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Mário tem quatro anos de idade e foi internado por apresentar
doença febril exantemática de evolução aguda, sugestiva de
doença de Kawasaki. A complicação mais temida nestes casos
é:
A)
B)
C)
D)
E)

Insuficiência renal aguda.
Acidente vascular cerebral.
Arterite coronariana (aneurisma da artéria aorta).
Endocardite aguda.
Hepatite fulminante.

     
De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com base
na sua fisiopatologia, os critérios para diagnóstico de febre
hemorrágica da dengue são os seguintes, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

     
Flávio tem três anos de idade e foi levado à emergência por
apresentar febre e tosse há quatro dias. Ao exame, apresentase febril (38,5%), com FR = 60 irpm e tiragem subcostal.
Raios X de tórax: condensação no lobo inferior direito. O
provável diagnóstico e conduta é:
A) Asma brônquica / inalação com broncodilatador.
B) Pneumonia bacteriana / hemograma: se houver leucocitose
e desvio a esquerda, iniciar antibiótico recomendado por
sete dias.
C) Pneumonia
viral
/
tratamento sintomático
e
acompanhamento ambulatorial.
D) Síndrome de Löeffler / medicação sintomática e
antiparasitária.
E) Pneumonia bacteriana / Internar e iniciar antibioticoterapia
parenteral, com solicitação de hemograma e hemocultura.



Marta tem seis anos de idade e foi levada ao ambulatório
porque se apresenta irritada e com choro fácil há duas
semanas. Nos últimos cinco dias surgiram movimentos
incoordenados e involuntários, atenuados com o sono e/ou
repouso, predominantemente no segmento cefálico e membros
superiores, com piora da escrita e dificuldade na fala. O
tratamento mais indicado é:
A)
B)
C)
D)
E)

Fenobarbital.
Haloperidol.
Benzodiazepínico.
Mydazolan.
Carbamazepina.

A)
B)
C)
D)
E)

Suspender uso do leite de vaca.
Prescrever sulfametoxazol + trimetoprima.
Prescrever metronidazol.
Retirar o glúten da dieta.
Prescrever medicação sintomática.

     
Bruno tem cinco anos de idade, pesa 18 kg e está em
tratamento de anemia ferropriva com sulfato ferroso
(250mg/10 ml), na dose de 2 ml/dia, por via oral, 30 minutos
antes do almoço. Após duas semanas de tratamento, os índices
hematimétricos mantiveram-se praticamente inalterados e a
contagem de reticulócitos foi normal. A melhor conduta a ser
tomada é:

Febre ou história de febre recente inferior a sete dias.
Alterações hemorrágicas.
Plaquetopenia inferior a 100.000 / mm3.
Alterações da permeabilidde capilar.
Mialgia generalizada.

    

Renato tem dois anos de idade e após ingresso numa creche
municipal há quatro meses, começou a apresentar diarréia
recidivante, três a quatro evacuações diárias, com muco, sem
sangue, de consistência líquida ou pastosa e de aspecto
brilhante. Acompanha este quadro: fraqueza, dores
epigástricas, náuseas, flatulência, meteorismo e perda de peso.
Com base nos dados acima, qual a conduta a ser tomada?

A) Manter sulfato ferroso na mesma dose e reavaliar após
uma semana.
B) Administrar transfusão de concentrado de hemácias.
C) Investigar outras causas de anemia.
D) Verificar se a dose de sulfato ferroso está correta para o
tratamento e corrigi-la.
E) Investigar perdas sanguíneas anormais.

     
O Programa Nacional de Imunizações faz constantes ajustes
do seu calendário vacinal dependendo do momento
epidemiológico do país. Indique a (as) novas vacinas que
farão parte deste calendário vacinal a partir de 2010:
A)
B)
C)
D)
E)

Hepatite A e B.
Rotavírus e Sabin.
Antipneumocócica e antimeningocócica C.
Vacina Salk.
Vacina contra dengue.

     
Em determinadas circunstâncias está indicado o adiamento de
vacinas. Indique a alternativa correta:
A) Anemia.
B) Uso de corticoide em dose imunossupressora por mais de
duas semanas.
C) Desnutrição.
D) Resfriado comum.
E) Diarreia aguda.
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O Indice de Massa Corpórea (IMC) vem sendo amplamente
usado como medida adequada de avaliação nutricional do
adolescente. As variáveis utilizadas para este cálculo são:
A) Percentual do peso em relação ao peso adequado à
estatura.
B) Percentual da estatura para o peso adequado à idade.
C) Peso e estatura.
D) Estatura e pregas cutâneas tricipitais.
E) Peso, estatura e pregas cutâneas tricipitais.

    
Escolar de oito anos de idade com suspeita de dengue. Das
alterações abaixo, indique a que é sinal de alarme e que
determina internamento imediato:
A)
B)
C)
D)
E)

Renata tem treze anos de idade e sempre foi saudável. Há três
dias apresenta doença febril de evolução aguda, com tosse e
dor no hemitórax direito. Os dados do exame físico e o estudo
radiológico são indicativos de uma pneumonia direita. O
agente etiológico mais provável é:

Adolescente de quatorze anos com suspeita diagnóstica de
anorexia nervosa, apresenta magreza excessiva decorrente do
uso abusivo de laxantes, diuréticos e inibidores do apetite. O
principal sinal de gravidade é:
Alcalose hiperclorêmica.
Hipopotassemia.
Acidose hipoclorêmica.
Hiponatremia.
Hipernatremia.

     

A)
B)
C)
D)
E)

Citomegalia congênita.
Hepatite B.
Toxoplasmose congênita.
Sífilis congênita.
Rubéola congênita.

     
Recém nascido de parto cesáreo, a termo, pesando 2.500 g,
com Apgar de 9 no quinto minuto. A genitora é HIV positivo.
Dos cuidados necessários ao atendimento desta criança, todas
as alternativas estão corretas, exceto:

Streptococcus pneumoniae.
Klebsiella pneumoniae.
Mycoplasma pneumoniae.
Adenovirus.
Clamidia trachomatis.

     

A)
B)
C)
D)
E)

A) Suspender aulas para limpeza e desinfecção da escola.
B) Afastamento por duas semanas dos contactantes íntimos
da criança.
C) Quimioprofilaxia para todas as crianças da escola.
D) Cultura de secreção de orofaringe dos colegas de turma de
Pedro.
E) Orientação dos familiares quanto aos sinais e sintomas da
doença.

Recém nascido com 30 semanas de idade gestacional,
apresenta no primeiro dia de vida: letargia, crises convulsivas,
hepatoesplenomegalia e petéquias generalizadas. A
tomografia realizada no terceiro dia de internamento mostrou
presença de calcificações intracranianas periventriculares. A
hipótese diagnóstica mais provável é:

Leucopenia.
Hipoatividade.
Hemoconcentração.
Dor abdominal intensa e continua.
Plaquetopenia moderada.

    

A)
B)
C)
D)
E)

Pedro tem quatro anos de idade e freqüenta uma escola
pública que atende crianças na faixa etária de quatro a seis
anos de idade. O menor foi internado recentemente com
meningite por Hemophilus influenzae. Qual a conduta a ser
tomada?

A) Iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora de
vida da criança.
B) Remoção do sangue e das secreções logo após o parto
através do banho da criança.
C) Iniciar AZT (zidovudina) ns duas primeiras horas de vida.
D) Vacinar com BCG e contra hepatite B nas primeiras doze
horas de vida.
E) Aspiração delicada das secreções das vias aéreas para
evitar traumatismo de mucosas.

     
Ana tem vinte meses de idade e pesa 6 kg. Apresenta-se
hipoativa, anêmica (++) e anorética. O exame de fundo de
olho evidenciou palidez de papila e mácula. A suplementação
prioritariamente indicada deverá ser feita com:
A)
B)
C)
D)
E)

Sulfato ferroso.
Vitamina A.
Vitamina B12.
Vitamina D.
Acido fólico.
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Nos casos de intoxicação aguda por substâncias
potencialmente fatais, especialmente em pó ou líquido e
principalmente na primeira hora, a lavagem gástrica está
contra-indicada nas seguintes situações, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Ingestão de cáusticos.
Ingestão de derivados de petróleo.
Diátese hemorrágica.
Antidepressivos tricíclicos.
Objetos pontiagudos.

a composição do leite materno pode variar de acordo com o
tempo gestacional, transcorrer de cada mamada e no evoluir
da amamentação. Quais as características do leite materno na
mãe de um recém nascido pré - termo?
A)
B)
C)
D)
E)

     

     

Nos casos de intoxicação aguda pela metoclopramida, o
antídoto indicado é:
A)
B)
C)
D)
E)

Biperideno.
Desferoxamina.
Azul de metileno.
N-acetil-cisteína.
Acido ascórbico

     

Escolar com quadro clínico de insuficiência respiratória e
toxemia, apresentando ao exame físico turgência jugular,
taquicardia, pulso paradoxal e hipotensão. A ausculta cárdio
respiratória revela: sibilos, estertores crepitantes em ambos os
pulmões e bulhas cardíacas abafadas. Qual o diagnóstico mais
provável?
A) Estado de mal asmático.
B) Síndrome de Löeffler.
C) Tamponamento cardíaco.
D) Pneumonia.
E) Choque.

    

Paula tem dez anos de idade e apresenta quadro infeccioso
sistêmico, com focos pneumônicos distribuídos em ambos os
pulmões, de aspecto nodular. Qual o provável agente
etiológico?
A)
B)
C)
D)
E)

Estafilococo
Klebsiella
Pseudomonas
Pneumococo
Mycoplasma

    
Nas intoxicações agudas por nafazolina em lactentes, as
alterações abaixo são encontradas, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Calafrios
Cianose labial
Irritabilidade
Sonolência
Rigidez de nuca

Mais rico em IgM.
Mais rico em proteínas e IgA.
Baixo teor de glicose.
Relação cálcio fósforo de seis para cinco.
Baixo teor de lipídios.

Sandra tem 13 anos e queixa-se de dor nas costas há três
semanas. Ao exame clínico, a menor apresenta pequena giba
na região paravertebral direita. A conduta indicada é:
A) Tranqüilizar os pais por se tratar de uma condição benigna
nesta idade.
B) Prescrever calor local e miorrelaxante para alivio da dor.
C) Orientar Paula para a prática de esportes.
D) Encaminhar ao ortopedista por tratar-se de escoliose
sintomática em menina.
E) Recomendar uso de aparelho ortopédico para aliviar a dor.

     
César tem quatro anos de idade e foi atendido na emergência
com parada cardiorrespiratória após afogamento em piscina. O
pediatra de plantão fez manobras de ressuscitação, mas após
30 minutos, o óbito foi constatado. De acordo com o Código
de Ética Médica, a quem compete o preenchimento do
atestado de óbito?
A)
B)
C)
D)
E)

Ao chefe da equipe de plantão.
Qualquer médico da equipe.
Ao diretor do hospital.
Ao médico do paciente.
Ao médico legista.

    

Em relação à Mortalidade Infantil, é correto afirmar:
A) As mortes neonatais precoces ocorrem em crianças entre
sete e vinte sete dias de vida, em geral por afecções
originadas no período perinatal.
B) Acidentes representam a principal causa de óbitos entre os
menores de um ano nas regiões mais desenvolvidas do
Brasil.
C) O componente neonatal da Mortalidade Infantil apresentou
decréscimo mais acentuado que o componente pósneonatal nos últimos dez anos no Recife.
D) As causas externas representaram importante grupo de
causa de óbito entre crianças de um a nove anos de idade
no Recife no início do século atual.
E) No Brasil, o sarampo atualmente representa a principal
doença prevalente em menores de cinco anos, justificando
a atual campanha de imunização no país.
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Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a
alternativa incorreta:
A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os
recursos destinados às ações e serviços de saúde estão
vinculados à receita de impostos e transferências
constitucionais.
B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é
definido com base na variação nominal do Produto
Interno Bruto (PIB).
C) Os estados e municípios devem disponibilizar
obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita
pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais.
E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição
Federal.

    
Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde,
assinale a alternativa incorreta:
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e
organizado aos sistemas de saúde e se dará
prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção
Básica.
B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento
do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para
resolução do problema deverá ser baseada em critérios de
vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de
discriminação ou privilégio.
C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de
forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos,
preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco
à saúde pública.
D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se
dará de forma incondicional, em qualquer unidade do
sistema.
E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser
assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados
conveniados com o SUS.

     
“As ações desenvolvidas em parceria com movimentos
sociais e populares para a qualificação da participação social
e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida
como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):
A)
B)
C)
D)
E)

Educação permanente para o controle social.
Promoção da equidade.
Mobilização social em saúde.
Educação Popular em Saúde.
Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

     
Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela
Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 –
2011, exceto:
A) Saúde do trabalhador.
B) Saúde indígena.
C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de
saúde às pessoas com deficiência.
D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de
violência.
E) Saúde do homem.

      
Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica,
no Pacto pela Vida 2008, exceto:
A) Taxa de internação por diabetes mellitus e suas
complicações na população de 30 anos de idade e mais.
B) Média anual de consultas médicas por habitante nas
especialidades básicas.
C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais
e sete ou mais consultas de pré-natal.
D) Percentual de crianças menores de cinco anos com
vacinação em dia.
E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do
Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção
básica.

     
Todas as alternativas abaixo se configuram como principais
objetivos do processo de programação pactuada e integrada,
exceto:
A) Definir que os limites financeiros para a assistência da
atenção básica, de média e alta complexidade, para cada
município, serão compostos por parcela destinada à
assistência da própria população e às referências recebidas
de outros municípios.
B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos
federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de
ações de assistência à saúde.
C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do
acesso aos serviços de saúde.
D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e
hierarquizadas de serviços de saúde.
E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às
ações e serviços de saúde em todos os níveis de
complexidade com a alocação dos recursos financeiros de
custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento
às necessidades de saúde da população.
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A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em
relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a
alternativa incorreta:
A) É um órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
B) A representação dos usuários é paritária em relação ao
conjunto dos demais seguimentos.
C) Atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política municipal de saúde, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
D) Tem sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara
Municipal.
E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder municipal
legalmente constituído.

     
O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem
por base a formulação e/ou revisão periódica de quais
instrumentos?
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e
Relatório Anual de Gestão.
B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e
Relatório Anual de Gestão.
C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e
Programação Pactuada Integrada.
D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano
Plurianual.
E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada
Integrada e Plano Plurianual.

     
Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e
pactuação entre os gestores do SUS?
A)
B)
C)
D)
E)

     
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde,
analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas
verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do
Sistema Único de Saúde:

(

(

(

(
(

      
Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema
Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de
saúde do trabalhador abaixo, exceto:
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.
B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais.
C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção
permanente do ambiente do trabalho.

Municipalização.
Universalização.
Regionalização.
Regulamentação.
Hierarquização.

(

) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
) O sistema único de saúde será financiado, nos termos do
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias por meio de processo seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
) As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.
) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, F, V, V, F
F, V, F, V, F, V
V, V, V, V, V, V
F, F, V, F, F, F.
V, F, V, F, F, V.

Página 5/6
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Caruaru
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Plantonista Pediátrico/ Nível Superior

     
Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de
vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/
Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa
incorreta:
A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se
constituem como a terceira maior causa de mortalidade
na população geral.
B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem
como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
C) No conjunto da população, entre as causas externas, as
principais causas de óbito foram por agressões, seguidas
dos acidentes de transporte e quedas.
D) Dentre as causas externas as agressões são as principais
causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os
acidentes de transporte são predominantes entre crianças
e idosos.
E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de
óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro
anos, os afogamentos.

     
Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de
trabalho básicos da ação regulatória, exceto:
A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos
realizados pelos estabelecimentos executantes para os
estabelecimentos solicitantes.
B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou
serviço de saúde.
D) A execução da ação regulatória feita por profissional
competente, capaz de análise crítica e discernimento que
o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
E) A configuração do controle de acesso dos usuários em
um sistema informatizado.

     
Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o
Piso da Atenção Básica?
A)
B)
C)
D)
E)

Norma Operacional Básica/1996.
Norma Operacional Básica/1993.
Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
Norma Operacional Básica/1991.
Pacto pela Saúde.

    
De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde
conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
A)
B)
C)
D)
E)

Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
Conselho de Saúde e Participação Popular.
Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.
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