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PORTUGUÊS 
 
1.1.1.1. Assinale a opção falsa quanto às informações referentes ao 

texto abaixo. 
 

1 
 
3 
 
5 

“Testa de ferro é o indivíduo que aparece como 
responsável por um negócio, firma ou transação que os 
interessados reais controlam dissimuladamente, mantendo-se 
no anonimato. Em outras palavras, alguém que assume uma 
posição nominal de liderança, mas não tem o poder efetivo.” 

(Língua Portuguesa. 2010. p. 63) 
 

A) A classificação da palavra que (linhas 1, 2 e 4) é de 
pronome relativo. 

B) A expressão por um negócio, firma ou transação (linha 2) 
é complemento nominal. 

C) No último trecho (linhas 4-5), há um período composto por 
coordenação e subordinação. 

D) A expressão de ferro (linha 1) é complemento nominal. 

E) O verbo controlar (linha 3) é transitivo direto. 

 

2.2.2.2. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas 
dos períodos seguintes. 

I. “ ______ iremos parar com tamanha corrupção de nosso 
políticos?” 

II.  “E há também o sentimento de que foi traído por aqueles 
______ confiou [...]” 

III. “Cheguei a faltar às aulas e a deixar de estudar matérias 
______ sempre gostei por conta do stress com as notas 
[...]” 

IV. “A primeira etapa começa em Fernando de Noronha, 
______ chegam os cadáveres.” 

 

A) Onde – a quem – que – onde  

B) Aonde – em quem – de que – onde  

C) Aonde – que – que – aonde  

D) Onde – em que – as quais – aonde  

E) Aonde – a quem – das quais – onde  

 

3.3.3.3. Dados os períodos seguintes, quanto à concordância verbal, 

I. “No centro do escândalo está José Sarney e sua família.” 

II. “Formar engenheiros e ampliar o ensino pode resultar em 
mais pesquisas.” 

III. “Tão grande é o fascínio que despertam os mecanismos 
que regulam a nossa linguagem quanto à variedade de 
abordagens que podem ser usadas para estudá-los.” 

IV. “A arte de combinar bebidas de primeira linha com 
ingredientes que vão do caviar às frutas exóticas está em 
alta. É o que mostra a variedade e os preços dos 
coquetéis mais exclusivos encontrados em cardápios de 
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.” 

há violação em 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II, apenas. 

C) I, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) I, II e IV. 

4.4.4.4. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas 
dos períodos seguintes. 

I. “Para entender melhor ______ alguns erros são tão 
frequentes, é preciso ter em mente fenômenos que vão 
além de regras estabelecidas.” 

II. “Como e ______ a economia brasileira irá crescer a um 
ritmo de 5% ao ano até 2020, num cenário inédito de 
desenvolvimento?” 

III. “Primeiro, foi a CSN. Agora é a Camargo Corrêa que quer 
a portuguesa Cimpor. Saiba ______ ela é tão cobiçada.” 

IV. “Em Criação imperfeita, o físico Marcelo Gleiser explica 
______ jamais se chegará a uma teoria capaz de explicar 
tudo o que existe no universo – e ______ nem mesmo faz 
sentido buscá-la.” 

 

A) porque – por que – por quê – porque – porque  

B) por que – por que – por que – por que – por que 

C) porque – por quê – por que – porque – porquê  

D) por que – por quê – porquê – por quê – porquê  

E) por que – por que- por que – porquê – por que 

 
5.5.5.5. Indique a opção cujo texto está com a redação mais 

adequada à norma-padrão da língua portuguesa, 
considerando pontuação, vocabulário, concordância e 
regência. 

A) “Uma ideia fundamental por traz do iPad, é transmitir às 
pessoas que o utilizam a sensação de que o aparato físico 
não existe. Uma nova tecnologia multi-toques tornou sua 
tela ainda mais sensível ao movimento dos dedos que a de 
um iPhone.” 

B) “O número de brasileiros que viajam de avião dobrou nos 
últimos cinco anos. A notícia somente não é melhor porque 
os viajantes são submetidos a momentos infernais nos 
superlotados aeroportos do Brasil.” 

C) “Estudantes que cometem crimes assim deveriam se 
envergonhar de suas atitudes e serem gratos aos 
profissionais que tentam ensiná-los.” 

D) “No fim de 2008, o Greenpeace fez uma gritaria danada na 
Bahia para denunciar uma situação que parecia aterradora. 
Todo o lençol freático de Caetité – único município do país 
aonde há uma mina de urânio – estaria contaminado por 
radiação.” 

E) “Na década de 70, a proporção de mulheres atingidas por 
enfarto ou AVC, era de uma para 10 homens no Brasil. 
Hoje, essa relação já é de uma para 2,4 homens, segundo 
dados do Ministério da Saúde, que apontou o substancial 
crescimento de problemas cardio-vasculares na população 
feminina.” 

 
6.6.6.6. No período “Poucas horas depois dos ataques no metrô de 

Moscou, o presidente americano Barack Obama ligou para 
o seu colega russo Dimitri Medvedev e ofereceu ajuda para 

caçar os culpados.”, qual a função sintática das 
expressões em negrito? 

A) adjunto adverbial – aposto – complemento nominal 

B) complemento nominal – adjunto adnominal – objeto indireto 

C) adjunto adnominal – vocativo – complemento nominal 

D) adjunto adverbial – aposto – adjunto adverbial 

E) complemento nominal – vocativo – adjunto adverbial 
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7.7.7.7. Quais os números entre parênteses que ocupam uma 
vírgula pontuando adequadamente o texto abaixo, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa? 

“A essa escrita falseada (1) falta um processo de retorno (2) 
pois falta (3) igualmente (4) um leitor à vista (5) ou mesmo 
simulado.” 
 

A) 2 – 3 – 4  

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

C) 2 – 5  

D) 2 – 4 – 5  

E) 1 – 2 – 3 – 4  

 
As questões 8 e 9 referem-se ao texto seguinte. 

 Havia arroz sem colorau, couve e pão.  Sobre a toalha 
havia também copos cheios de vinho ou de água mineral, 
sorrisos, manchas de sol e a frescura do vento que sussurrava 
nas árvores. E no fim de tudo, houve fotografias. É possível que 
nesse intervalo tenhamos esquecido uma encantadora linguiça 
de porco e talvez um pouco de farofa. Que importa? O lombo era 
o essencial, e a sua essência era sublime. Por fora era escuro, 
com tons de ouro. A faca penetrava nele tão docemente como a 
alma de uma virgem entra no céu. A polpa se abria, levemente 
enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que 
têm certas nuvens às quatro horas da tarde, na primavera. O 
gosto era de um salgado distante e de uma ternura quase 
musical (Rubem Braga).  

8.8.8.8. Das informações a seguir, uma não traduz corretamente o 
sentido do texto. Identifique-a. 

A) Em seu caráter alimentar, o lombo, contrariando-se a 
descrição banal, é revestido de uma acepção poética 
inusitada.   

B) Se o lombo era essencial, o conjunto dos outros elementos 
que compunha o banquete dá-se apenas num formato 
coadjuvante. 

C) Numa mistura de objetos visuais e metáforas, o autor 
descreve a parcela animal posta à mesa em tom sublime.  

D) Abdicando das fronteiras que definem as diferenças entre a 
subjetividade e a objetividade, o autor evidencia sentidos 
sinestésicos na composição de um contexto poético. 

E) Ao subverter o caráter sublime e poético do objeto descrito, 
o autor estabelece uma relação assimétrica entre os 
diversos sentidos pelos quais os objetos se definem.  

 

9.9.9.9. O autor diz: “O lombo era o essencial”, que, considerando-se 
o contexto, traduz-se em: 

A) no conjunto de tudo posto à mesa, o lombo também era 
importante. 

B) se havia o lombo com tons de ouro, sua essencialidade era 
sublime. 

C) a carne transcende de sua condição essencialmente animal. 

D) se havia o lombo, as outras comidas eram prescindíveis. 

E) avultava-se o caráter sublime do lombo. 

 
 
 

As questões de 10 a 12 referem-se ao texto seguinte. 

 “Qualquer conhecimento do mundo implica uma construção de 
sentido. As coisas não se apresentam para o ser humano de 
forma imediata, natural ou objetiva. Ele as recria por meio de 
sentido, transformando-as de elementos insignificantes em 
objetos carregados de significação cultural. O mundo do ser 
humano é sempre um sentido do mundo” (RUIZ, Castor 
Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo,           
RS: UNISINOS, 2002, p. 59). 
 
10.10.10.10. Para o autor, o mundo do ser humano é uma construção  

A) de sentidos que se processa num vislumbre indireto das 
coisas. 

B) essencialmente simbólica, fundamentada no provável 
conceito das coisas. 

C) que se elabora a partir da recriação das coisas numa 
perspectiva simbólica. 

D) de símbolos que subverte a originalidade dos valores 
essenciais da realidade. 

E) imperfeita das coisas, um simulacro. 

 

11.11.11.11. Nas versões da frase “Ele as recria por meio de sentido”, 
ocorreu uma subversão da norma culta em: 

A) o ser humano recria as coisas por meio de sentido. 

B) para o ser humano, recriam-se as coisas por meio de 
sentido. 

C) por meio de sentido, ele recria as coisas. 

D) por meio de sentido, o ser humano, recria as coisas. 

E) as coisas são recriadas pelo ser humano por meio do 
sentido. 

 

12.12.12.12. É também aceitável para o primeiro período do texto a 
seguinte estrutura: 

A) Qualquer conhecimento do mundo implica com uma 
construção de sentido. 

B) Qualquer conhecimento do mundo implica-se numa 
construção de sentido. 

C) Qualquer conhecimento do mundo implica-se em construção 
de sentido. 

D) Qualquer conhecimento do mundo implica na construção de 
sentido. 

E) Qualquer conhecimento do mundo implica construção de 
sentido. 

 

13.13.13.13. Qual opção contém pretérito perfeito do indicativo? 

A) “Histórias em quadrinhos podem ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

B) “Histórias em quadrinhos poderiam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

C) “Histórias em quadrinhos podiam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

D) “Histórias em quadrinhos poderão ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

E) “Histórias em quadrinhos puderam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte:  

Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da 
morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas 
e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos 
contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, 
desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que 
docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno 
(Cecília Meireles). 

 

14.14.14.14. Observe o fragmento: “Essas e outras mortes ocorridas na 
família acarretaram muitos contratempos”. Uma versão de 
reescrita totalmente de acordo com a norma culta está na 
opção: 

A) Essas e outras mortes, às quais ocorreram na família, 
acarretaram muitos contratempos. 

B) Houve muitos contratempos nessas e noutras mortes que 
ocorreram na família. 

C) Essas e outras mortes, acarretaram muitos contratempos 
ocorridas na família. 

D) Acarretaram, muitos contratempos, essas e outras mortes 
ocorridas na família. 

E) Tiveram essas e outras mortes na família, que acarretaram 
muitos contratempos. 

 

15.15.15.15. No fragmento “entre o efêmero e o eterno”, há um exemplo 
de 

A) catacrese. 

B) hipérbole. 

C) sinestesia. 

D) metonímia. 

E) antítese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
16.16.16.16. A afirmação: “O Windows é um tipo de periférico de 

hardware utilizado em servidores”, está 

A) correta. 

B) incorreta, pois o Windows não é utilizado em servidores. 

C) incorreta, pois o Windows é um software. 

D) incorreta, pois o Windows é utilizado apenas em clientes. 

E) incorreta, pois o Windows é hardware, mas não periférico. 

 

17.17.17.17. Dadas as proposições 

I. O atalho de teclas CTRL+R é normalmente utilizado no 
Windows para recortar. 

II. O atalho de teclas CTRL+V é utilizado no Windows para 
colar. 

III. O atalho de teclas do Windows Alt+Tab executa a ação de 
alternar entre janelas. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) somente 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e II. 

E) II e III. 

 
18.18.18.18. Via e-mail, não é possível 

A) enviar a mesma mensagem para mais de um destinatário. 

B) anexar mais de um arquivo em uma mesma mensagem. 

C) enviar uma mensagem para um destinatário oculto. 

D) realizar conferências de vídeo com mais de um usuário. 

E) enviar uma imagem como anexo. 

 
19.19.19.19. São exemplos de sites de busca: 

A) Google e Orkut. 

B) Orkut e Yahoo. 

C) Google e Twiter. 

D) Twiter e Yahoo. 

E) Google e Yahoo. 

 

20.20.20.20. Dados os itens abaixo 

I. No endereço eletrônico http://www.penedo.al.gov.br o 
protocolo http indica que o site não é seguro. 

II. Um site seguro e com envio de dados criptografados 
possui, por padrão, em sua URL a terminação SGR. 

III. Um computador, mesmo possuindo um antivírus instalado, 
ainda pode ser infectado por um vírus. 

Está(ão) correto(s) somente o(s) item(ns) 

A) I. 

B) II. 

C) I e II. 

D) I e III. 

E) II e III. 
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21.21.21.21. De acordo com as opções de Layout de imagens 
encontradas no Microsoft Word 2003, na Janela Formatar 
Imagem, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 
1ª coluna 2ª coluna 

1.  

( ) Na frente 

2.  

( ) Atrás 

3.  

 ( ) Comprimido 

4.  

( ) Quadrado 

5.  

( ) Alinhado 

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção 

A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2 

B) 4 – 3 – 5 – 2 – 1      

C) 4 – 3 – 1 – 2 – 5 

D) 1 – 4 – 5 – 2 – 3 

E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 

 
A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Word 
2003 e serve como base para resolução da questão 22. 

22.22.22.22. Dadas as afirmações sobre a barra de Status, 

 

 

 

 

I. Ela fornece diversas informações sobre o documento, 

como número de páginas, posicionamento do cursor, 

idioma a ser usado, tamanho do papel, orientação da 

página etc. 

II. Clicando no botão      abre-se a ferramenta de Gravar 

Macro. 

III. O recurso     pode indicar que a tecla ALT está 

pressionada. 

IV. O recurso      pode indicar que a função de Sobrescrever 

está ativa.  

verifica-se que estão corretas  

A) III e IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas.       

E) I, II, III e IV. 

 

23.23.23.23. A inserção de um Hiperlink poder ser feita por meio do menu 
Inserir. Uma outra maneira de usar este recurso que o Word 
2003 oferece é o atalho do teclado 

A) Ctrl+H. 

B) Ctrl+K.     

C) Ctrl+P.  

D) Alt+H. 

E) Ctrl+L.  

 

24.24.24.24. Para inserir um gráfico no Microsoft Excel 2003, após clicar 

no botão , é necessário passar por 4 etapas listadas 
abaixo, para concluir a inserção. Enumere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

1ª coluna 2ª coluna 

1ª etapa  ( ) Opções de gráfico 

2ª etapa  ( ) Local do gráfico. 

3ª etapa  ( ) Tipo do gráfico 

4ª etapa  ( ) Dados de origem 

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção 

A) 3ª – 4ª – 1ª – 2ª 

B) 1ª – 3ª – 4ª – 2ª 

C) 1ª – 4ª – 3ª – 2ª 

D) 3ª – 4ª – 2ª – 1ª 

E) 4ª – 2ª – 1ª – 3ª 

 

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Excel 
2003 e serve como base para resolução da questão 25. 

25.25.25.25. Para obter os resultados da coluna D, foi usada a função 
MÉDIA. Analisando as opções, podemos concluir que todas 
são verdadeiras, exceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Selecionando o conjunto de células de B2 a D7, temos 
informações suficientes para gerar um gráfico. 

B) Para obter o resultado da média do aluno Eduardo, basta 
preencher a célula D4 com =média(b4:c4). 

C) Excluindo/deletando os valores das notas semestrais do 
aluno Carlos, aparecerá na célula D4 a informação #DIV/0!. 

D) O nome do arquivo é Pasta1. 

E) Selecionando as células B3, B4 e B5, a barra se status 
sempre fornecerá o somatório dos valores.       
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26.26.26.26. Qual das opções abaixo não apresenta princípio da 

Medicina descrito no Código de Ética Médica? 

A) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho 
ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão.  

B) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros, 
com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.  

C) O médico investido em função de chefia ou auditoria dispõe 
de total autonomia para alterar prescrição ou tratamento de 
paciente determinado por outro médico, independentemente 
de comunicação ao médico assistente ou ao paciente.  

D) O médico investido em função de direção tem o dever de 
assegurar as condições mínimas para o desempenho ético-
profissional da Medicina.  

E) A fim de que possa exercer a Medicina com honra e 
dignidade, o médico deve ter boas condições de trabalho e 
ser remunerado de forma justa.  

 

27.27.27.27. São direitos do médico, de acordo com o Código de Ética 
Médica, exceto um deles.  

A) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.  

B) Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições 
em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da 
profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, 
à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina 
de sua jurisdição.  

C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas 
as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as 
normas legais vigentes no País.  

D) Explorar o trabalho médico como proprietário, sócio ou 
dirigente de empresas ou instituições prestadoras de 
serviços médicos, bem como auferir lucro sobre o trabalho 
médico, isoladamente ou em equipe.  

E) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, 
quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe 
não oferecer condições mínimas para o exercício 
profissional ou não o remunerar condignamente, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
Conselho Regional de Medicina.  

 

28.28.28.28. As indicações de ventilação com pressão positiva com balão 
e máscara estão relacionadas abaixo, em quais opções? 

A) Apnéia, frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e cianose 
central persistente. 

B) Apnéia, frequência cardíaca abaixo de 80 bpm e cianose 
central persistente. 

C) Apnéia, frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e 
ciailzadanose de extremidades. 

D) Apnéia, frequência cardíaca abaixo de 80 bpm e cianose de 
extremidades. 

E) Apnéia, frequência cardíaca abaixo de 60 bpm e cianose 
central persistente. 

29.29.29.29. Quando o recém-nascido possui algum fator de risco, quais 
são os passos iniciais da reanimação? 

I. Colocar o RN sob fonte de calor radiante. 

II. Posicionar a cabeça do RN. 

III. Aspirar a boca e as narinas. 

IV. Secar o RN e desprezar os campos úmidos. 

Verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

 
30.30.30.30. Você vê uma criança de 4 anos que parece estar sufocada e 

que a mãe confirma que ela estava com uma pequena bala 
na boca. Após confirmar que a criança está responsiva, mas 
está cianótica, incapaz de tossir ou falar e sem 
movimentação de ar, o que faria inicialmente para esta 
criança? 

A) Dar 5 tapas nas costas e 5 compressões torácicas. 

B) Tenta pegar o corpo estranho às cegas na orofaringe. 

C) Fala para a criança que irá ajudar e realiza compressões 
abdominais. 

D) Fala para a criança que irá ajudar e realiza compressões 
torácicas. 

E) Aguarda a criança desfalecer para rapidamente realizar 
compressões torácicas. 

 
31.31.31.31. Na Meningite, podemos encontrar os seguintes sinais: 

I. de irritação meníngea. 

II. de hipertensão intracraniana. 

III. de comprometimento renal. 

IV. de insuficiência respiratória. 

V. infecciosos. 

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 
32.32.32.32. Uma criança de 5 anos pálida e apática com história de 

diarréia é trazida ao hospital. As respirações são 50 
resp/min sem desconforto e com murmúrio vesicular 
presente bilateralmente. A frequência cardíaca é 160 bpm e 
a PA 80x60mmHg. O tempo de enchimento capilar é 5 
segundos. Após colocar oxigênio e obter acesso venoso, 
qual dos seguintes tratamentos imediatos é o mais 
adequado? 

A) Obter RX de tórax. 

B) Administrar soro de manutenção com eletrólitos. 

C) Administrar dopamina 5 microgramas/kg/min. 

D) Administrar adrenalina contínua. 

E) Administrar soro fisiológico 20 ml/kg/min em até 20 min. 
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33.33.33.33. RN de 2000g com 35 semanas de idade gestacional e com 
bolsa rota superior a 24 horas e febre materna apresentou 
desconforto respiratório precoce. O pediatra colocou no 
CPAP nasal e no RX de tórax com imagem de condensação 
bilateral e broncograma aéreo. Qual a hipótese diagnóstica 
mais provável? 

A) Aspiração de mecônio. 

B) Taquipnéia transitória do RN. 

C) Hipertensão pulmonar. 

D) Pneumonia por estreptococos B. 

E) Sindrome do pulmão úmido. 

 
34.34.34.34. Com relação ao diabete melito tipo 1 (DM1), marque a 

opção errada. 

A) A maior causa de mortalidade por DM1 na infância e na 
adolescência é a cetoacidose diabética. 

B) A primeira fase do DM1 caracteriza-se por poliúria, 
polidipsia e ganho de peso. 

C) A base do tratamento do DM1 consiste em insulinoterapia, 
dieta e atividade física. 

D) A alergia à insulina, quando presente, reverte em dias ou 
semanas, sem mudança do tratamento. 

E) O ajuste inicial diário da terapia insulínica depende da 
glicemia capilar e varia de 10 a 20%, para mais ou para 
menos. 

 

35.35.35.35. Assinale a opção errada referente às adenomegalias. 

A) Linfonodos palpáveis em recém-nascidos são justificados 
quando a mãe apresenta infecção urinária no último 
trimestre da gravidez. 

B) Linfonodos cervicais e inguinais até 2 cm são normais até 
12 anos de idade. 

C) Linfonodos com diâmetros superiores a 3 cm aderidos à 
pele ou aos planos profundos, em qualquer região, deverão 
ser biopsiados. 

D) Linfonodos nas regiões supraclavicular e cervical inferior 
deverão ser biopsiados. 

E) Linfonodos que não regridem ou aumentam de volume após 
tratamento específico deverão ser biopsiados. 

 

36.36.36.36. Assinale a opção correta relacionada ao diagnóstico de 
tuberculose pulmonar. 

A) Os teste sorológicos representam o padrão ouro para o 
diagnóstico em pacientes pediátricos. 

B) A tomografia computadorizada é o método mais sensível e 
seguro para o diagnóstivco a nível populacional. 

C) O diagnóstico clínico, com evidência epidemiológica é 
suficiente para decidir o tratamento. 

D) O Rx simples de tórax, por mostrar lesões radiológicas 
especificas, fecha o diagnóstico. 

E) O teste tuberculínico com PPD, realizado pela técnica de 
Mantoux, é o principal demonstrativo da infecção 
tuberculosa. 

 
 
 

37.37.37.37. O hipotiroidismo congênito (HC) é a principal causa de 
deficiência mental em crianças, justificando o seu 
diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal (teste do 
pezinho) que também diagnostica outras doenças 
congênitas. Marque a opção correta. 

A) O teste do pezinho deve ser feito até 28 dias, ainda dentro 
do período neonatal, para evitar sequelas neurológicas. 

B) O teste do pezinho deve ser feito entre o 3º e 5º dia de vida, 
para permitir tratamento precoce (até 14 dias de vida) e 
evitar sequelas. 

C) O teste do pezinho deve ser feito após o 5º dia de vida a fim 
de se evitar a elevação tardia do nível de TSH. 

D) O teste do pezinho deve ser considerado positivo para HC e 
o neonato encaminhado para avaliação clínica e exames 
confirmatórios quando os valores séricos de T4 forem 
menores do que 8mg/dl e/ou os de TSH forem maiores do 
que 10mcU/ml. 

E) A presença de sinais de HC como icterícia prolongada, 
sonolência, pele seca e fria, cianose, dificuldade para 
mamar e macroglossia dispensa a triagem neonatal para 
hipotiroidismo. 

 

38.38.38.38. Assinale a opção errada com relação a mães lactantes HIV 
positivas. 

A) O Ministério da Saúde do Brasil contra indica a 
amamentação para bebês filhos de mães HIV positivas, o 
aleitamento cruzado e o leite materno ordenhado não 
pasteurizado por um banco de leite humano. 

B) Mães HIV soropositivas podem fornecer seu leite aos bebês 
quando pasteurizado a 62,5ºC por 30 minutos. 

C) As mães HIV positivas podem amamentar livremente desde 
que estejam recebendo tratamento adequado para a 
doença. 

D) As mães que, após aconselhamento, optarem por 
amamentar devem ser orientadas a interromper a 
amamentação entre 4 e 6 meses (não há estudos sobre 
risco e benefício a partir de 6 meses) e a tratar as condições 
que aumentam os riscos de transmissão, como mastites, 
lesões de mucosa oral do bebê e lesões mamilares. 

E) Segundo a OMS, apesar do risco o aleitamento natural pode 
ser utilizado quando o risco de morte por outras doenças 
(desnutrição, diarréia aguda) é maior do que o de contrair o 
HIV e quando não é possível o uso de alimentação 
alternativa segura. 

 

39.39.39.39. Criança de 60 meses, do sexo masculino, apresenta peso 
corporal igual a 13,5 Kg. Marque a opção correta para o 
diagnóstico do estado nutricional segundo o critério de 
Gomez. 

A) Desnutrição moderada (segundo grau). 

B) Eutrofia. 

C) Desnutrição leve (primeiro grau). 

D) Desnutrição grave (terceiro grau). 

E) Desnutrição grave, do tipo Kwashiorkor. 
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40.40.40.40. Lactente de 1 ano apresenta, há 3 dias, febre contínua 
moderada, irritabilidade, recusa alimentar e diarréia 
caracterizada por fezes líquidas, abundantes, odor azedo, 
10 a 12 vezes por dia; diurese diminuída, mas presente; 
enoftalmia discreta (+/4); mucosa oral pouco úmida. Marque 
a opção correta. 

A) A criança apresenta diarréia de etiologia viral, com 
desidratação leve. O tratamento inclui: oferta de sais para 
reidratarão oral (SRO) para repor as perdas de água e 
eletrólitos, manter dieta habitual fracionada (corrigindo os 
erros) e orientar a família para respeitar a inapetência. 

B) A criança apresenta diarréia por bactéria enterotoxigênica. 
Além do tratamento proposto na opção A é necessário o uso 
de probióticos. 

C) A criança apresenta diarréia por bactéria aderente a julgar 
pela febre contínua, sendo imprescindível o uso de 
antibióticos. 

D) A irritabilidade apresentada pela criança deve ser 
interpretada como cólica intestinal associada à infestação 
por protozoários, sendo mais comum a giárdia, o que 
justifica a prescrição de metronidazol. 

E) A criança apresenta diarréia de etiologia viral ou bacteriana, 
e os sinais de desidratação (oligúria e enoftalmia) são 
suficientes para indicar hidratação venosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


