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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Acerca da nutrição do lactente, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Até os seis meses de idade, o bebê deverá tomar 

apenas o leite materno e líquidos leves, tais como 
água, chás e sucos de fruta. 

(B) A alimentação complementar introduzida a partir 
dos seis meses de idade deve sempre ser oferecida 
com rigidez de horário, independentemente da 
vontade da criança, ainda que seja necessário deixá-
la sem comer para que tenha fome na próxima 
refeição. 

(C) Açúcar, café e refrigerantes somente podem ser 
ofertados à criança a partir dos oito meses de idade. 

(D) Deve-se orientar a família a ofertar os mais variados 
e coloridos alimentos possíveis à criança, para que 
sua alimentação seja rica e nutritiva. 

(E) Assim que a alimentação complementar for 
iniciada, por volta dos seis meses de idade, deve-se 
retirar o leite materno, que não é mais necessário 
nessa fase. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde a uma contraindicação 
absoluta ao aleitamento materno. 
 
(A) Recém-nascido portador da síndrome de xarope de 

bordo, ainda que esteja em tratamento. 
(B) Mãe portadora de hepatite B, ainda que após o 

recém-nascido receber a vacina e a imunoglobulina 
específica ao nascimento. 

(C) Uso de ácido acetilsalicílico pela mãe, ainda que em 
doses baixas. 

(D) Mãe com mastite unilateral, ainda que seja ofertado 
o outro seio ao recém-nascido. 

(E) Uso de sedativos diazepínicos, ainda que em baixa 
dosagem, pela mãe. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A respeito das principais parasitoses com incidência relevante 
na infância, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A amebíase apresenta-se apenas na forma intestinal 

em seres humanos, não invadindo outros tecidos. 
(B) Para tratamento da amebíase não complicada em 

crianças, pode-se utilizar metronidazol  
35 mg/kg/dia, dividido em três tomadas, durante 
cinco dias. 

(C) A ancilostomíase se transmite de pessoa a pessoa e 
possui período de incubação máximo de uma 
semana após a contaminação inicial. 

(D) A ascaridíase é causada por um nematódeo e, em 
crianças, é altamente sintomática, podendo causar 
complicações graves com frequência muito 
elevada. 

(E) Para tratamento da ascaridíase em crianças, utiliza-
se o albendazol 50 mg/kg em dose única. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição 
universal, que compromete especificamente o aparelho 
respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por 
paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e 
epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de 
complicações e até morte. A doença evolui em três fases 
sucessivas: fase catarral, paroxística e de convalescença. 
(Ministério da Saúde, 2010).  
 
A doença descrita trata-se de 
 
(A) febre tifoide. 
(B) difteria. 
(C) bronquiolite. 
(D) coqueluche. 
(E) pneumonia viral. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
Acerca da doença meningocócica, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Raramente o quadro é grave, ocorrendo 

meningococcemia. 
(B) Lactentes com doença meningocócica, em qualquer 

de suas formas de manifestação, sempre 
apresentam sinais de irritação meníngea. 

(C) O período de incubação é de 2 a 10 meses. 
(D) Não ocorre transmissão de pessoa a pessoa. 
(E) Os sinais de Kernig e Brudzinski, que demonstram 

a existência de irritação meníngea, são úteis no 
diagnóstico. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Quanto às doenças diarreicas na criança, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Em crianças, oferece risco de morte apenas se o 

agente etiológico for uma bactéria. 
(B) Casos crônicos ou de repetição geram desnutrição 

crônica e retardo do desenvolvimento 
estatoponderal da criança. 

(C) Deve-se sempre aguardar o resultado do exame 
laboratorial que identifica o agente etiológico, antes 
de se iniciar qualquer medida terapêutica, ainda que 
de suporte. 

(D) As doenças diarreicas, geradas por qualquer que 
seja o agente etiológico, são de notificação 
compulsória no território nacional. 

(E) Quando se identifica que a origem da doença se dá 
pela presença de trofozoítos de G. lamblia ou E. 
hystolitica, é recomendado o metronidazol na dose 
de 100 mg/kg/dia, dividido em três doses, por 
quinze dias. 
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QUESTÃO 47 ______________________  
 
Com relação à desnutrição energético-proteica e à 
desvitaminose, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Com frequência, é secundária ao hipotireoidismo. 
(B) As condições socioeconômicas não influenciam a 

incidência desse tipo de condição no Brasil. 
(C) Acarreta alterações no fígado, como a redução da 

síntese proteica e a esteatose, gerando edema e 
hipoproteinemia. 

(D) No quadro clínico, observa-se a hipertrofia 
muscular acompanhada de hiperatividade. 

(E) Observa-se sempre o aumento do débito cardíaco 
nessas crianças. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
Acerca das imunizações da criança no Brasil, assinale a 
alternativa correta de acordo com o calendário vacinal oficial 
do Ministério da Saúde. 
 
(A) Nos primeiros meses de vida, 2o, 4o e 6o mês, a 

criança deverá receber três doses da vacina 
pneumocócica 10 (conjugada). 

(B) Ao nascer, o bebê recebe apenas a vacina BCG. 
(C) A primeira dose da vacina contra hepatite B deve 

ser administrada aos seis meses de idade. 
(D) Para meninas e meninos entre 8 e 11 anos de idade 

está prevista a imunização contra HPV. 
(E) Não se realiza mais imunização para poliomielite 

no País, em razão de a doença estar erradicada em 
nosso território. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica uma contraindicação 
absoluta para vacinação na criança. 
 
(A) Parto prematuro. 
(B) Febre, ainda que baixa. 
(C) Alergias de qualquer tipo, mesmo que não 

relacionadas com a vacina a ser aplicada. 
(D) Vacina para sarampo ou caxumba, quando a criança 

é alérgica à proteína do ovo. 
(E) Encefalopatia verdadeira ocorrida sete dias após a 

aplicação da DTP, que contraindica a aplicação da 
DTP. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O fechamento da fontanela anterior se dá 

totalmente entre o 24o e 36o mês de vida. 
(B) A ausência da terceira fontanela é sinal de 

existência da síndrome genética. 
(C) O pan-hipopituitarismo pode afetar o crescimento 

normal da criança. 

(D) A fontanela posterior deve ser palpável até o 6o mês 
de vida, fechando-se totalmente após o 12o mês, 
para que se possa considerar o desenvolvimento da 
criança como normal. 

(E) A velocidade de crescimento considerada normal 
para o lactente é de 5 a 15 cm/ano. 

 
Área livre 

 
 


