considerada como sugestivo 

de infecção pelo M. tuberculosis quando maior ou igual a 
5mm em crianças não vacinadas com BCG. 

(B) Em todas as crianças vacinadas com BCG, não nos 
preocupamos com o resultado da prova tuberculínica (PPD), 
mesmo na suspeita de infecção. 

(C) A forma pulmonar não difere nas diversas faixas etárias, 
sendo a grande maioria bacilífera. 

(D) O exame de escarro na criança é impossível de ser realizado. 
(E) A sintomatologia na criança é bem específica, com febre alta 

e contínua, tosse, prostação e hemoptise. 

50 
Pré-escolar de 2 anos e 6 meses chega na madrugada a um 
serviço de emergência apresentando tosse, estridor, dificuldade 
respiratória moderada e afebril. A mãe informa que a criança foi 
dormir bem e despertou no meio da noite com esses sintomas. 
Foi feita nebulização com adrenalina racêmica, apresentando 
melhora. 
Assinale a opção que indica a hipótese mais provável para o caso 
descrito. 
(A) Pneumonia viral 
(B) Epiglotite aguda 
(C) Crise de asma brônquica 
(D) Aspiração de corpo estranho 
(E) Laringite estridulosa 

51 
Lactente de 9 meses é levado ao Posto de Saúde para consulta de 
rotina. A pediatra verifica na Caderneta de Saúde que, até  
5 meses completos, fez todas as vacinas preconizadas, mas a 
partir desta idade, não foi aplicada mais nenhuma vacina.  
O lactente mora em área não endêmica para febre amarela. 
Assinale a opção que indica as vacinas que devem ser orientadas 
para a atualização das imunizações da criança, segundo o 
calendário de vacinas do Ministério da Saúde. 
(A) 3ª dose meningite C, 3ª dose pólio (oral), tetravalente  

(DPT + Hib) e 2ª dose febre amarela. 
(B) 2 ª dose rotavírus, 3ª dose pentavalente (DPT + Hib + HB) e 

pneumocócica 10 valente. 
(C) 2ª dose meningite C, 3ª dose pneumocócica 10 valente e  

3ª dose HB. 
(D) 3ª dose pólio (oral), pentavalente (DPT + Hib + HB) e 

pneumocócica 10 valente. 
(E) 3ª dose pólio (injetável), tetravalente (DPT + Hib) e 2ª dose 

febre amarela. 

52 
Com relação à doença celíaca, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A biópsia do intestino delgado ainda é considerada o padrão 

ouro para o diagnóstico. 
(   ) É considerada uma intolerância alimentar sem relação com 

reações imunológicas. 
(   ) O tratamento consiste na retirada de alimentos que 

contenham trigo, centeio, cevada e aveia. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e V. 
(C) F, F e V. 
(D) F, V e V. 
(E) F, V e F. 

53 
Correlacione os sinais às viroses exantemáticas. 
1. Manchas de Koplik, fotofobia 
2. Mácula vesicular que evolui para crosta 
3. Linfoadenomegalia cervical, esplenomegalia, faringoamigdalite 
4. Exantema inicial com aspecto de “asa de borboleta” 
(   ) Eritema infeccioso 
(   ) Sarampo 
(   ) Mononucleose infecciosa 
(   ) Varicela 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 
(B) 2 – 4 – 1 – 3 
(C) 3 – 2 – 1 – 4 
(D) 4 – 1 – 3 – 2 
(E) 1 – 4 – 3 – 2 
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54 
Escolar de 5 anos, sexo masculino, é internado em estado grave, 
e o diagnóstico é de meningite meningocócica. 
Habitam a mesma casa pai, mãe, irmã de 3 anos e irmão de  
20 dias de vida. 
O tio e a tia, que está grávida de 34 semanas, moram na casa ao 
lado, mas estavam fora havia oito dias e retornaram após o dia 
de internação da criança. 
O escolar de 5 anos frequenta a creche desde os 2 anos e, 
atualmente, está em uma turma de 15 crianças. Ele não tem 
outros familiares próximos e nem amigos na vizinhança. 
A indicação de quimioprofilaxia com rifampicina oral, além dos 
profissionais que tiveram contato direto ao realizar 
procedimentos, deverá ser para 
(A) pais, irmãos e contactantes da turma da creche (professores 

e alunos). 
(B) pais, irmã, tios e todos os alunos e funcionários da creche. 
(C) pais, irmãos, tios e contactantes da turma da creche 

(professores e alunos). 
(D) pais, irmã, tios e todos os alunos e funcionários da creche. 
(E) pais, irmão, tia e contactantes da turma da creche 

(professores e alunos). 

55 
Lactente de 11 meses de idade, feminino, com bom estado geral, 
apresenta certa inapetência e ganho de peso insuficiente. Após 
consulta médica, foram solicitados hemograma, que revelou 
somente discreta anemia, e um EAS com piócitos e bactérias.  
A urinocultura deu crescimento a mais de 100.000 unidades 
formadoras de colônias de Echerichia coli, confirmando infecção 
do trato urinário (ITU). Não há relato de infecção prévia. 
Sobre os exames solicitados para o caso descrito, avalie o itens a 
seguir. 
I. Ultrassonografia do trato urinário 
II. Ressonância magnética  
III. Uretrocistografia miccional 
Assinale: 
(A) se apenas o item I estiver correto. 
(B) se apenas o item II estiver correto. 
(C) se apenas o item III estiver correto. 
(D) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(E) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 

56 
Um menino de 1 ano e 9 meses é atendido no ambulatório de 
pediatria com queixa de tosse há 48 horas, sem coriza, febre 
moderada, taquipneico, mas sem tiragem subcostal. Possui 
inapetência relativa e bom estado nutricional. A suspeita 
diagnóstica é pneumonia. 
Assinale a opção que indica o agente etiológico mais provável 
para o caso descrito. 
(A) Clamydia trachomatis 
(B) Pseudomonas aeruginosa 
(C) Listeria monocytogenes 
(D) Proteus mirabilis 
(E) Streptococus pneumoniae 

57 
Com relação à febre reumática, analise as afirmativas a seguir. 
I. A artrite é a manifestação mais frequente e a mais específica. 
II. Os sinais e sintomas ocorrem, em geral, de uma a três 

semanas da infecção estreptocócica da orofaringe. 
III. A cardite é a complicação mais grave, pois pode acarretar 

valvulopatias e descompensação cardíaca. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II  estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

58 
A respeito da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A indicação de transplante de medula óssea é rotina no 

tratamento da LLA. 
(B) A LLA tem seu pico de incidência no início da adolescência e 

predomínio no sexo feminino. 
(C) Os sintomas da LLA são específicos e podem ser facilmente 

detectáveis. 
(D) Podemos identificar células leucêmicas no sangue periférico 

nos exames laboratoriais de rotina. 
(E) O fator prognóstico isolado mais importante na LLA é o 

tratamento. 

59 
A respeito da toxoplasmose, assinale a afirmativa correta. 
(A) A incidência de infecção recentemente adquirida em uma 

população de mulheres grávidas independe do risco de 
infecção da área geográfica específica e da incidência da 
população sem infecção prévia. 

(B) As infecções maternas não tratadas tem menor gravidade 
para os fetos no início da gestação do que as não tratadas no 
último trimestre. 

(C) A maioria dos infectados congenitamente e não tratados 
apresentarão manifestações oculares na adolescência ou na 
fase adulta. 

(D) Gestantes que não apresentam anticorpos específicos no 
início da gestação não necessitam de nenhuma medida de 
orientação ou intervenção. 

(E) Todos os recém-nascidos infectados devem ser tratados com 
espiramicina por um ano. 

60 
Você está avaliando os recém-nascidos em alojamento conjunto 
de uma maternidade de baixo risco e encontra a enfermagem 
com dúvidas em relação à liberação do aleitamento materno para 
um bebê a termo, assintomático, cuja mãe apresentou IgG 
positivo e IgM positivo para citomegalovírus no segundo 
trimestre. 
Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso 
descrito. 
(A) Liberar o aleitamento e rastrear o recém-nascido. 
(B) Liberar o aleitamento desde que a mãe inicie aciclovir. 
(C) Suspender o aleitamento e prescrever fórmula láctea para o 

recém-nascido. 
(D) Suspender o aleitamento até o término do tratamento da 

mãe. 
(E) Liberar o aleitamento e iniciar imediatamente ganciclovir 

para o recém-nascido. 
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61 
Recém-nascido a termo, assintomático, de mãe 
inadequadamente tratada para sífilis congênita, tem exames de 
rastreamento solicitados. O raio-X de ossos longos e o 
hemograma estão normais, mas no líquor não foi dosada a 
proteína. 
Sua conduta em relação ao recém-nascido será tratá-lo com 
(A) penicilina benzatina. 
(B) penicilina procaína. 
(C) cefalosporina. 
(D) penicilina cristalina. 
(E) vancomicina. 

62 
Em relação à alimentação no primeiro ano de vida, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A alimentação oferecida após os seis meses deve ser 

composta por cereais ou tubérculos, leguminosas, carnes e 
hortaliças desde a primeira papa. 

II. Na introdução dos alimentos complementares é indicada a 
adição de sal no preparo dos alimentos. 

III. Na introdução da alimentação complementar, deve-se 
observar os horários de refeição da família, regularidade dos 
intervalos e o apetite da criança. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II. 
(B) se somente as afirmativas I e III. 
(C) se somente as afirmativas II e III. 
(D) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(E) se somente a afirmativa II estiver correta. 

63 
Um menino de 2 anos é levado ao especialista em cirurgia 
pediátrica para avaliação de fimose. Ao examiná-lo, o cirurgião 
verifica se tratar de um acolamento balano-prepucial. 
Para o caso descrito, assinale a opção que indica a conduta 
correta a ser tomada pelo do cirurgião. 
(A) Realizar cirurgia o mais breve possível. 
(B) Realizar cirurgia com 2 anos. 
(C) Aguardar, pois esta alteração é fisiológica e vai se resolver 

espontaneamente. 
(D) Orientar “massagens” frequentes para expor a glande. 
(E) Realizar cirurgia com 4 anos. 

64 
Para o diagnóstico de Fibrose Cística (FC), o teste do suor tem 
elevadas sensibilidade e especificidade, é de baixo custo e não  
é invasivo. 
O diagnóstico de Fibrose Cística está confirmado quando a 
concentração de cloretos é 
(A) > 60 mEq/L. 
(B) < 20 mEq/L. 
(C) < 30 mEq/L. 
(D) < 40 mEq/L. 
(E) > 40 mEq/L e < 50mEq/L. 

65 
Escolar de 7 anos é atendido com quadro de edema em face e 
queixa de “urina escura e em pouca quantidade”. Ao exame 
físico, apresenta-se com frequência cardíaca dentro dos limites 
da normalidade, eupneico, hipocorado +/4+, sem visceromegalias 
palpáveis e com pressão arterial elevada. Pele com lesões em 
cicatrização compatíves com impetigo. 
Assinale a opção que indica o diagnóstico provável para o caso 
descrito. 
(A) Síndrome nefrótica idiopática 
(B) Glomerulonefrite difusa aguda 
(C) Nefrocalcinose 
(D) Anemia falciforme 
(E) Lupus eritematoso sistêmico 

66 
Andréa, de 10 anos, é levada para consulta médica e a mãe relata 
que está preocupada, pois notou que, há dois meses, apareceu 
um pequeno aumento somente na mama esquerda. O pediatra 
não encontrou anormalidades ao exame físico, e quanto às 
características sexuais secundárias, observou tecido glandular 
mamário, de aproximadamente 2 cm de diâmetro aureolar,  
à esquerda e ausência de tecido glandular à direita, além de 
região genital sem pelos. 
Segundo os critérios de Tanner, o estadiamento puberal de 
Andréa é 
(A) M1 P0. 
(B) M1 P1. 
(C) M2 P1. 
(D) M0 P0. 
(E) M2 P0. 

67 
Escolar de 7 anos é atendido com queixa de apatia, inapetência e 
dificuldade para realizar exercícios físicos. Ao exame, o pediatra 
encontra palidez cutâneo-mucosa. Restante sem alterações. Na  
investigação laboratorial, observou: hemograma Htc = 32%, 
Hb(g/dL) = 9 g/dL, VCM = 70 e RDW (%) = 17, microcitose, 
hipocromia. Ferritina e ferro sérico diminuídos. 
Assinale a opção que indica o tipo de anemia mais provável para 
o caso descrito. 
(A) Traço beta talassêmico 
(B) Sideroblástica 
(C) Por deficiência de ácido fólico 
(D) Por deficiência de ferro 
(E) Blackfan-Diamond 

68 
Em relação às conjuntivites bacterianas, assinale V para a 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A conjuntivite bacteriana aguda dura até três semanas e 

geralmente é autolimitada. 
(   ) O diagnóstico etiológico pode ser obtido por meio de 

esfregaço e cultura. 
(   ) A presença de linfoadenopatia pré-auricular está sempre 

presente. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, F e V. 
(D) V, F e F. 
(E) V, V e F. 
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69 
Pedro, de 2 anos, tem história de febrícula há um mês e queixa 
de dor abdominal. A mãe leva ao médico por achar que o filho 
está com vermes. Ao exame físico, o pediatra encontra,  
à palpação do abdome, uma massa firme e nodular no flanco 
esquerdo. Solicita exames complementares, e a tomografia (TC) 
de abdome revela massa abdominal com calcificação e 
hemorragia. 
Assinale a hipótese provável para o caso descrito. 
(A) Neuroblastoma 
(B) Tumor de Wilms 
(C) Linfoma não Hodgkin 
(D) Fibrossarcoma 
(E) Hepatoblastoma 

70 
A respeito da displasia congênita do quadril (DDQ), assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A minoria das crianças com DDQ apresenta frouxidão 

ligamentar generalizada. 
(B) A história familiar positiva não apresenta nenhuma relação 

com a displasia do desenvolvimento do quadril. 
(C) A ultrassonografia é um método impreciso para avaliar a 

estabilidade do quadril. 
(D) O teste de Barlow e o teste de Ortolani somente apresentam 

positividade a partir dos dois meses. 
(E) A DDQ geralmente ocorre no período neonatal, e o quadril, 

por ocasião do nascimento, raramente está luxado, mas é 
luxável. 
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