VERSÃO

B
COMANDO DA AERONÁUTICA
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA
(CAMAR 2013)
ESPECIALIDADE: PEDIATRIA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta)
questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30
(trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2.

Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira:
 se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
 se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os
campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

4.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento
receptor/transmissor/armazenador de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), preencha apenas uma
alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução
contida no próprio Cartão de Respostas.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que
vier com outra assinalação, será considerada incorreta.

8.

Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas NÃO será substituído.

9.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total
de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das
provas por, no mínimo, 2 (duas) horas depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado
pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de
Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão
de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.

ESPECIALIDADE
31) Considerando o Calendário de Vacinação das crianças, relacione as afirmativas abaixo conforme as vacinas citadas,
e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BCG
Hepatite B
Oral rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)
Tríplice viral
Pneumocócica 10 (conjugada)

(
(

) administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento ou na primeira visita ao serviço de saúde.
) administrar o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. Nos prematuros com menos de 36
semanas administrar a vacina após completar 1 mês de vida e atingir 2 Kg.
) administrar duas doses seguindo rigorosamente os limites de faixa etária: primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3
meses e 7 dias. Segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias. O intervalo mínimo preconizado entre a
primeira e a segunda dose é de 30 dias.
) no primeiro semestre de vida, administrar 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é
de 60 dias e, no mínimo, de 30 dias. Fazer um reforço, preferencialmente, entre 12 e 15 meses de idade,
considerando o intervalo mínimo de seis meses após a 3ª dose.
) administrar 2 doses. A primeira dose aos 12 meses de idade e a segunda dose deve ser administrada aos 4
anos de idade.

(

(

(

a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4
b) 4 – 3 – 2 – 5 – 1
c) 3 – 2 – 4 – 1 – 5
d) 4 – 5 – 2 – 3 – 1
32) Um adolescente, ao jogar futebol, teve uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Sobre este quadro
clínico, assinale a afirmativa incorreta.
a) Ligamento colateral medial é o ligamento mais comumente lesado do joelho.
b) LCA é o principal estabilizador do joelho contra a translação anterior da tíbia sob o fêmur e contra a rotação
externa do fêmur.
c) Para verificar a lesão de LCA, devem ser realizados os seguintes testes clínicos: teste da gaveta anterior, teste de
Lachman e Pivot shift test.
d) Os adolescentes e jovens predispostos à lesão e rotura do LCA são participantes de esporte de impacto com o pé
no solo, que exigem rotações e súbitas mudanças de direção no movimento.
33) Em relação ao atraso do crescimento, analise as afirmativas abaixo.
I. No hipotireodismo ocorre redução do crescimento da estatura com preservação do crescimento do peso.
II. As doenças cardiovasculares são consideradas no início da lactância, a causa predominante de atraso do
crescimento.
III. A baixa ingesta calórica exibe queda do perímetro cefálico antes da queda do percentil de peso.
IV. Nas doenças sistêmicas graves, o ganho ponderal insuficiente é ainda mais importante do que o déficit de
crescimento linear.
Estão corretas somente as afirmativas
a) I e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.
34) As crianças com cardiopatia congênita sofrem, frequentemente, complicações na infância, devido a
a) septo primum.
b) broncopneumonia.
c) síndrome de Down.
d) alterações morfológicas.
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35) As principais formas de apresentação clínica das cardiopatias podem ser, exceto:
a) cianose.
b) arritmia cardíaca.
c) sopro cardíaco isolado.
d) síndrome da insuficiência cardíaca.
36) Considerando uma criança com poucos meses de idade, nascida a termo, com baixo peso e em aleitamento
materno, é correto afirmar que
a) a proteção anti-infecciosa se refere apenas à doença diarreica bacteriana ou viral.
b) o aleitamento materno não pode ser exclusivo até os 6 meses, é preciso suplementos.
c) toda criança com baixo peso deve receber outro tipo de leite até chegar ao peso ideal.
d) a proteção anti-infecciosa é devido a IgA secretora e fatores inespecíficos, como maturação do epitélio intestinal
e outros.
37) De acordo com o Programa de Atenção às Doenças Prevalentes na infância do Ministério da Saúde do Brasil,
analise as afirmativas abaixo.
I. O diagnóstico de uma criança com 1 ano de idade que apresenta diarreia com sangue nas fezes há cerca de 14
dias é desidratação grave.
II. Uma criança na idade pré-escolar queixa-se de dor e apresenta secreção purulenta visível na orelha direita há
mais ou menos 5 dias, logo, é um caso de infecção aguda do ouvido.
III. Um menino de 4 anos com febre e tosse há 3 dias, frequência respiratória de 50 IRM, sem estridor ou sibilância,
não deve ter diagnóstico de pneumonia.
IV. Uma criança considerada agudamente doente, mas que consegue mamar no peito da mãe e beber líquido, não
está vomitando e não tem convulsões, não apresenta sinais gerais de perigo.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I e III, somente.
c) II e IV, somente.
d) I, II e III, somente.
38) Estima-se que, no Brasil, a taxa de tuberculose na infância esteja ao redor de 15%, sendo que 75% dos casos são
de forma pulmonares e 25% de forma extra-pulmonares. O agente etiológico conhecido como bacilo de Koch é um
complexo constituído de várias espécies, tais como, exceto:
a) M. bovis.
b) M. microti
c) M. asiático.
d) M. tuberculosis.
39) As infecções das vias aéreas superiores, como regra geral, apresentam condições ameaçadoras da vida. As
doenças que provocam infecções respiratórias superiores mais comuns em crianças são a rinorreia e a obstrução
nasal. Analisando a representação de algumas etiologias, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)

Vírus:
Picornavírus (rinovírus e enterovírus)
Adenovírus
Paramixovírus
Ortomixovírus (influenza)

(

)

(
(
(

)
)
)

Bactérias:
otite média aguda: Streptococcus pneumoniae, Moraxella
catarrhalis e S. pyogenes.
sinusite: S. pneumoniae, H. influenzae e S. aureus e anaeróbios.
faringite: Streptococcus pyogenes.
epiglotite: Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus
pyogenes, Stapylococcus aureus.

a) 1 – 2 – 3 – 4
b) 2 – 3 – 1 – 4
c) 2 – 1 – 4 – 3
d) 3 – 4 – 1 – 2
40) A bronquite corresponde à presença de inflamação da parede brônquica associada a diversas causas, exceto:
a) Inflamatórias: asma.
b) Infecções: vírus, Chlamydia, Ureaplasma e Bordetella pertussis.
c) Doenças crônicas: desordens de deglutição, refluxo gastroesofágico e imunodeficiência.
d) Bronquite: via área desobstruída não apresentando edemas nas paredes dos brônquios.
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41) O diagnóstico de uma menina, 10 anos, é pneumonia comunitária aguda. Foi tratada com penicilina cristalina via
endovenosa por 48 horas sem apresentar melhorias no quadro clínico. Considerando a hipótese de pneumonia por
Mycoplasma pneumoniae, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(

) A principal indicação do antimicrobiano é a erradicação do Mycoplasma pneumoniae do trato respiratório.
) O aspecto radiográfico é específico da doença e o diagnóstico poderá ter sido facilmente estabelecido.
) As contagens identificadas na leucometria global e específica são, na maioria dos casos, normais, mas a
velocidade de hemossedimentação está frequentemente elevada.

a) F – F – V
b) V – F – F
c) F – V – V
d) V – V – F
42) Uma criança, 8 meses de idade, apresentou quadro de coriza e tosse seca, que piorava de forma progressiva.
Transferida para UTI pediátrica, recebeu ventilação assistida por 5 dias, tendo alta depois de aproximadamente 20
dias, mas o quadro clínico não melhorou por completo. Apresentou sibilância grave, dificuldade de alimentação e, às
vezes, vômitos após a mamada, pelo prazo de 2 meses. A radiografia do tórax demonstrou ausência de
condensações com pequenas áreas de hiperinsuflação localizada. A equipe médica foi informada que os 2 irmãos da
criança apresentavam estado gripal. História patológica pregressa e familiar: dermatite atópica e histórico familiar de
atopia.
Após análise de tais informações, o provável diagnóstico é
a) pneumonia grave.
b) bronquiolite obliterante.
c) alergia a proteína do leite de vaca.
d) asma grave aliada a bronquite viral.
43) Considerando os princípios da dietoterapia, o aumento médio de peso no 1º ano de vida segue em proporção à
tabela apresentada abaixo. Assinale a alternativa que apresenta um erro.
a)
b)
c)
d)

primeiro ano
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

gramas/mês
700 g
600 g
500 g
400 g

gramas/dia
25-30 g
20 g
15 g
12 g

44) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde/OPAS e da Sociedade Brasileira de Pediatria, no que se refere à
alimentação da criança nos 2 primeiros anos de vida, analise as afirmativas abaixo.
I. Para garantir o volume a ser ingerido, a alimentação complementar deve ser iniciada em mamadeira.
II. A alimentação complementar e o leite materno devem ter horários rígidos.
III. O leite materno só deve ser dado até 6 meses. Após este período, introduzir a fórmula de leite de vaca, duas
refeições de sal e uma refeição de frutas.
IV. O leite materno só deve ser dado até 6 meses e após este período, oferecer outros alimentos de forma gradual.
Pode-se manter o leite materno até 2 anos.
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s)
a) III.
b) IV.
c) I e III.
d) II e III.
.

45) Identifique a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta ao aleitamento materno.
a) Galactosemia.
b) Fibrose cística.
c) Fenda palatina.
d) Prematuridade.
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46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(
(

) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou
quando não tenha prestado assistência ao paciente.
) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso
mediante procedimento administrativo específico.
) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de
Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar
sua incapacidade.

a) F – V – V – F
b) V – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – F – V – V
47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.
I.

É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo
hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de
Medicina.
III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver
autorização por escrito de seu representante legal.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) II e III, somente.
48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades
proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa incorreta.
a) Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos
tenham assistido ao paciente.
c) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação
em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
d) Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e
de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.
49) A investigação ultrassonográfica de infecção no trato urinário infantil é indicada para crianças
a) com mais de 2 anos de idade.
b) com menos de 1 ano de idade.
c) com menos de 2 anos de idade.
d) a partir do primeiro caso de infecção no trato urinário.
50) O pé torto congênito consiste numa deformidade complexa que compromete as estruturas ósseas e partes moles do
pé. Os principais movimentos executados pelo pé são: dorsoflexão, flexão plantar, inversão e eversão do pé. Sobre
as deformidades do pé, analise as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Pé plano: redução/perda do arco (concavidade) do pé.
Pé cavo: aumento do arco (concavidade) do pé.
Pé equino: pé mantido em flexão plantar excessiva.
Pé calcâneo: pé mantido em dorsoflexão excessiva.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, somente.
c) I, III e IV, somente.
d) II, III e IV, somente.
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51) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Segundo o artigo 13 do(a) ____________________________ (Lei nº 8.069/1990), a simples suspeita ou a
confirmação de maus tratos à criança ou adolescente deverá ser comunicada ao Conselho Tutelar.
a) Código Penal Brasileiro
b) Constituição Federal de 1988
c) Estatuto da Criança e do Adolescente
d) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
52) Na violência contra crianças, o abuso físico deve ser avaliado quanto à possibilidade de doenças orgânicas. Assinale
a alternativa que não apresenta uma lesão de doença orgânica.
a) Fratura óssea.
b) Tortura psicológica.
c) Hematoma, equimose e coagulopatia.
d) Depressão do nível de consciência e convulsão.
53) A prevenção dos acidentes domésticos inclui medidas de proteção passiva. Pode-se citar como barreiras fixas no
ambiente, exceto:
a) Grades nas janelas.
b) Lacres em vasos sanitários.
c) Redes nas sacadas e janelas.
d) Corrimões bilaterais nas escadas.
54) O crescimento, geralmente, espelha a saúde de uma criança e sua alteração é um sinal de alerta para a presença
de algum distúrbio. Sobre as definições da estatura infantil, marque a afirmativa incorreta.
a) Estatura 1: desvio-padrão do alvo-genético familiar.
b) Estatura 2: desvio-padrão abaixo da média populacional.
c) Velocidade de crescimento abaixo do percentil 25 para determinada idade e sexo.
d) O crescimento intrauterino influencia o crescimento de percentil, gerando o nanismo grave.
55) No crescimento e desenvolvimento da criança, existem alguns marcos do desenvolvimento. Considerando o 1º ano
de vida, assinale a afirmativa incorreta.
a) Linguagem: fala outras palavras além de “mama, dada”.
b) Motor: levanta-se sozinho, anda com uma das mãos apoiadas.
c) Adaptativo: faz o movimento de pinça entre polegar e indicador precisamente.
d) Pessoal-social: não se importa com o modo de vestir e não ajusta a postura quando é vestido.
56) Sobre a criança, cuja mãe tem HIV+, é correto afirmar que o(a)
a) aleitamento materno é contraindicado, devendo ser garantido o uso de fórmulas artificiais até os 2 anos de vida.
b) criança, neste caso, do 6º ao 12º mês, deve tomar o SMZ-TMP, 3 dias por semana.
c) transmissão do HIV pode ocorrer em qualquer período da lactação, não tendo relação com o CD4 e a carga viral
plasmática.
d) criança deve usar AZT, 2 mg/kg de 6 em 6 horas nas primeiras horas de vida, mesmo que a mãe não tenha recebido
AZT.
57) Em relação ao aleitamento materno e transmissão vertical do HIV, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
(
(
(

) Mulheres cronicamente infectadas possuem risco maior de transmissão pelo leite materno.
) A probabilidade de infecção pelo HIV por litro de leite materno ingerido é similar em magnitude à probabilidade
da transmissão heterossexual através de ato sexual desprotegido, entre adultos.
) Mulheres infectadas sintomáticas excretam o HIV no leite materno.

a) V – F – V
b) F – F – F
c) F – V – V
d) V – V – F
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58) Sobre a crise convulsiva febril em crianças, analise as afirmativas abaixo.
I. É mais frequente nas primeiras horas da infecção.
II. Crises mioclônicas e espamos infantis nunca são observados.
III. Em geral, ocorre no 1º dia de febre.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III
b) I, II, somente.
c) I, III, somente.
d) II, III, somente.
59) Sobre as vantagens do aleitamento materno, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Vantagens:

Pacientes:
(1) Bebê
(2) Mãe

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

desenvolvimento da cavidade oral.
remineralização óssea.
promove perda ponderal.
prevenção de doenças.
redução do risco de câncer.
composição química ideal.
proteção contra o diabetes tipo 2.

a) 1– 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2
b) 2 –1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1
c) 1 – 2 – 2 –2 – 1 – 1 – 1
d) 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2
60) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.
O termo alergia significa um estado de hiperresponsividade de um ou mais órgãos, ao contato com
____________________ do meio ambiente.
a) alérgenos
b) antígenos
c) reatores crônicos
d) riscos hospitalares
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