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parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode
resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal,
precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma
teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são
conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos
seus labirintos metafísicos.

LÍNGUA PORTUGUESA
Sobre a origem de tudo
Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que
inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre
ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as
primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos
religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro
da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante
lembrar que não é o único.
Talvez seja surpreendente, especialmente para as
pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer
sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da
cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento
sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos
teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos.
Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de
nascimento.
A questão complica se persistimos com essa analogia:
você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma
continuidade nessa história, que podemos traçar até a
primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema:
como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia
para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a
partir de reações químicas entre as moléculas que existiam
na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada
existia antes?
A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o
Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir
do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem
intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações
científicas encontram desafios conceituais enormes.
Isso não significa que nos resta apenas a opção
religiosa como solução da origem cósmica. Significa que
precisamos criar um novo modo de explicação científica
para lidar com ela.
Para dar conta da origem do Universo, os modelos que
temos hoje combinam os dois pilares da física do século
20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica
a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a
mecânica quântica, que descreve o comportamento dos
átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para
ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem
cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para
explicar o que parece ser inexplicável.
Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo
decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter
surgido duma flutuação aleatória de energia, uma bolha de
espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo.
O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de
energia zero, devido a uma compensação entre a energia
positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que
muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss,
falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a
questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da
física é uma entidade bem complexa.
Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série
de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço,
tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser
uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521sobre-a-origem-de-tudo.shtml.

QUESTÃO 01
Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a
colocação do pronome nos se justifica pela atração
(A)
da forma verbal geraram.
(B)
do pronome relativo que.
(C)
do pronome eu.
(D)
do pronome você.
(E)
do substantivo pais.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO
foi analisado corretamente.
(A)
“Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
(B)
“Isso não significa que nos resta...” (pronome)
(C)
“...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
(D)
“...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
(E)
“...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)
QUESTÃO 03
Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio
que se misturam.”, a expressão destacada pode ser
substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por
(A)
raramente.
(B)
mais que.
(C)
além do que.
(D)
mais ou menos.
(E)
ainda que.
QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo
deles, se bem que é importante lembrar que não é o
único.”, a expressão destacada estabelece relação
semântica de
consecução.
conclusão.
contraste.
condição.
concessão.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa em que o elemento SE foi
classificado corretamente.
“A questão complica se persistimos com essa analogia...”
(pronome)
“...as fronteiras entre ciência e religião meio que se
misturam.” (pronome)
“..se bem que é importante lembrar que não é o único.”
(pronome)
“...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome
interrogativo)
“...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo
havia...” (índice de indeterminação do sujeito)
Cargo: Médico - Pediatra

(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está
de acordo com a norma padrão é
“...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações
para fazer sentido...”
“...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a
um conhecimento sem precedentes...”
“Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos
quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.”
“A prerrogativa da ciência é criar explicações sem
intervenção divina.”
“Existe uma continuidade nessa história, que podemos
traçar até a primeira entidade viva.”

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O
QUESTÃO

QUESTÃO 07
NÃO será mantida a gramática do texto se a
expressão
(A)
duma for substituída por de uma, em “surgido duma
flutuação”.
(B)
tal como for substituída por assim como, em “Tal como
você e eu...”
(C)
Por isso que for substituída por Por isso, em “Por isso
que muitos físicos...”
(D)
devido a uma for substituída por devido uma, em “devido
a uma compensação...”
(E)
Como que for substituída por como, em “Como que tudo
pode vir do nada?”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:
Daniela, Rafaela e Bruna.
Daniela, Bruna e Rafaela.
Bruna, Daniela e Rafaela.
Bruna, Rafaela e Daniela.
Rafaela, Bruna e Daniela.

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para
fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o
trabalho depois de decorrer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“A combinação é inevitável, dado que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o
bastante...”
A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo
sintático-semântico para o fragmento, por
A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o
Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios,
o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, apesar que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

de um dia, então

que horas ele iniciou o trabalho?
14 horas.
14 horas e 10 minutos.
14 horas e 20 minutos.
14 horas e 40 minutos.
14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)

“Presumivelmente, a vida veio da não vida...”
“...um núcleo radioativo decai espontaneamente...”

Em “E não há dúvida que o progresso....”, NÃO há
atendimento à norma padrão quanto à
regência nominal.
concordância verbal.
concordância nominal.
sintaxe de colocação pronominal.
regência verbal.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por
cento não leem nenhum dos dois jornais?
15%
25%
27%
29%
35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e
diagonais mantêm um padrão:

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)

A expressão destacada que expressa o modo da
ação verbal se encontra na alternativa
“...inevitavelmente leva a reflexões...”
“...especialmente para as pessoas de fé...”
“...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões...”
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os valores de A, B e C respectivamente
para que o quadrado mantenha o padrão?
5, 13 e 6.
6, 5 e 13.
13, 26 e 27.
34, 5 e 6.
4, 7 e 14.

QUESTÃO 18

(A)
(B)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.
(A)
Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B)
Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C)
Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D)
Mauro não gosta de rock se, e somente se João não
gosta de samba.
(E)
Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(C)
(D)

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A EBSERH fica sujeita à supervisão do
Ministro da Saúde.

II.

A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro,
e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

III.

O prazo de
indeterminado.

duração

da

EBSERH

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da
EBSERH é constituído
pelo Presidente e pelos membros do Conselho de
Administração.
pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a
Diretoria Executiva.
pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
somente pelos membros do Conselho de Administração.
somente pelos Diretores que compõem a Diretoria
Executiva.

(E)

De acordo com o Regimento Interno, o contrato
de adesão das instituições federais de ensino ou
instituições congêneres com a EBSERH será
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de
Administração.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pelo Presidente.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pela Diretoria Executiva.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Conselho de Administração.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Presidente.

QUESTÃO 20

(A)

é

(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei
12.550/2011, são instituições _______________
que
desenvolvam
atividades
de
___________________________ na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito ________________.
Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde –
SUS
Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar
privada
Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de
Saúde – SUS
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede
hospitalar privada
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema
Único de Saúde – SUS

QUESTÃO 17
Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações
ou responsabilidades por parte da empresa serão
assinados
(A)
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B)
pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C)
somente pelo Presidente.
(D)
pelos membros do Conselho de Administração,
conjuntamente.
(E)
pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I.

As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade
social
constarão
dos
respectivos
orçamentos, os quais integrarão o
orçamento da União.

II.

A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, poderá contratar com o Poder Público,
mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

III.

Nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

São isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

(B)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos é o que se entende por
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica
saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral.
assistência social.

(D)

(E)

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Caberá à União, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.

III.

O SUS promoverá a articulação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
com os órgãos responsáveis pela Política
Indígena do País.

IV.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais
poderão atuar complementarmente no
custeio e execução das ações.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

De acordo com a organização do SUS estabelecida
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pela União, de forma direta
ou indireta, mediante a participação complementar
da iniciativa privada, sendo organizado de forma
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pelos Estados e Distrito
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a
participação complementar da iniciativa privada,
sendo organizado de forma regionalizada e não
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados pelos entes federativos, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma regionalizada e hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados apenas pelos Municípios, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma não hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados pelos entes federativos e pela
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

As ações e serviços de saúde voltados para
o atendimento das populações indígenas,
em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto
na Lei 8.080/1990.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
são considerados
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Portas de Entrada.
Serviços Especiais de Acesso Primário.
Portas Iniciais do SUS.
Serviços de Atenção Primária.
Cargo: Médico - Pediatra

(A)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Durante reanimação cardiopulmonar (RCP) de um
pré-escolar, é necessário
monitorar e ler oximetria de pulso.
aferir pressão arterial a cada 2 minutos.
introduzir sonda vesical de demora.
manter o paciente com imobilização cervical.
monitor ritmo cardíaco a cada dois minutos.

(E)

QUESTÃO 31
Menino de 3 anos chega convulsionando à UPA.
Após medidas inicias na sala de emergência, qual
é a primeira medicação e a rota de escolha?
(A)
Fenitoína endovenosa.
(B)
Midazolam intramuscular.
(C)
Fenobarbital endovenoso.
(D)
Diazepam endovenoso.
(E)
Fenobarbital intramuscular.

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Durante a RCP de um pré-escolar não intubado e
com pelo menos dois socorristas,
deve-se realizar pelo menos 100 compressões
torácicas em um minuto.
deve-se realizar 2 ventilações a cada 30 compressões.
deve-se realizar 8 a 12 ventilações/minuto sem
sincronismo com compressões.
deve-se realizar 12 a 20 ventilações/minuto sem
sincronismo com compressões.
deve-se realizar 1 ventilação a cada 3 compressões
de modo sincronizado.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o acesso intraósseo em situação de choque
hipovolêmico grave, é correto afirmar que
deve ser realizado após 3 tentativas de acesso venoso
periférico.
deve ser usado exclusivamente para oferta de
cristaloides.
não deve ser utilizado para infusão de hemoderivados.
não deve ser utilizado para infusão de drogas
vasoativas.
requer técnica asséptica, mas não necessariamente
analgesia durante punção.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Você acaba de internar menino de 8 anos para
investigar quadro de hematúria franca, pois a
mãe do menino está muito abalada. Você presta
auxílio à equipe de saúde da família, pois o menino
secretamente te disse que o irmão mais novo está
em casa sozinho. Ao receber os dados sobre o
caso, o agente reconhece a família e te alerta
que este é o terceiro internamento em 3 meses
no terceiro hospital diferente pela mesma causa.
Diante o exposto, qual é a principal hipótese
diagnóstica?
Hematúria cíclica.
Glomerulonefrite difusa crônica.
Síndorme de Alport.
Síndrome de Munchausen por procuração.
Síndrome da criança negligenciada.

QUESTÃO 33
Sobre os assentos de segurança infantil, é correto
afirmar que
(A)
podem prevenir 70% das mortes de crianças
passageiras envolvidos em acidentes automobilísticos.
(B)
embora descritos no código de trânsito brasileiro, seu
uso ainda não é obrigatório.
(C)
sua utilização está recomendada para crianças fora do
período neonato até 7,5 anos de idade.
(D)
o assento deve ser posicionada de costas para o
painel do veículo até 9 meses de idade ou 10 Kg.
(E)
o uso de assentos elevadores associados ao cinto de
três pontos é recomendado a partir de 3 anos.

QUESTÃO 29

(A)

Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a
21%.
Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a
100%.
Ofertar oxigênio a 100% e promover estímulo tátil.
Iniciar compressões cardíacas associadas à ventilação
compressão positiva.
Aspirar vias aérea sob visualização direta.

A síndrome do bebê sacudido (shaken baby ou
abusive head trauma - AHT) é caracterizado por
atingir crianças entre 1 e 2 anos de idade e ser mais
frequente em meninos.
coincidir com o período de maior atividade de choro do
lactente podendo o choro relacionar-se com AHT.
representar acidente relacionado a supervisão
inadequada do lactente jovem.
apresentar-se tipicamente com quadro convulsivo
associado à lesão corporal visível.
ser facilmente descartada pelo minucioso exame
clínico e laboratorial.

QUESTÃO 30

A caminho da maternidade gestante dá à luz
neonato a termo dentro da ambulância que parou
na unidade de pronto atendimento (UPA), pois o
neonato nasceu hipotônico e bradicárdico. Dentre
as alternativas a seguir, qual deve ser a medida
inicial?
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QUESTÃO 39
Sobre a cirurgia de Kasai, é correto afirmar que
(A)
trata-se de procedimento eletivo devendo ser
postergado até o 6 ou 9 meses de vida.
(B)
trata-se de urgência médica devendo ser realizada
preferencialmente até 60 dias de vida.
(C)
restringi-se aos casos de falha de tratamento clínico
para atresia de vias biliares.
(D)
deve ser realizado ao diagnóstico de atresia de
coanas, revertendo a insuficiência respiratória.
(E)
possibilita a correção em um único tempo cirúrgico da
hipertrofia de piloro.  

QUESTÃO 34
Recentemente,
o
programa
nacional
de
imunizações incorporou a vacina inativa contra
poliomielite (VIP) e a vacina contra varicela. Qual
é o esquema correto de tais vacinas?
(A)
VIP aos 2, 4 e 6 meses, varicela combinada à tríplice
viral aos 15 meses.
(B)
VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice
viral aos 15 meses.
(C)
VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice
viral aos 12 meses.
(D)
VIP aos 2, 4 e 6 meses, varicela combinada à tríplice
viral aos 12 meses.
(E)
VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice
viral aos 9 meses.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O teste do coraçãozinho possibilita a sujeita
clínica de
comunicação interventricular.
comunicação interatrial.
persistência do forame oval.
persistência do canal arterial.
transposição de grandes artérias.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 36
Neonato apresenta icterícia ao exame de 36 horas
de vida. Tipagem sanguínea do neonato é A- e da
mãe 0+. Sobre o caso, pode-se afirmar quanto à
gênese da icterícia que
(A)
há incompatibilidade AB0.
(B)
há incompatibilidade rh.
(C)
há incompatibilidade AB0 e Rh.
(D)
há incompatibilidade AB0 e erro quanto à tiragem Rh
do neonato.
(E)
há incompatibilidade Rh e erro quanto à tiragem AB0
do neonato.

(E)

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a hérnia inguinal, é correto afirmar que
é mais frequente em meninas.
deve sofrer correção cirúrgica imediatamente após o
diagnóstico.
deve ser tratada clinicamente até 1 ano de idade.
apresenta transiluminação positiva como critério
diagnóstico.
é mais frequente bilateralmente.  

(D)
(E)

(D)
(E)

Criança de 2 anos, vítima de queimadura
aparentemente intencional, foi atendida na
emergência do hospital. Após providências
clínicas, a equipe assistencial
pode notificar apenas o Conselho Tutelar que poderá
decidir sobre a notificação policial.
deve notificar a delegacia mais próxima que então
acionará o Conselho Tutelar para investigar o caso.
deve notificar o Conselho Tutelar e certificar-se de que
o caso será denunciado às autoridades legais.
deve manter o caso em sigilo médico frente à
possibilidade de erro diagnóstico.
notificar o Conselho Tutelar e autoridades após
indubitavelmente confirmar o caso como intencional.

QUESTÃO 42
Setor responsável por realizar avaliação do grau de
urgência das queixas dos pacientes, colocandoos em ordem de prioridade para o atendimento.
Tal atividade deverá ser realizada através de
profissional de saúde, de nível superior, mediante
treinamento específico e utilização de protocolos
pré-estabelecidos. A esta descrição é compatível
com
(A)
recepção hospitalar.
(B)
serviço de ouvidoria hospitalar.
(C)
central de leitos estadual.
(D)
serviço de classificação de risco e acolhimento.
(E)
central de leitos hospitalar.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)

Assinale
a
alternativa
que
expressa
o
posicionamento do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) quanto à prática de
imunizações.
Cabe ao Conselho Tutelar chancelar a decisão médica
de vacinar a crianças frente recusa parental.
É vedado ao serviço de saúde opor-se à decisão
parental de não vacinar seus filhos.
É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.
Cabe à promotoria da infância chancelar a decisão
médica de vacinar crianças frente recusa parental.
No ECA, nada está mencionado sobre imunizações.

Menino de 18 meses apresenta exposição parcial
da glande à manobra de fracionamento de prepúcio.
Sobre o quadro descrito, é correto afirmar que
trata-se de fimose grau 1 com indicação cirúrgica.
trata-se de fimose grau 3 com indicação cirúrgica.
trata-se de fimose grau 2 com indicação formal de
cirurgia.
trata-se de fimose com possibilidade de tratamento
clínico.
trata-se de parafimose com indicação cirúrgica
imediata.
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QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47
São
condições
características
poliradiculoneutire aguda
(A)
paralisia flácida ascendente e hiperreflexia patelar.
(B)
paralisia flácida centrífuga e hiperreflexia patelar.
(C)
hiporreflexia, proteinorraquia, hipocelularidade
líquor.
(D)
hiperreflexia, proteinorraquia, hipocelularidade
líquor.
(E)
hiporreflexia, proteinorraquia, hipercelularidade
líquor.

É/são objetivo(s) clínicos para a condução do
choque séptico em crianças
obter diurese mínima de 2mL/Kg/h.
obter pressão sistólica mínima de 100 mmHg.
manter o tempo de enchimento capilar entre 4 e 5
segundos.
obter hemocultura, urocultura e cultura de líquor antes
de iniciar antibioticoterapia.
normalizar o freqüência cardíaca do paciente.

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Durante atividade lúdica em casa, menina de 9
anos sofre choque elétrico da máquina de lavar
roupas. Permaneceu no hospital sob observação
por 12 horas e foi liberada em seguida. Passadas
quase 24 horas do acidente, ela retorna ao hospital,
ofegante, taquidispneica e pálida. Ausculta
pulmonar limpa, ausculta cardíaca com rítmo em
galope. Fígado palpável, distante 3 cm de rebordo
costal direito. Assinale a alternativa correta quanto
a hipótese diagnóstica e investigação.
Arritmia secundária a descarga elétrica, solicitar
eletrocardiograma de 12 derivações.
Arritmia secundária a descarga elétrica, solicitar
ecocardiograma.
Insuficiência
cardíaca
por
arritmia,
solicitar
eletrocardiograma de 12 derivações.
Insuficiência cardíaca por lesão miocárdica, solicitar
enzima cardíacas.
Insuficiência cardíaca por tamponamento cardíaco,
solicitar ecocardiograma.

no
no

Se criança em broncoespasmo grave deixar de
sibiliar, mas mantiver esforço expiatório relevante
associado à queda da frequência respiratória,
pode-se afirmar que
tal situação não é clinicamente verossímil.
houve melhora parcial, mas o paciente precisará de
corticóide sistêmico endovenoso.
houve melhora completa e o paciente deverá receber
terapêutica de manutenção profilática.
houve discreta piora e o paciente precisará de
corticóide sistêmico endovenoso.
houve substancial piora com queda do volume corrente
e a inaloterpaia se torna ineficaz.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As redes de atenção a saúde configuram modelo
organizado e hierarquizado onde cada ponto de
atenção desempenha sua função direcionada
a demanda populacional tendo como princípio
o encaminhamento a níveis mais adequado de
atenção de acordo com a gravidade da situação
clínica. Neste contexto, a Rede Cegonha procura
desenvolver ações que promovam maior impacto
no principal componente da mortalidade infantil
do Brasil que atualmente é
natimortalidade.
mortalidade neonatal tardia.
mortalidade neonatal precoce.
mortalidade pós neonatal.
mortalidade perinatal.

QUESTÃO 50
Neonato de 36 semanas, peso de nascimento de
1800g e perímetro cefálico de 34 cm. Tal neonato
deve ser classificado como
(A)
prematuro, adequado para idade gestacional e
simétrico.
(B)
prematuro, pequeno para idade gestacional e
simétrico.
(C)
prematuro, pequeno para idade gestacional e
assimétrico.
(D)
termo, pequeno para idade gestacional e simétrico.
(E)
termo, pequeno para idade gestacional e assimétrico.

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no

QUESTÃO 48

Serviço pré-hospitalar traz menina de 6 anos,
vítima de atropelamento. Ela está alerta, chorosa,
assustada, responsiva e taquidispneica. Você
percebe que a criança está apenas com acesso
venosos e monitorização, imediatamente você
solicita
sondagem vesical.
sondagem nasogátrica.
cateter nasal 2 litros por minuto.
colar cervical.
material para cateter venoso central.

QUESTÃO 45

(A)

de

Residente da pediatria pede sua opinião sobre
lactente de 4 meses que encontra-se febril há 12
horas. Ao exame, apresenta extremidades frias,
percussão capilar lenificada e pele marmórea.
Residente solicitou hemograma e proteína C reativa,
mas está na dúvida quanto a outros exames. Você
o orienta a solicitar impreterivelmente
liquor completo e urocultura.
velocidade de hemossedimentação.
parcial  de urina e radiografia de tórax.
glicemia capilar e eletrólitos.
hemolcutura e radiografia de seios da face.
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