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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – MÉDICO (PEDIATRA) 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 

não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 

De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 
A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
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jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 
De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 

I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
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De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 

A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 

I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 
De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 
I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 
 
A) II e IV. 
B) III e IV. 

C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 



                   

Página 6 de 12 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Como define-se oligúria em neonatos? 

 

A) Débito urinário < 2 mL/Kg/h. 
B) Débito urinário < 1,5mL/Kg/h. 
C) Débito urinário < 1 mL/Kg/h. 
D) Débito urinário < 2,5 mL/Kg/h. 
E) Ausência completa de débito urinário em 24 horas. 
____________________________________________ 

22. Dentre as lesões cutâneas abaixo, qual não é 

classificada como uma dermatose pustulosa benigna? 
 

A) Mancha mongólica. 
B) Eritema tóxico neonatal. 
C) Melanose pustulosa neonatal. 
D) Acropustulose. 
E) Miliaria. 
____________________________________________ 

23. De acordo com o “Protocolo clínico e diretrizes 

terapêuticas para prevenção de transmissão vertical 
de HIV, Sífilis e Hepatites virais” publicado em 2017 
pelo Ministério da Saúde, quais das alternativas 
abaixo está incorreta: 
 

A) O recém-nascido (RN) deve receber, preferencial-
mente ainda na sala de parto, a solução oral de AZT, 
mantendo-se o tratamento nas primeiras quatro se-
manas de vida. 
B) Não é necessário o uso de AZT (zidovudina) profilá-
tico endovenoso, na hora do parto, nas gestantes com 
CV-HIV indetectável após 34 semanas de gestação e 
que estejam em TARV com boa adesão. 
C) O risco de transmissão vertical do HIV é erradicado 
nas mães que utilizam a TARV (terapia antirretroviral) 
com boa adesão e carga viral (CV) < 1.000 cópias/mL. 
D) Em mães em que a CV-HIV estiver >1.000cópias/mL 
no último trimestre da gestação ou a CV seja desco-
nhecida, deve-se acrescentar a NVP (nevirapina) ao 
esquema junto ao AZT. 
E) As crianças que foram expostas ao HIV, mas não in-
fectadas, tendem a apresentar mais infecções bacteri-
anas do que as não expostas ao HIV. 
____________________________________________ 

24. Durante consulta ginecológica de uma gestante 

de 37 semanas de idade gestacional observou-se bra-
dicardia fetal sustentada, sendo indicado cesárea de 

emergência. Na sala de parto/bloco cirúrgico é reali-
zado os primeiros cuidados com o recém-nascido 
sendo então colocado em berço aquecido, posicio-
nado a cabeça, realizado a secagem e retirada de cam-
pos úmidos.  No entanto, ao realizar a ausculta cardí-
aca percebe-se que a frequência cardíaca (FC) estava 
em 50bpm. Logo iniciou-se a ventilação por pressão 
positiva (VPP) com balão e máscara. Após 30 segun-
dos de VPP a FR mantinha-se abaixo de 100bpm. Qual 
o próximo passo, considerando-se o fluxograma de re-
animação do recém-nascido ≥34 semanas na sala de 
parto, da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretriz de 
2016? 
 
A) Realizar intubação orotraqueal o mais breve possí-
vel. 
B) Garantir boa adaptação da máscara na face do RN, 
assegurando técnica adequada com movimentação do 
tórax e repetir VPP. 
C) Iniciar massagem cardíaca coordenada com ventila-
ção na proporção de 3:1. 
D) Iniciar massagem cardíaca na frequência de 
180bpm, não coordenado com a ventilação, sendo 
essa última na frequência de 60mpm. 
E) Realizar adrenalina endovenosa na dose de 
0,1ml/kg, em cateterização umbilical, seguida de 
10ml/kg de soro fisiológico 0,9% em bolus. 
____________________________________________ 

25. Criança, sexo feminino, 2 anos, é trazida pela 

mãe para consulta com pediatra devido apareci-
mento, há 3 dias, de pequenas vesículas em região pe-
rioral, com conteúdo límpido no início e turvo posteri-
ormente, com uma base eritematosa, brilhante e 
úmida. As lesões espalharam-se para região retroauri-
cular e por isso a mãe trouxe a menina para consulta. 
Nega febre, vômitos ou diarreia. Está com boa aceita-
ção alimentar. Considerando a evolução e o aspecto 
das lesões, qual o diagnóstico mais plausível? 
 
A) Impetigo bolhoso. 
B) Impetigo crostoso. 
C) Ectima. 
D) Foliculite. 
E) Erisipela. 
____________________________________________ 

26. Gustavo, 1 ano e 6 meses, pesa 13 kg, está 

apresentando vômitos incoercíveis e diarreia há 2 
dias. Chega ao pronto atendimento sonolento, com 
diurese diminuída, olhos encovados, sem lágrimas, 
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boca muito seca. Você decide iniciar terapia de hidra-
tação endovenosa. Após a fase de expansão, qual o 
volume de líquidos deve-se deixar prescrito para fase 
de manutenção, em um período de 24horas, conside-
rando o peso e as necessidades calóricas do paciente? 
 

A) 1.000mL. 
B) 1.150mL. 
C) 1.250mL. 
D) 1.500mL. 
E) 2.000mL. 
____________________________________________ 

27. Dentre as alternativas abaixo, qual não con-

templa os critérios diagnóstico para Doença de Kawa-
saki, de acordo com o American Heart Association? 
 

A) Miocardite ou insuficiência cardíaca comprovada 
ao ecocoardiograma. 
B) Conjuntivite bilateral não exudativa. 
C) Língua framboesiforme ou fissuras e eritema labial. 
D) Exantema polimorfo em tronco. 
E) Febre ≥ 5 dias. 
____________________________________________ 

28. Considerando uma suspeita de meningite, qual, 

dentre as alternativas abaixo, não é contraindicação a 
uma punção lombar? 
 
A) Convulsão prolongada. 
B) Escala de Coma de Glasgow  = 7. 
C) Edema de papila. 
D) Instabilidade cardiorrespiratória. 
E) Febre > 40º. 
____________________________________________ 

29. Analise as alternativas abaixo, sobre epilepsia, 

e assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Os fármacos anticonvulsivantes agem por diferen-
tes mecanismos que podem ou não ser favoráveis ao 
tratamento. 
B) A determinação do tipo de crise e da síndrome epi-
léptica do paciente é de extrema importância, consi-
derando que os mecanismos de geração e propagação 
de crise diferem para cada situação. 
C) E eletroencefalograma em vigília e em sono são 
obrigatórios para confirmação de epilepsia, sendo que 
se o exame estiver normal, pode-se descartar o diag-
nóstico. 
D) A decisão de iniciar um tratamento com anticon-

vulsivantes baseia-se em 3 critérios: risco de recorrên-
cia, consequências da continuação de crises para o pa-
ciente e a eficácia e efeitos adversos do fármaco esco-
lhido para tratamento. 
E) As recomendações atuais sugerem que crianças 
com epilepsia focal deve-se iniciar o uso de carbama-
zepina. Para as crises generalizadas o ácido valpróico 
permanece com fármaco de primeira escolha. 
____________________________________________ 

30. Diante de uma anemia falciforme e suas devi-

das profilaxias, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Deve-se dar ênfase na vacinação contra o pneumo-
coco, Haemophilus influenzae e Hepatite B, uma vez 
que a septicemia por esses agentes são frequentes na 
doença falciforme. 
B) A profilaxia deve ser iniciada aos 7 meses de idade 
em todas as crianças com doenças falciformes, conti-
nuando até os 5 anos de idade. 
C) A carência de folato pode estar associada a um 
maior risco de trombose, devendo então ser suple-
mentado na dose de 1 a 2mg de folato ao dia. 
D) Evitar expor-se ao frio, para não desencadear crises 
falcêmicas. 
E) Utilizar meias de algodão e sapatos para proteger 
os tornozelos, uma vez que quais quer lesões podem 
cursar como ulceras de pernas de difícil cicatrização. 
____________________________________________ 

31. Considerando a Diretriz da Sociedade Brasileira 

de Diabetes, 2017-2018 e as orientações da Sociedade 
Internacional de Diabetes na Pediatria e Adolescência 
(ISPAD) analise as alternativas abaixo e marque a in-
correta, com relação ao diabetes mellitus tipo 1 (DM-
1): 
 

A) O plano alimentar implica em evitar açúcares refi-
nados e instituir uma alimentação equilibrada, com 50 
a 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 30% de 
gorduras, o que deveria ser consumida por todos, dia-
béticos ou não. 
B) A ISPAD considera o índice glicêmico pré-prandial 
como ótimo os níveis entre 90 e 145mg/dL, já os pós-
prandial, entre 90 e 180mg/dL. 
C) A ingestão calórica para um paciente com DM-1 se-
gue a regra de Holiday, devendo ser 100kcal/kg até 
10kg de peso corpóreo; 150kcal/kg + (kg-10) x50 em 
crianças entre 10 e 20kg; 200kcal/kg + (kg – 20) x 20 
em crianças com mais de 20 kg. 
D) Recomenda-se o encorajamento de pelo menos 60 
minutos de atividade física, todos os dias, incluindo 
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atividades aeróbicas de intensidade vigorosa e de for-
talecimento osteomuscular em pelo menos 3 desses 
dias. 
E) Na infância, o DM-1 é o tipo mais frequente, corres-
pondendo a 90% dos casos, com um aumento expres-
sivo sobretudo na população abaixo de 5 anos de 
idade. 
____________________________________________ 

32. Considerando a Diretriz Brasileira de Diabetes 

Mellitus (DM), analise as alternativas abaixo sobre a 
insulinoterapia no DM tipo 1 e assinale a incorreta: 
 

A) A insulina lispro apresenta inversão de posição dos 
aminoácidos lisina e prolina na cadeia β da insulina, 
conferindo-lhe uma absorção mais rápida para a circu-
lação. 
B) A dose diária de insulina depende de: idade, peso 
corporal, estatura, estágio puberal, duração e fase do 
diabetes, estado do local de aplicação da insulina, in-
gestão de alimentos e sua distribuição, automonitora-
mento e HbA1c, rotina diária de atividade física, bom 
como intercorrências. 
C) A titulação da dose de insulina diária é realizada 
com base na glicemia de jejum e glicemias capilares 
ao longo do dia. A dose de insulina NPH ao deitar é re-
ajustada de acordo com a glicemia de jejum, en-
quanto as outras doses, de acordo com as glicemias 
pré-prandiais, podendo ser ajustada a cada 3 ou 4 
dias. 
D) O análogo de insulina de ação prolongada, glargina, 
foi aprovada em 2014 pela Food and Drug Admnistra-
tion (FDA), para uso em crianças com idade superior a 
2 anos. 
E) Recentemente tem-se demonstrado que o trata-
mento com o sistema de infusão contínua de insulina 
(SICI) apresenta vantagens quando comparada a múl-
tiplas injeções diárias de insulina, apresentando me-
lhor controle glicêmico. 
____________________________________________ 

33. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou no 

dia 19/06/2018 o novo “Consenso sobre anemia ferro-
priva: Mais que uma doença, uma urgência médica!”. 
De acordo com esse novo consenso, analise as alter-
nativas abaixo e marque o que há de novidade. 
 

A) Recém-nascido a termo, de peso adequado para a 
idade gestacional, em aleitamento materno: reco-
menda-se suplementar com 1mg/kg/dia de ferro ele-
mentar a partir do 3º mês, até o 24º mês de vida. 
B) Recém-nascido a termo ou pré-termo, entre 1500 e 

2500g, a partir do 30º dia de vida: recomenda-se 2 
mg/kg/dia de ferro elementar durante 1 ano, após 
esse prazo, 1mg/kg/dia por mais 1 ano. 
C) Recém-nascido pré-termo, de peso entre 1500-
1000g, recomenda-se: 3mg/kg/dia de ferro elementar 
durante 1 ano, após esse prazo, 1mg/kg/dia por mais 
1 ano. 
D) Recém-nascido pré-termo com peso menor que 
1000g, recomenda-se: recomenda-se: 4mg/kg/dia de 
ferro elementar durante 1 ano, após esse prazo, 
1mg/kg/dia por mais 1 ano. 
E) Nenhuma das alternativas. 
____________________________________________ 

34. A rinite alérgica (RA) é muito fre-

quente nesta época do ano e cabe ao pediatra conhe-
cer algumas particularidades para realizar um trata-
mento eficaz. Coloque (V) para as alternativas verda-
deiras e (F) para as alternativas fal-
sas, de acordo com o IV Consenso Brasileiro sobre Ri-
nites, 2017. 
 

(  ) Os descongestionantes tópicos nasais de-
vem ser  utilizados no máximo por 
até 7 dias, uma vez que o risco de rinite medicamen-
tosa de rebote, muitas vezes de difícil resolução, au-
menta após o uso mais prolongado. 
(  ) Os anti-H1 tópicos nasais têm eficácia similar aos 
compostos orais, e apresentam como vantagem tera-
pêutica o início de ação mais rápido, além de maior 
efetividade no controle da obstrução nasal. 
(  )O uso de corticoesteroides por via oral, por  perí-
odo  de 14 a 21 dias pode ser apropriado no  con-
trole de sintomas nasais graves, sem qualquer  pro-
blema. 
(  ) A característica principal da RA é a presença de in-
flamação na mucosa nasal e nos seios parana-
sais e daí a importância dos corticosteroides tópi-
cos de uso nasal como fármaco de escolha no seu tra-
tamento. 
(  ) As opções de formulações de corticoide nasal(CN) 
em nosso meio incluem a beclometasona, a bude-
sonida, a fluticasona,a mometasona e a cicle-
sonida. Os CN liberados para uso em maio-
res de dois anos de idade são a mometasona e a fluti-
casona.  
 
A) V, V, F, V, V. 
B) F, F, F, V, V. 
C) V, F, F, V, F. 
D) V, V, V, V, F. 
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E) F, V, V, V, F. 
____________________________________________ 

35. As diretrizes sobre hipertensão arterial na pedi-

atria vinham sem atualiza-
ção, desde 2014, até que no ano pas-
sado, 2017, a Academia Americana de Pediatria atuali-
zou e desenvolveu a nova diretriz para diagnós-
tico e controle de pressão arterial elevada em crian-
ças. Segundo a nova atualização, assinale a alterna-
tiva incorreta: 
 

A) Em crianças ≥ 13 anos, considera-se PA ele-
vada: 120/ < 80 a 129/<80mmhg. 
B) Considera-se classificado com oPA elevada quando, 
crianças de 1 a 13 anos estão entre: ≥ percentil 90 e < 
percentil 95 ou 120/80mmHg para < percentil 95 (o 
que for menor). 
C) Crianças de 1 a 13 anos, considera-se PA nor-
mal quando < 120/ < 80 mmHg. 
D) Crianças entre 1 e 13 anos, HAS estágio 1 é  quando 
está ≥ percentil 95 até < percentil 95 + 
12mmHg ou 130/80mmHg (o que for menor). 
E) Em crianças ≥ 13 anos, está-
gio 2 de HAS é  quando a PA está ≥ 140/90mmHg. 
____________________________________________ 

36. De acordo com a Diretriz sobre Bronquiolite Vi-

ral Aguda (BVA), uma enfermidade muito comum en-
tre os lactentes, principalmente no outono e inverno, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Não é recomendado o uso de corticosteroides no 
tratamento da bronquiolite viral aguda, seja ele am-
bulatorial ou hospitalar. 
B) A maioria dos lactentes com BVA não necessitam 
de internação hospitalar. São fatores de riscos para 
maior gravidade da bronquiolite: prematuridade, car-
diopatia congênita cianótica, imunodepressão e dis-
plasia broncopulmonar. 
C) Não é recomendado o uso rotineiro de beta-adre-
nérgicos inalatórios no tratamento ambulatorial ou 
hospitalar. 
D) Recomenda-se o uso de corticoesteroides, por 5 a 
7 dias, para atuar na inflamação das vias aéreas inferi-
ores, melhorando a disfunção respiratória e o padrão 
ventilatório. 
E) A nebulização hipertônica, apesar de muito utili-
zada no meio hospitalar, não é recomendada rotinei-
ramente, uma vez que não demonstrou alteração no 
desfecho dos pacientes. 
____________________________________________ 

37. O diagnóstico clinico da asma é sugerido por 

um ou mais sintomas como dispneia, tosse crônica, si-
bilância, desconforto torácico, pela manhã ou à noite. 
Para complementar e firmar o diagnóstico podemos 
lançar mão de alguns exames e situações especiais. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A espirometria com prova broncodilatadora é con-
siderada significativa e indicativa de asma quando o 
VEF1 aumenta, pelo menos, 200ml e 12% de seu valor 
pré-broncodilatador. 
B) A asma pode estar presente em pacientes com es-
pirometria normal, porém necessita que haja uma res-
posta broncodilatadora significativa para sua confir-
mação. 
C) Uma espirometria normal, não exclui o diagnóstico 
de asma. 
D) O diagnóstico de asma em crianças menores de 
cinco anos deve ser baseado em manifestações clíni-
cas sugestivas, diante da dificuldade de se obter medi-
das objetivas que o confirmem. 
E) Faz parte do diagnóstico diferencial da asma: rinos-
sinusite, tuberculose, cardiopatias, laringotraqueo-
broncomalácia, doença do refluxo gastroesofágico, 
entre outras. 
____________________________________________ 

38. Considerando alguns termos utilizados em neo-

natologia, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O RN é considerado com peso adequado para idade 
gestacional (AIG), se estiver entre o percentil 10 e o 
percentil 90. 
B) RN pré-termo é aquele com menos de 37 semanas 
completas. 
C) Período neonatal tardio é o intervalo de tempo que 
vai do 7º dia de vida até o momento em que a criança 
atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos. 
D) Recém-nascido (RN) de muito baixo peso é aquele 
que nasceu com peso inferior a 1000 gramas. 
E) RN com peso ao nascer inferior a 2500g é conside-
rado como baixo peso. 
____________________________________________ 

39. Na prática médica ainda é comum gestantes 

chegarem a maternidade em trabalho de parto, sem a 
realização do pré-natal correto e muitas vezes sem sa-
berem a idade gestacional. Um método muito útil 
para avaliação da idade gestacional é o capurro imedi-
ato, nele avalia-se, exceto: 
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A) Sinal do xale. 
B) Textura da pele. 
C) Forma da orelha. 
D) Glândula mamária. 
E) Pregas plantares. 
____________________________________________ 

40. São considerados fatores de risco para infecção 

bacteriana neonatal, exceto: 
 

A) Ruptura das membranas (>18 horas). 
B) Prematuridade. 
C) Febre materna. 
D) Infecção urinária no parto. 
E) Sexo feminino. 
____________________________________________ 

 


