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PORTUGUÊS 
 

Para responder as questões 01 e 02, considere o Texto 01.  

 

TEXTO 01 

 
Disponível em: http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif 

 

01. Com relação ao Texto 01, são corretas as afirmações: 

I. O texto A pomba da paz no divã trata-se de uma 

charge. 

II. O texto apresenta, de forma humorística, uma crítica 

ao problema da violência. 

III. O texto tem como objetivo principal mostrar que a 

pomba da paz está sentindo-se rejeitada por todo 

mundo. 

IV. A função de linguagem predominante no texto, ten-

do em vista seu caráter persuasivo, é a apelativa. 

 

A) I e II 

B) I, II e III 

C) I, II e IV 

D) II e IV 

E) todas as alternativas. 

 

02. No texto acima, qual o valor semântico da conjunção 

ENTÃO? 

A) causa 

B) consequência 

C) concessão  

D) conclusão 

E) explicação 

 

 

Leia atentamente o Texto 02, que norteará a resolução das 

questões 03, 04 e 05.   

 

TEXTO 02 

 

 

 
Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/380-como-nao-chegar-a-paz-2/ 

 

03. Com base na leitura do cartum acima, podemos afirmar 

que o objetivo do autor é: 

A) Fazer uma crítica à política adotada pela ONU, mais 

precisamente aos “métodos pacíficos” utilizados em 

nome da paz mundial, mas que atendem aos interes-

ses das grandes potências. 

B) Argumentar a favor da política adotada pela ONU, 

que tenta manter a paz mundial através de várias 

ações. 

C) Mostrar que é preciso adotar métodos pacíficos, tais 

como: cortar reservas de água e alimento e causar 

sanções, para tentar evitar a guerra. 

D) Evidenciar que só acontece guerra nos países que in-

sistem em não cumprir as orientações da ONU. 

E) Defender a guerra em nome da paz. 

 

04. Considerando os efeitos de sentido pretendidos pelo au-

tor, que reações estão implícitas nas falas e/ou imagens da 

raposa em cada um dos quadrinhos do cartum acima?  

A) questionamento; curiosidade; questionamento; con-

testação; espanto; tristeza 

B) questionamento; curiosidade; questionamento; ques-

tionamento; surpresa; tristeza  

C) ironia; interesse; questionamento; contestação; per-

plexidade; desolação 

D) ironia; desinteresse; espanto; contestação; perplexi-

dade; desolação 

E) ironia; interesse; espanto; contestação; perplexidade; 

desolação 

 

05. Em qual das frases abaixo, encontramos um problema 

regência: 

A) “Espero que assim você repense em suas atitudes 

(quadrinho 05). 

B) “Infelizmente você não está colaborando com méto-

do das grandes potências para chegarmos a paz” 

(quadrinho 01). 

C) “E causando sanções para dificultar o apoio de seus 

amigos (quadrinho 04). 

D) “Então resolvi usar um método mais pacífico usado 

pela ONU” (quadrinho 02). 
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E) “Estou cortando suas reservas de água e alimento” 

(quadrinho 03). 

 

 

As questões de 06 a 10 referem-se ao Texto 03. Por isso, leia-

o com muita atenção. 

    

TEXTO 03 

  

O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO UM 

BOM CAMINHO PARA PAZ SOCIAL 

 

Archimedes Marques 

 

13/02/2010 
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A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo 

fundamental de toda pessoa de bom senso, entretanto, só 

pode ser atingida com a ordenação da potencialidade da 

comunidade em confiança e somação ao poder público 

em torno do ideal comum de uma segurança justa.  

A eficiência do trabalho da polícia está intimamen-

te ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o 

policial. Os estudiosos da sociologia criminal entendem 

que a necessidade desta interação nada mais é do que 

uma “co-produção dos serviços policiais”, querendo 

com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que 

deve existir entre a Polícia e o povo, ou seja, o povo 

precisa da Polícia para compor a sua proteção e em 

contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal 

finalidade. 

Tal assertiva comunga com a filosofia do policia-

mento comunitário e é por via da confiança e da amiza-

de que são formadas parcerias entre a população e as 

instituições de segurança pública no sentido de identifi-

car, priorizar e resolver os problemas que afetam as 

comunidades relacionados à violência e ao crime. 

A estratégia principal do policiamento comunitário 

é de caráter preventivo para a consequente redução da 

criminalidade, contudo, alcança também a questão da 

diminuição do dano da vítima e modifica os fatores 

comportamentais da população em relação à instituição 

policial fazendo com que boas informações sejam colhi-

das para o trabalho da Polícia investigativa em repressão 

aos delitos ocorridos. 

É fato que em tempos idos a Polícia e a comunida-

de andavam de mãos dadas contra o crime, época em 

que o policiamento vivia junto com o povo saneando as 

suas questões inerentes, mas, com o aumento populacio-

nal, com o crescimento desordenado das cidades e com 

a transformação das eras foram surgindo problemas 

diferentes, aumentando a violência e a marginalidade 

substancialmente fazendo com que novos modelos de 

Polícia fossem implementados e fossem abandonadas 

aquelas velhas e boas interações, começando assim o 

afastamento entre a Polícia e a sociedade. 

As más ações policiais ocorridas no tempo e prin-

cipalmente as executadas na ditadura militar, em que os 

direitos do cidadão brasileiro foram rasgados e total-

mente desrespeitados com grande número de pessoas 

inocentes ou não criminosas sendo torturadas, mortas e 

desaparecidas, ajudaram a distanciar de vez o povo da 

sua Polícia. 

Com esse afastamento a população passou a ter a 

Polícia não mais como sua amiga ou sua parceira contra 
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o crime e, somente como sua protetora, dela exigindo 

tudo sem apoio nenhum a lhe fornecer em troca. 

Aproveitando os espaços deixados entre Polícia e 

povo, o crime organizado foi assim ocupando os lugares 

vazios engrossando as fileiras do tráfico de drogas, raiz 

central de tantos outros tipos de crimes que assola o 

nosso País. 

As favelas, invasões, morros, foram dominados pe-

los traficantes que organizaram facções criminosas para 

maior fortalecimento, enquanto os agentes públicos 

viam naqueles amontoados de barracos de vidas subu-

manas apenas possíveis votos a serem comprados.  

O tráfico passou então a funcionar como uma es-

pécie de governo paralelo dentro das diversas comuni-

dades, realizando em troca de favores e informações o 

trabalho social para o povo carente local, distribuindo 

alimentos, mantimentos e remédios que são tomados de 

assalto em cargas diversas para tais finalidades. Funcio-

nando também o grande traficante como se fosse um 

Juiz opressor ou ditador na resolução das contendas do 

povo. 

Assim, em diversas localidades, o povo por falta de 

opção, prefere o tráfico ao poder público. O policial fora 

trocado pelo traficante por pura imprevidência e inabili-

dade do Estado. A alternativa plausível para resgatar o 

espaço perdido é, sem sombras de dúvidas, o policia-

mento comunitário. 

Há mais de uma década atrás o grande Jurisconsul-

to, professor e Filósofo MIGUEL REALE assim inteli-

gentemente já entendia: “...A polícia comunitária, 

aquela que diuturnamente convive com o povo, não é 

senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e 

é a única solução a ser dada com êxito para resolver 

a preocupante questão da violência, sobretudo nas 

grandes cidades.” 
Um programa de policiamento comunitário bem 

aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da 

comunidade, na redução do medo que sofre a população, 

na restauração da ordem pública danificada, na satisfa-

ção do povo em relação ao serviço policial prestado, no 

melhor relacionamento e confiança da sociedade nas 

ações policiais, além da redução da criminalidade e da 

real punição dos criminosos. 

Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Es-

tados da Nação, bem monitorados e administrados com 

ética, legalidade e responsabilidade, além de resgatar a 

interatividade perdida, ainda farão com que os olhos do 

povo sejam a extensão dos olhos da Polícia para que 

nada de mal passe despercebido e nos aproximemos 

mais da tão sonhada paz social. 

 
Disponível em: 

http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=28&sub=29&idtexto=9279&keys=O+p

oliciamento+comunitario+como+um+bom+caminho+para+a+paz+social 

 

 

06. Com relação às funções de linguagem presentes no texto 

O policiamento comunitário como um bom caminho para paz 

social, o único item correto é: 

A) Existem, no texto, duas funções de linguagem, a ex-

pressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal 

quanto ao policiamento comunitário; e a e a referen-

cial, pois o texto informa o leitor sobre a relação po-

lícia/comunidade ao longo da história. 
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B) Existe, no texto, apenas uma função de linguagem, a 

conativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a con-

cordar que o policiamento comunitário é um dos 

caminhos para se alcançar a paz social 

C) Existe, no texto, apenas a função de linguagem ex-

pressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal 

quanto ao policiamento comunitário; 

D) Existem, no texto, duas funções predominantes, a 

apelativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a con-

cordar que o policiamento comunitário é um dos 

caminhos para se alcançar a paz social; e a referen-

cial, pois o autor também informa o leitor sobre a re-

lação polícia/comunidade ao longo da história. 

E) Existe no texto apenas a função referencial, pois o 

objetivo do autor é informar o leitor sobre a relação 

polícia/comunidade ao longo da história. 

 

07. O objetivo do autor Marques, no texto O policiamento 

comunitário como um bom caminho para paz social, já expli-

citado no título, é reafirmado em que trecho? 

A) “A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo 

fundamental de toda pessoa de bom senso” (linhas 

01 e 02). 

B) “[...] a população passou a ter a Polícia não mais 

como sua amiga ou sua parceira contra o crime e, 

somente como sua protetora, dela exigindo tudo sem 

apoio nenhum a lhe fornecer em troca (linhas 48 a 

51). 

C) “A eficiência do trabalho da polícia está intimamen-

te ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o 

policial" (linhas 06 a 08). 

D) “É fato que em tempos idos a Polícia e a comunida-

de andavam de mãos dadas contra o crime, época em 

que o policiamento vivia junto com o povo saneando 

as suas questões inerentes, mas, com o aumento po-

pulacional” (linhas 30 a 33). 

E) “Um programa de policiamento comunitário bem 

aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da 

comunidade, na redução do medo que sofre a popu-

lação, na restauração da ordem pública danificada, 

na satisfação do povo em relação ao serviço policial 

prestado, no melhor relacionamento e confiança da 

sociedade nas ações policiais, além da redução da 

criminalidade e da real punição dos criminosos” (li-

nhas 85 a 92).  

 

08. De acordo com Marques, que fatores contribuíram para 

distanciar comunidade/polícia? 

A) aumento populacional; crescimento desordenado das 

cidades; surgimento de novos problemas decorrentes 

das transformações das eras; aumento da violência e 

da marginalidade; as más ações policiais, especial-

mente, as realizadas na época da ditadura militar; 

B) ocupação, pelo crime organizado, dos espaços dei-

xados entre polícia e povo; aumento do tráfico de 

drogas; domínio de favelas, invasões e morros por 

traficantes; organização de facções criminosas; o 

governo paralelo exercido pelo tráfico em diversas 

comunidades; realização de trabalho social para o 

povo carente em troca de favores e informações; re-

solução de contendas do povo pelos grandes trafi-

cantes; 

C) realização de trabalho social para o povo carente em 

troca de favores e informações; resolução de conten-

das do povo pelos grandes traficantes; aumento po-

pulacional; crescimento desordenado das cidades; 

surgimento de novos problemas decorrentes das 

transformações das eras; aumento da violência e da 

marginalidade;  

D) aumento da violência e da marginalidade; as más 

ações policiais, especialmente, as realizadas na épo-

ca ditadura militar; realização de trabalho social para 

o povo carente em troca de favores e informações; 

resolução de contendas do povo pelos grandes trafi-

cantes; aumento populacional; crescimento desorde-

nado das cidades; 

E) aumento populacional; aumento da violência e da 

marginalidade; as más ações policiais, especialmen-

te, as realizadas na época ditadura militar; ocupação, 

pelo crime organizado, dos espaços deixados entre 

polícia e povo; aumento do tráfico de drogas; domí-

nio de favelas, invasões e morros por traficantes; or-

ganização de facções criminosas; o governo paralelo 

exercido pelo tráfico em diversas comunidades. 

 

09. Considerando o contexto em que aparecem no texto, qual 

o valor semântico estabelecido pelas conjunções destacadas 

nas frases a seguir: 

I. “[...] o povo precisa da Polícia para compor a sua 

proteção e em contrapartida lhe fornece os meios pa-

ra alcançar tal finalidade” (linhas 12 a 15). 

II. “Funcionando também o grande traficante como se 

fosse um Juiz opressor ou ditador na resolução das 

contendas do povo” (linhas 67 a 70). 

III. “A polícia comunitária [...] e é a única solução a ser 

dada com êxito para resolver a preocupante questão 

da violência, sobretudo nas grandes cidades” (linhas 

79 a 84). 

IV. “Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Esta-

dos da Nação, bem monitorados e administrados 

com ética, legalidade e responsabilidade, além de 

resgatar a interatividade perdida, ainda farão com 

que os olhos do povo sejam a extensão dos olhos da 

Polícia” (linhas 93 a 97).  

 

A) oposição, comparação, direção, adição 

B) adição, condição, finalidade, concessão 

C) adição, comparação, finalidade, adição 

D) oposição, comparação, finalidade, concessão 

E) adição, condição, direção, adição 

 

10. Qual dos pares de palavras abaixo está em desacordo com 

as Novas Regras Ortográficas? 

A) conseqüente / polícia 

B) co-produção / conseqüente 

C) êxito / interatividade  

D) interatividade / co-produção 

E) conseqüente / interatividade 

  

http://www.mundomulher.com.br/?pg=19&palavra=Archimedes&x=47&y=15
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente o posto de presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, o chamado TSE, responsável por todo o andamento 

das eleições do país tem sido da pessoa de: 

A) Marcos Aurélio de Melo 

B) Arnaldo Versiani  

C) Carmen Lúcia Rocha 

D) Gilmar Mendes 

E) Ricardo Lewandowski 

 

12. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma 

queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca 

de 40 bilhões de reais por ano destinado a um ministério, 

conforme anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação, 

extraída do bolso do contribuinte, era em forma de um impos-

to provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo 

onerasse um outro imposto de operação financeira denomina-

do CPMF. O imposto da CPMF era destinado, exclusivamen-

te, para:  

A) o PAC 

B) o ENEM 

C) as Forças Armadas 

D) o Ministério da Saúde 

E) o Banco Central 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Poço Ver-

de, EXCETO: 

A) Tobias Barreto 

B) Ribeira do Amparo 

C) Heliópolis 

D) Fátima 

E) Riachão do Dantas 

 

14. No município de Poço Verde, típico de uma política efer-

vescente, foi eleito prefeito para o quadriênio 1997-2000: 

A) Carlos Alberto Lima  

B) Milton Souza de Santana 

C) José Everaldo de Oliveira 

D) Ricardo Henrique Nogueira 

E) Antônio da Fonseca Dorea 

 

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, em 

documentário que trata da história da cidade, todos os ilustres 

abaixo citados foram prefeitos do município de Poço Verde, 

EXCETO: 

A) Jonas Dias Neto 

B) Emídio Neto 

C) José Bonifácio Rodrigues 

D) Carlos Alberto Lima 

E) Milton Santana 

 

16. O município de Poço Verde passou a ser cidade em data 

de: 

A) 15 de outubro de 1948. 

B) 25 de novembro de 1953. 

C) 22 de abril de 1954. 

D) 02 de agosto de 1969. 

E) 19 de setembro de 1974. 

 

 

 

17. O gentílico para quem nasce em Poço Verde corresponde 

a: 

A) poçoverdense 

B) verdense 

C) pocense 

D) poçoverdenense 

E) poçovernense 

 

18. Sabemos da importância do Agente Comunitário de Saú-

de (ACS) para a comunidade em um município no que se 

refere ao aspecto preventivo. Neste caso, o ACS é um servi-

dor ligado diretamente a(o): 

A) Conselho Tutelar 

B) Hospital do Município 

C) Secretaria da Saúde   

D) Secretaria da Ação Social 

E) IBGE 

 

19. Os símbolos de um município são representados, sistema-

ticamente pelo(a): 

A) o Povo, a Bandeira e o Escudo. 

B) a Comunidade, o Escudo e as Matas. 

C) o Povo, o Hino e as Vilas. 

D) o Hino, o Escudo e a Bandeira.   

E) o Hino, o Povo e a Comunidade. 

 

20. No estado de Sergipe, o atual presidente da Assembleia 

Legislativa é o(a) deputado(a): 

A) Adelson Barreto 

B) Conceição Vieira 

C) André Moura 

D) Pastor Mardoqueu 

E) Angélica Guimarães 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Você está atendendo um paciente de 06 anos de idade 

com sinais clínicos de Asma Leve. Neste caso, o tratamento 

deve ser feito nas crises com qual das medicações citadas 

abaixo? 

A) Cromoglicato dissódico inalatório 

B) Coritcosteróide inalatório 

C) Aminofilina oral 

D) Antihistamínico oral 

E) Beta-2 agonista inalatório 
 

22. Criança de 02 anos de idade do sexo masculino com febre 

há 03 dias, anorexia, irritabilidade, hipoativa e vômitos. His-

tórico de Infecção urinária. Urocultura atual revela presença 

de 50 mil colônias por ml de E. coli. Após o tratamento da 

atual infecção, qual das alternativas seguintes é a mais 

CORRETA? 

A) Urinocultura em episódios febris e investigação por 

imagem. 

B) Investigação por imagem e urinoculturas seriadas 

por 02 anos seguidos nos episódios febris. 

C) Urinoculturas seriadas por 02 anos seguidos. 

D) Investigação por imagem e introdução de quimiopro-

filaxia. 

E) Introdução de quimioprofilaxia, investigação por 

imagem, urinoculturas seriadas e nos episódios fe-

bris. 
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23. RN com apenas 07 dias de vida e 3,1 kg de peso, com 

taquipneia e cianose central. Mostra-se ao exame hidratado, 

murmúrio vesicular presente em ambos os hemitóraxes, sem 

sopro cardíaco. Oximetria de pulso com saturação de 86 %. 

Após oxigenioterapia com capacete/Hood por 20 minutos a 

oximetria revela 88 % de saturação. Qual deve ser a hipótese 

diagnóstica mais provável? 

A) Cardiopatia congênita cianótica 

B) Síndrome da aspiração meconial 

C) Hemoglobinopatia 

D) Pneumonia  

E) Doença da membrana hialina 

 

24. Criança com 01 ano e meio de idade que você examinou 

há dois dias apresentava febre de 38º C, tosse irritativa, FR = 

40 irpm, além de roncos à ausculta pulmonar. Ao exame em 

seu consultório a mesma criança apresenta-se febril (39º C), 

tosse produtiva, FR = 80 irpm, com estertores subcrepitantes 

esparsos. O dado de valor prognóstico mais importante neste 

caso é: 

A) Infecção de gravidade ascendente 

B) Aumento da frequência respiratória 

C) Elevação da temperatura 

D) Evolução da infecção respiratória por hipersecreção 

pulmonar 

E) Padrão de tosse alterado rapidamente  

 

25. Com relação ao desenvolvimento da criança, considere as 

seguintes proposições e identifique qual está INCORRETA? 

A) O peso ao nascimento dobra aos 05 meses, triplica 

aos 12 meses e quadruplica aos 30 meses. 

B) O crescimento da estatura aumenta 25 cm no 1º ano, 

10 cm no 2º ano e mais 10 cm no 3º ano. Daí em di-

ante cresce 06 cm ao ano até a puberdade. 

C) É normal que a criança não tenha ossos do carpo ao 

nascer e o aparecimento do capitato dá-se por volta 

do 3º mês de vida. 

D) O reflexo de Moro é normal até os 12 meses de ida-

de, quando então deve desaparecer. A partir desta 

idade é considerado patológico e indica quando pre-

sente lesão neurológica. 

E) O fechamento da fontanela anterior pode acontecer 

até os 18 meses de idade, sendo considerado normal.  

 

26. A Desnutrição e suas mazelas associadas ainda são moti-

vo de frequentes consultas em nosso meio, exigindo a atenção 

da parte dos profissionais de saúde devido a seus agravantes. 

Com relação à desnutrição e às deficiências vitamínicas asso-

ciadas, analise as seguintes patologias com suas respectivas 

Hipovitaminoses e determine a única relação CORRETA: 

A) Doença de Hartnup / Niacina 

B) Acidemia metilmalônica / Vitamina E 

C) Hiperceratose Folicular / Riboflavina 

D) Deficiência de Piruvatoquinase / Vitamina B12 

E) Hemorragia gengival / Vitamina A 

 

27. Considere os seguintes dados clínicos: Lactente de 07 

meses de idade com febre, diarreia por Rotavírus e desidrata-

ção ao exame físico. Após internação obtém-se melhora rela-

tiva, mas mantém diarreia com fezes semilíquidas, com pH 

ácido e distensão abdominal. Com estas informações, identi-

fique a melhor conduta clínica para este caso dentre as citadas 

abaixo: 

A) Iniciar nutrição parenteral e reavaliar após 10 dias. 

B) Supressão de lactose da dieta fornecida. 

C) Iniciar tratamento com Metronidazol por 07 dias e 

reavaliar posteriormente. 

D) Iniciar Antibioticoterapia de largo espectro imedia-

tamente. 

E) Persistir na conduta por mais alguns dias e iniciar 

bicarbonato na hidratação venosa. 
 

28. Analise as seguintes proposições e identifique a única 

CORRETA relacionada à Anemia por Deficiência de Ferro 

no lactente: 

A) Nestes pacientes ocorre inicialmente a diminuição 

dos níveis de ferro sérico e depois da atividade intra-

celular das enzimas contendo ferro. 

B) Em pacientes que apresentam níveis de Hemoglobi-

na sérica abaixo de 09 g/dl surgem sintomas e sinais 

de irritabilidade, palidez cutaneomucosa, taquicardia 

e sopro sistólico. 

C) Frequentemente há um padrão de dieta destes lacten-

tes com esse tipo de anemia ser rico em leite in natu-

ra e em carboidratos. 

D) A absorção do ferro do leite de vaca é superior à do 

contido em leite materno. 

E) Nos lactentes esse tipo de anemia aparece nos pri-

meiros meses de vida. 
 

29. Considere as seguintes assertivas relativas ao manejo de 

criança com Desnutrição grave e depois identifique a única 

CORRETA: 

A) Nestes pacientes a hipoglicemia se manifesta com 

sudorese de extremidades e palidez cutânea. 

B) A hipoglicemia constitui-se em frequente causa de 

morte nestes pacientes nos dois primeiros dias de 

tratamento. 

C) Deve-se dar atenção primordial aos exames laborato-

riais nestes casos. 

D) Deve-se fazer a correção dos níveis de ferro sérico 

nos primeiros dias de tratamento. 

E) Contraindicam-se vacinas de vírus vivos atenuados 

nestes pacientes. 
 

30. Analise os seguintes dados clínicos: retardo de crescimen-

to intrauterino, hepatoesplenomegalia, microcefalia, calcifi-

cações periventriculares, corio-retinite e plaquetopenia. Com 

estas informações, pode-se sugerir que o diagnóstico mais 

provável em se tratando de um recém-nascido é de Infecção 

congênita por: 

A) Rubéola 

B) Toxoplasmose 

C) Sífilis Congênita 

D) Citomegalovírus 

E) Herpes simples 

 

31. As Dermatozoonoses constituem-se em frequente motivo 

de consultas em nosso meio. Analise as seguintes proposições 

relativas a este tema e identifique a única opção CORRETA: 

A) A Pediculose é de fácil erradicação quando ocorrem 

surtos em ambiente escolar. 

B) A Miíase furunculóide é mais comum em áreas co-

bertas e obtém-se cura espontânea em poucos dias. 

C) A Miíase constitui-se por uma infecção cutânea de-

vida à larva de um mosquito. 

D) A Tungíase caracteriza-se por ser uma lesão de colo-

ração esbranquiçada com ponto negro central e seu 

tratamento exclusivamente é a remoção cirúrgica. 
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E) A Larva Migrans cutânea tem o mesmo agente etio-

lógico da Larva Migrans visceral.  

 

32. Você está atendendo um caso de Tuberculose Pulmonar 

bacilífera em sua Unidade de Saúde, e então solicita que este 

paciente traga seus familiares para avaliação. Considere as 

seguintes informações dos familiares deste paciente e identi-

fique a conduta apropriada para cada caso, sabendo que cada 

comunicante receberá uma conduta diferente: 

1- Filha, 01 ano de idade, vacinada, assintomática, PPD 17 

mm e Rx tórax normal. 

2- Filha de 05 anos de idade, sintomática respiratória, Rx de 

tórax com adenomegalia hilar, PPD não reator, desnutrida. 

3- Filho de 12 anos de idade, assintomático, PPD 07 mm. 

4- Filho de 03 anos de idade, assintomático, PPD não reator, 

Rx de tórax normal. 

5- Esposa assintomática. 

 

CONDUTAS: 

(    ) Quimioprofilaxia 

(    ) Tratamento 

(    ) Repetir PPD 

(    ) Avaliar Rx de tórax 

(    ) Observação clínica 
 

Determine a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

A) 4, 3, 2, 1, 5 

B) 5, 4, 3, 2, 1 

C) 3, 2, 5, 1, 4 

D) 1, 3, 4, 2, 5 

E) 1, 2, 4, 3, 5  

 

33. No tratamento de casos de GNDA (Glomerulonefrite 

Difusa Aguda) são administradas medicações e tomadas me-

didas não-medicamentosas, de eficácia questionável ou não. 

Analise as medidas terapêuticas abaixo relacionadas e identi-

fique qual delas não influi na evolução ou gravidade da 

GNDA? 

A) Restrição Hídrica. 

B) Uso de diuréticos e hipotensores. 

C) Repouso. 

D) Erradicação do Estreptococo com uso de Penicilina 

Benzatina. 

E) Restrição sódica. 

 

34. Considere as seguintes informações clínicas: criança com 

05 anos de idade com Febre importante e dor de garganta há 

cerca de 48 horas, sem referir tosse ou coriza; ao exame físi-

co, com gânglios submandibulares palpáveis e dolorosos, 

além de hiperemia de orofaringe e enantema em palato mole. 

Neste caso específico, qual a melhor conduta a ser indicada? 

A) Introduzir tratamento com Penicilina. 

B) Administrar antiinflamatórios imediatamente. 

C) Conduta expectante. 

D) Fazer tratamento sintomático. 

E) Solicitar biópsia dos gânglios acometidos. 

 

35. Analise este seguinte quadro clínico: criança do sexo 

masculino com febre há alguns dias e dor abdominal. Sem 

outras queixas. Dados de exame físico: hepatomegalia dolo-

rosa. À base destes dados clínicos, qual das hipóteses diag-

nósticas seguintes é a mais provável? 

A) Hepatite Bacteriana 

B) Tumor Hepático  

C) Abscesso Hepático Piogênico  

D) Abscesso Hepático Amebiano 

E) Colecistite Biliar 
 

36. A Dermatite Atópica é patologia por demais frequente em 

qualquer ambulatório de pediatria. Com relação à Dermatite 

Atópica, qual das alternativas seguintes NÃO constitui-se um 

critério maior para seu diagnóstico? 

A) Histórico familiar positivo 

B) Prurido importante 

C) Surgimento antes do 2º ano de vida 

D) Localização das lesões 

E) Pseudomadarose 

 

37. O Aleitamento materno tem sido alvo de intensa propa-

ganda por parte do Ministério da Saúde além de outros meios 

de comunicação tendo em vista sua importância sob diversos 

aspectos no melhor desenvolvimento das crianças. Especifi-

camente a respeito da importância do aleitamento precoce, 

podemos citar como uma das principais diferenças entre o 

colostro e o leite maduro porque aquele último contém: 

A) Menor concentração de sais minerais, adequada ao 

rim imaturo do bebê em seus primeiros dias de vida. 

B) Menor conteúdo de gordura e lactose e maior pro-

porção de Imunoglobulina A secretória. 

C) Reduzida quantidade de proteínas, maiores concen-

trações de albumina e globulina e maior concentra-

ção de sais minerais. 

D) Metade de proteínas, menores concentrações de al-

bumina e globulina e maiores concentrações de sais 

minerais. 

E) Maior conteúdo de gordura e lactose e maior propor-

ção de Imunoglobulina a secretória. 

 

38. Qual das Vacinas comumente fornecidas e citadas abaixo 

pode representar risco aumentado de convulsão em criança 

com antecedentes de convulsão e encefalopatia? 

A) Hepatite B 

B) Sarampo 

C) Sabin 

D) Coqueluche 

E) BCG  

 

39. Você está em sua Unidade de Saúde em serviço quando 

adentra a Unidade uma jovem senhora com um lactente de 09 

meses de idade apresentando rigidez de nuca, estrabismo, 

nistagmo, trismo, e sem apresentar febre. Você então colhe a 

informação que os sintomas surgiram após a mãe ter ofereci-

do medicação cujo frasco esqueceu em domicílio e desconhe-

ce o nome. A substância suspeita neste caso é: 

A) Hioscina 

B) Paracetamol 

C) Dipirona 

D) Penicilina 

E) Metoclopramida 

 

40. Com relação às crianças que apresentam baixo peso ao 

nascer, é CORRETO afirmar-se que:  

A) O baixo peso ao nascer provoca um impacto adverso 

direto sobre o crescimento somático. 

B) Não se detecta baixo peso ao nascer em famílias de 

classe média alta e alta. 

C) A incidência média de baixo peso ao nascer no Bra-

sil oscila em torno de 05 % de todos os nascimentos. 

D) Não se detecta baixo peso ao nascer em países de-

senvolvidos. 

E) Não se detecta baixo peso ao nascer em países em 

desenvolvimento. 


