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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MÉDICO PEDIATRA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São contraindicações absolutas do aleitamento 

materno: 

 

A) HIV e HTLV 

B) HIV e hepatites B e C 

C) Herpes Zoster, CMV e EBV 

D) CMV, EBV e hepatites B e C 

 

22) Paciente de dois meses, nascido a termo, adequado 

para idade gestacional, está em uso de fórmula 

infantil, devido a óbito materno, recebendo 

aproximadamente 800 ml/dia. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Pediatria, como deve ser feita a 

suplementação medicamentosa de ferro para este 

lactente? 

 

A) Com 1 mg/kg/dia até 12 meses. 

B) Com 1 mg/kg/dia até 6 meses. 

C) Com 2 mg/kg/dia até 12 meses. 

D) Não se recomenda a suplementação medicamentosa 

de ferro. 

 

23) O melhor exame para se avaliar a situação dos 

estoques de ferro de uma criança, saudável, mas 

com suspeita de anemia ferropriva, é: 

 

A) relação ferro sérico/ferritina. 

B) capacidade de ligação do ferro. 

C) ferro sérico. 

D) ferritina. 

 

24) Comparando-se o leite de vaca com o leite materno, 

podemos afirmar: 

 

A) O leite materno tem mais lactose. 

B) O leite de vaca tem duas vezes mais gordura. 

C) A proteína é igual nos leites de vaca e materno. 

D) O leite de vaca tem menos sais minerais que o leite 

materno. 

 

25) Um recém-nascido com 18 dias de vida é atendido 

no ambulatório. Sua mãe queixa-se de diarréia 

profusa com 7 evacuações líquidas por dia, 

espumosas e amareladas. Seu peso de nascimento 

foi 2.920g e, no momento, encontra-se com 3.200g. 

Sua alimentação é leite materno exclusivo. A conduta 

adequada para este caso é: 

 

A) Continuar aleitamento materno exclusivo. 

B) Oferecer leite de fórmula sem lactose. 

C) Realizar reidratação venosa. 

D) Iniciar dieta obstipante. 

 

26) Menina de 14 anos é atendida devido à dificuldade 

de desenvolvimento estatural (P <3) e sexual. Ao 

exame físico apresenta fácies atípica, hidratada, 

corada e acianótica, genitália M1P1. Nesse caso, a 

condição que deve sempre ser descartada é: 

 

A) Síndrome de Turner. 

B) Síndrome do ovário policísctico. 

C) Atraso constitucional do crescimento. 

D) Hipotireoidismo. 

 

27) Com relação à puberdade, assinale a alternativa 

FALSA: 
 

A) Nesse período do desenvolvimento ocorre uma 

aceleração da velocidade do crescimento. 

B) O início da puberdade em meninos é caracterizado 

pelo aumento do volume testicular. 

C) É considerado normal o início da puberdade entre 8 a 

13 anos em meninas. 

D) Após a menarca, a menina ainda cresce cerca de 6 a 

8 centímetros. 

 

28) Escolar é levado ao ambulatório por apresentar 

crescimento menor em relação aos colegas de turma, 

o que está preocupando seus pais. A melhor conduta 

inicial nesse caso é: 

 

A) Avaliar sua velocidade de crescimento. 

B) Avaliar idade óssea pelo RX de punho. 

C) Iniciar hormônio do crescimento. 

D) Dosar hormônio do crescimento. 

 

29) Na investigação do atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor de uma criança, assinale a 

alternativa que apresenta, corretamente, qual das 

situações necessita investigação. 

 

A) Andou com apoio aos 20 meses 

B) Apresentou persecução ocular com 1 mês 

C) Apresentou pinça digital com 8 meses 

D) Apresentou sorriso social com 2 meses 

 

30)  Adolescente de 14 anos procura AAL com queixa de 

ginecomastia há 6 meses e pênis pequeno. Ao 

exame: gineomastia, obesidade moderada, pênis 

embutido, sem outra normalidade. Estadiamento de 

Tanner P2G3. Qual a conduta? 
 

A) Solicitar TAC de crânio. 

B) Encaminhar para endocrinologia. 

C) Pedir exame de cromatina sexual. 

D) Observar a evolução da ginecomastia por mais um 

ano. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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31)  Como regra prática, pode-se admitir que uma 

criança: 

 

A) Duplica o peso de nascimento aos 2 meses de idade 

e quadruplica no fim do primeiro ano de vida. 

B) Duplica o peso de nascimento no 5º mês e triplica no 

fim do primeiro ano de vida. 

C) Triplica o peso de nascimento no 6º mês e 

quadruplica aos 2 anos. 

D) Não há relação entre peso de nascimento e peso em 

qualquer outra idade. 

 

32)  João, 13 anos de idade, tem sua altura abaixo do z-

escore-2 da curva de referência utilizada. A estatura 

do pai é de 160 cm, a estatura da mãe é de 151 cm. 

A menarca da mãe foi aos 15 anos de idade. Há um 

ano, sua estatura era 5 cm menor que a atual. O 

paciente apresenta exame físico normal, 

desenvolvimento puberal G1P1 (segundo os critérios 

de Tanner) e apresenta idade óssea compatível com 

10 anos. O diagnóstico estatural mais provável é: 

 

A) Altura normal associada à maturação lenta 

B) Altura normal sem associação com maturação lenta 

C) Baixa estatura associada à maturação lenta 

D) Baixa estatura sem associação com maturação lenta 

 

33)  Adolescente de 13 anos refere ser mais baixa que 

seus colegas. Nasceu com 3Kg e 50 cm de 

comprimento. Seu crescimento foi normal. Apresenta 

bom desempenho escolar e nega doenças crônicas. 

Seu pai tem 1,76 m e sua mãe 1,60m. Ao exame 

físico, apresenta Tanner G1P1; seu peso e altura 

estão nos percentis 3 das curvas respectivas da 

OMS. Sua velocidade de crescimento é de 5cm ao 

ano e a idade óssea é de 10 anos. O diagnóstico 

mais provável é: 

 

A)  hipotireoidismo adquirido 

B)  desnutrição proteicocalórica 

C)  baixa estatura genética ou familiar 

D)  retardo constitucional do crescimento 

 

34) Em relação às desnutrições marasmo e kwashiorkor, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Kwashiorkor significa doença do primogênito 

B) A hipoalbuminemia é mais intensa no marasmo 

C) As lesões de pele (hipocrômicas ao lado de 

hipercrômicas, com descamação) são presentes no 

kwashiorkor 

D) O marasmo tem a característica da fácies senil ou 

simiesca 

 

 

 

35) Na abordagem clínica de criança com desnutrição 

grave, é CORRETO afirmar que: 
 

A) A antibioticoterapia deve ser utilizada desde o início 

do tratamento, por ela ser presumivelmente 

portadora de infecção. 

B) O tratamento com antibióticos preconizado à 

internação è a associação de vancomicina e 

cefepime. 

C) Os sinais de hipertensão intracraniana e irritação  

meníngea são muito frequentes. 

D) O calendário da vacinação não deve ser utilizado 

durante a internação. 

 

36) Manifestações decorrentes do estímulo vagal, são 

associadas à acidentes com cobras peçonhentas do 

gênero: 
 

A) Botrópicos. 

B) Laquético. 

C) Crotálico. 

D) Elapídico. 

 

37) Ptose palpebral, distúrbios de acomodação visual, de 

olfato e paladar, sialorreia, ptose mandibular e 

rabdomiólise são sinais e sintomas associadas à 

acidentes com cobras peçonhentas do gênero: 
 

A) Botrópicos. 

B) Laquético. 

C) Crotálico. 

D) Elapídico. 

 

38) São medicamentos antiamebianos recomendados 

para crianças segundo o Ministério da Saúde, 

EXCETO: 
 

A) Secnidazol. 

B) Metronidazol. 

C) Tinidazol. 

D) Sulfametoxazol. 

 

39) São características pulmonares associadas à 

Ascarídiase com grande número de parasitas, 

EXCETO: 
 

A) Broncoespasmo. 

B) Atelectasias. 

C) Pneumonite. 

D) Hemoptise. 

 

40) ―A medida de controle de interesse pratico em saúde 

pública é a vacinação dos suscetíveis, na rotina da 

rede básica de saúde.‖ A descrição do texto será 

adequada para as seguintes doenças: 

 

A) HPV, coqueluche e dengue. 

B) Chykungunya, rotavirose e hepatite A. 

C) Hepatite B, hepatite C e arboviroses. 

D) Tétano, influenza e Varicela. 
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41) São característicos de casos suspeitos de meningite 

meningocócica os seguintes achados 

clínicos/laboratoriais, EXCETO: 

 

A) Maiores de um ano e adultos com febre, cefaleia 

intensa, vomito em jato. 

B) Maiores de um ano e adultos com rigidez de nuca, 

sinais de irritação meníngea (Kerning e Brudzinski). 

C) Presença de convulsões e/ou manchas vermelhas no 

corpo. Em crianças menores de 1 ano, considerar 

irritabilidade, choro persistente e abaulamento de 

fontanela. 

D) Todo caso suspeito de meningite com história de 

vínculo epidemiológico com caso confirmado 

laboratorialmente ou todo caso suspeito com 

bacterioscopia positiva (diplococo Gram negativo). 

 

42) A Enterobíase é a infestação intestinal causada por 

helminto. Pode cursar assintomática ou apresentar, 

como característica principal, o prurido perianal, 

frequentemente noturno, que causa irritabilidade, 

desassossego, desconforto e sono intranquilo. 

Quando os ovos presentes na poeira ou alimentos 

atingem um novo hospedeiro, denomina-se: 

 

A) Autoinfecção direta. 

B) Autoinfecção indireta. 

C) Heteroinfecção. 

D) Retroinfecção. 

 

43) São modalidades de tratamento para Enterobíase, 

EXCETO: 

 

A) Pamoato de Pirvinio, 10mg/kg/VO, dose única. 

B) Sulfametoxazol+Trimetoprim, 160mg e 800mg, 

respectivamente, VO, de 12/12 horas, até a cura 

clínica (no mínimo por 3 semanas). 

C) Pamoato de Pirantel, 10mg/kg/VO, dose única.  

D) Mebendazol, 100mg, VO, 2 vezes ao dia, durante 3 

dias consecutivos. 

 

44) Praziquantel e oxamniquina são contraindicados para 

tratamento da esquistossomose em crianças 

menores de: 

 

A) 2 anos. 

B) 5 anos. 

C) 7 anos. 

D) 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

45) Com relação às características epidemiológicas da 

Hepatite A, analise as afirmativas e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I. A Hepatite A tem distribuição universal e apresenta-

se de forma esporádica ou de surto. Tem maior 

prevalência em áreas com mas condições sanitárias 

e higiênicas. É frequente em instituições fechadas.  

II. Nos países subdesenvolvidos, acomete com mais 

frequência crianças e adultos jovens; nos 

desenvolvidos, os adultos. A mortalidade e a 

letalidade são baixas e essa última tende a aumentar 

com a idade do paciente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

46) A síndrome nefrótica (SN) em crianças é 

caracterizada por: 

 

A) Proteinúria maciça, hipoalbuminemia, edema e 

hiperlipidemia. 

B) Proteinúria maciça, hiperalbuminemia, edema e 

hipolipidemia. 

C) Hiperglicemia, hipoalbuminemia, edema e 

hiperlipidemia. 

D) Hiperglicemia, hiperalbuminemia, edema e 

hipolipidemia. 

 

47) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa CORRETA. A Síndrome Nefrótica 

Resistente ao Corticoide é definida pela ausência de 

resposta ao tratamento inicial com prednisona oralna 

dose de:  

 

 ) 60 mg/m
2
/dia por 8 semanas. 

 ) 0,5 mg/kg/dia por 8 semanas. 

 ) Prednisona durante 8 semanas, seguido de pulso 

terapia com metilprednisolona em 3 doses de 1.000 

mg/1,73 m2 ou 20-30 mg/kg em dias alternados por 

3-6 doses. 

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – V – F. 
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48) Crianças com Síndrome Nefrótica têm risco 

aumentado para infecções virais e bacterianas 

(pneumonia, peritonite e sepse) por bactérias 

encapsuladas em razão da redução na concentração 

de imunoglobulinas, da redução da imunidade celular 

e do uso da terapia imunossupressora. São as 

bactérias mais frequentes: 

 

A) Streptococcus pyogenes e Neisseria gonorrhoeae. 

B) Chlamydia trachomatis e Bordetella pertussis. 

C) Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli. 

D) Mycobacterium e Mycoplasma. 

 

49) A insuficiência cardíaca em crianças ocorre 

basicamente por:  
 

I. Defeitos cardíacos congênitos que levam à 

sobrecarga pressórica ou volumétrica na presença ou 

ausência de cianose. 

II. Cardiomiopatias congênitas ou adquiridas por erros 

inatos do metabolismo, distrofias musculares, 

infecções, drogas, toxinas e doença de Kawasaki. 

III. Disfunção miocárdica após correção de defeitos 

cardíacos. 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

50) Em pacientes portadores de defeitos cardíacos 

congênitos estruturais, a correção do defeito cardíaco 

constitui-se na terapêutica de escolha. O digital, os 

diuréticos e: 
 

A) Betabloqueadores são utilizados temporariamente 

para otimizar a condição clínica dos pacientes antes 

da correção operatória. 

B) Inibidores da enzima conversora de angiotensina são 

utilizados temporariamente para otimizar a condição 

clínica dos pacientes antes da correção operatória. 

C) Bloqueadores dos canais de Cálcio são utilizados 

temporariamente para otimizar a condição clínica dos 

pacientes antes da correção operatória. 

D) Poupadores de Potássio são utilizados 

temporariamente para otimizar a condição clínica dos 

pacientes antes da correção operatória. 

 

51) Lactente de 3 meses de vida é atendido em consulta 

de puericultura e seu peso atual é 3,400Kg. Mãe 

refere que o bebê não está ganhando peso e que seu 

peso de nascimento foi de 2,400Kg. Considerando o 

peso de nascimento, assinale abaixo o peso 

estimado para o 3º mês: 
 

A) 3,960 Kg. 

B) 4,260 Kg. 

C) 4,560 Kg. 

D) 4,860 Kg. 

52) Lactente de 14 meses é atendido com quadro de 

tosse produtiva, coriza hialina e febre (2 picos diários 

de 38.5º C) iniciados há 2 dias. Evoluiu com recusa 

parcial dos alimentos e irritabilidade nas últimas 24 h 

mantendo os sintomas respiratórios. Exame físico: 

bom estado geral, ativo, hidratado, frequência 

cardíaca 117bpm, frequência respiratória 37irpm, 

sem sinais de esforço respiratório. Ausculta 

respiratória com roncos esparsos. Oroscopia com 

hiperemia de orofaringe e otoscopia com membrana 

timpânica hiperemiada bilateralmente e translúcida. 

Assinale abaixo a conduta mais adequada: 

 

A) Amoxicilina. 

B) Anti-histamínico. 

C) Descongestionante tópico. 

D) Soro fisiológico nasal. 

 

53) Lactente de 18 dias de vida é admitida com quadro 

de sepse foco pulmonar, sendo iniciado 

antibioticoterapia com Ampicilina e Gentamicina. São 

considerando agentes etiológicos comuns nessa 

faixa etária, EXCETO:  

 

A) E. coli. 

B) Staphylococcus aureus. 

C) Listeria monocytogenes. 

D) Estreptococo do Grupo B. 

 

54) O diagnóstico de pneumonia comunitária na infância 

pode ser baseado em avaliação clínica assim como a 

indicação de hospitalização. Recomenda-se utilizar a 

taquipnéia como critério para distinguir entre as 

crianças com Infecção Respiratória Aguda daquelas 

que têm pneumonia, e tiragem para indicar 

hospitalização. Uma criança de 11 meses de idade é 

considerada como taquipneica, se apresentar a 

seguinte frequência respiratória:  

 

A) 35 irpm. 

B) 40 irpm. 

C) 45 irpm. 

D) 52 irpm. 

 

55) O leite materno é o alimento mais completo orientado 

para a primeira infância e deve ser exclusivo até os 

primeiros 6 meses de vida. Segundo o Ministério da 

Saúde, por quanto tempo é preconizado o 

aleitamento materno?  

 

A) Até 1 ano de vida. 

B) Até 2 anos de vida. 

C) Até 5 anos de vida. 

D) Até 6 meses de vida. 
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56) Lactente é atendido em consulta de puericultura 

apresentado bom estado geral e bom ganho de peso. 

Na avaliação de desenvolvimento você observa que 

o lactente já engatinha, senta-se sem apoio com o 

tronco ereto, e segura os objetos com o polegar e 

com o indicador. Assinale abaixo a idade provável 

deste lactente: 

 

A) 6 meses. 

B) 7 meses. 

C) 10 meses. 

D) 12 meses. 

 

57) Recém-nascido feminino, termo, nasceu com 

suspeita de cardiopatia congênita, sendo solicitado 

exames para propedêutica. Com 20 horas de vida, 

evoluiu com sinais de insuficiência cardíaca 

congestiva, cianose e hipoperfusão de extremidades. 

Ao exame apresentava-se com impulso precordial e 

bulhas normais, além de frêmito ao longo dos 

espações intercostais. Radiografia de tórax mostrou 

sinais de cardiomegalia global. Cardiologista 

pediátrica referiu que a descompensação cardíaca 

coincidiu com o fechamento do canal arterial. 

Assinale abaixo a hipótese diagnóstica mais 

provável:  

 

A) Coarctação de Aorta. 

B) Comunicação Interventricular. 

C) Tetralogia de Fallot. 

D) Transposição dos Grandes Vasos da Base. 

 

58) São consideradas contraindicações ao aleitamento 

materno, EXCETO: 

 

A) Mãe com Tuberculose. 

B) Mãe em uso de quimioterápico. 

C) Mãe HIV positiva. 

D) Recém-nascido com Galactosemia. 

 

59) São consideradas drogas contraindicadas na 

amamentação ou drogas denominadas 

possivelmente perigosas na amamentação, 

EXCETO: 

 

A) Ácido Nalidixico. 

B) Amiodarona. 

C) Naproxeno. 

D) Prednisona. 

 

60) São consideradas manifestações clínicas da 

hipovitaminose D, EXCETO: 

 

A) Craniotabes. 

B) Depressão external. 

C) Nefrolitíase. 

D) Sulco de Harisson. 

 

 

 

 


