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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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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 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) de 
um lactente, é mandatário

(A) trocar o socorrista que comprime o tórax a cada 2 
minutos. 

(B) administrar epinefrina apenas via endovenosa ou 
intra-óssea.

(C) intubar o paciente.
(D) observar e interpretar o rítmo cardíaco continuamente.
(E) checar a presença de pulso central a cada 2 minutos.

Durante a RCP de um pré-escolar intubado e com 
pelo menos dois socorristas

(A) deve-se realizar pelo menos 120 compressões 
torácicas em um minuto.

(B) deve-se realizar 2 ventilações a cada 30 compressões.
(C) deve-se realizar 8 a 12 ventilações/minuto sem 

sincronismo com compressões.
(D) deve-se realizar 12 a 20 ventilações/minuto sem 

sincronismo com compressões.
(E) deve-se realizar 1 ventilação a cada 3 compressões 

de modo sincronizado.

Lactente de 10 meses gravemente desidratado 
por gastroenterite está na sala de emergência 
necessitando de ressuscitação hídrica imediata. 
Você tentou acesso intra-ósseo em região proximal 
da tíbia direita, porém não obteve sucesso. Qual a 
próxima conduta imediata?

(A) Aguardar confecção de acesso venoso central.
(B)	 Aguardar	confecção	de	acesso	venoso	periférico.
(C) Tentar acesso intra-ósseo novamente na região 

proximal da tíbia direita.
(D) Tentar acesso intra-ósseo na região proximal da tíbia 

esquerda.
(E)	 Confeccionar	flebotomia.	

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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O que é a síndrome do bebê sacudido (shaken 
baby ou Abusive Head Trauma - AHT)?

(A) Lesão acidental causada por mecanismos de golpe e 
contra colhe no crânio, típica de lactentes jovens, que 
ocorre geralmente no domicílio da vítima, clinicamente 
caracterizado por hematoma subgaleal.

(B) Lesão encefálica decorrente de violência intrafamiliar 
em lactente jovem, podendo estar associada à irritação 
do cuidador devido ao choro do bebê, clinicamente 
caracterizada por hematoma subdural e hemorragia 
retiniana.  

(C) Lesão craniocervical decorrente de mecanismo de 
desaceleração e cisalhamento medular geralmente 
no contexto de acidente automobilístico em crianças 
não transportadas em cadeirinhas, clinicamente 
caraterizada por tetraplegia.

(D) Lesão encefálica grave decorrente de situação 
acidental ou intencional no domicílio da vítima 
decorrente geralmente de estresse parental ou psicose 
puerperal, clinicamente caracterizada por hematoma 
subdural e hemorragia retiniana.  

(E) Lesão encefálica intencional praticada contra lactentes 
entre 12 e 24 meses no domicílio da vítima decorrente 
geralmente de estresse parental, clinicamente 
caracterizada por hematoma subdural e hemorragia 
retiniana.

Gestante dá a luz na unidade básica de saúde 
e você é chamado para atender o neonato que 
está com esforço respiratório irregular. Dentre as 
alternativas a seguir qual é a medida inicial?

(A) Ofertar oxigênio a 100% e promover estímulo tátil.
(B) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 

100%.
(C) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 

21%.
(D) Iniciar compressões cardíacas associadas à ventilação 

compressão positiva.
(E)	 Aspirar	vias	aéreas	sob	visualização	direta.

Bebê de 20 dias de vida chega convulsionando a 
UPA. Após medidas inicias na sala de emergência, 
qual a primeira medicação e a rota de escolha?

(A) Fenitoína endovenosa.
(B) Midazolam intramuscular.
(C) Fenobarbital endovenoso.
(D) Diazepam endovenoso.
(E) Fenobarbital intramuscular. 

Durante visita domiciliar, agente de saúde atende 
criança de 7 anos com peso no escore Z menos 
um (-1), com calendário vacinal incompleto 
desde o primeiro ano de vida e que ainda não 
foi matriculado na escola. Sua irmã de 2 anos 
permanece no centro de educação infantil do 
bairro e apresenta carteira vacinal em dia com 
peso no escore Z zero. Os pais trabalham em casa 

e apresentam renda média de R$ 1200,00 mensais. 
O agente pergunta qual a melhor conduta para o 
caso.

(A) Solicitar visita do conselho tutelar, uma vez que o 
quadro	 configura	 negligência	 com	 o	 menino,	 vítima	
de situações crônicas de omissão parental quanto ao 
suprimento de suas necessidades.

(B) Solicitar visita do conselho tutelar pela suspeita de 
negligência com o menino, embora para completa 
caraterização do quadro haja necessidade de evento 
agudo de omissão parental.

(C) Solicitar internamento do menino frente a grave 
estado de desnutrição e necessidade de avaliação 
clínica	a	fim	de	promover	a	segurança	no	processo	de	
vacinação necessária.

(D) Proceder plano terapêutico para combater a 
desnutrição e proceder a normalização do esquema 
vacianal reiniciando imunização contra hepatite B e 
rotavírus humano.

(E) Denunciar o caso à delegacia mais próxima, sob 
a suspeita de cárcere privado, trabalho infantil e 
negligência. 

Sobre os acidentes na infância, é correto afirmar 
que

(A) as quedas representam grande relevância quanto ao 
número	de	atendimentos	e	letalidade.	

(B)	 o	 trânsito	 atualmente	 é	 segunda	 principal	 causa	 de	
morte acidental entre 1 e 10 anos no Brasil.

(C) as queimaduras por fogo são a principal causa de 
lesão	térmica	entre	lactentes.

(D) os acidentes por afogamentos apresentam alta 
letalidade e frequentes sequelas hipóxico isquêmicas. 

(E) plantas tóxicas representam a principal causa de 
envenenamentos no Brasil.

Criança de 3 meses chega à unidade básica 
de saúde 10 dias após receber alta hospitalar 
devido a internamento clínico para tratamento 
de invaginação intestinal. Sua carteira vacinal 
está incompleta, tendo recebido apenas a BCG e 
hepatite B ao nascimento. Assinale a alternativa 
com a conduta correta.

(A) Reiniciar esquema vacinal da hepatite B e administrar 
todas as vacinas do calendário para segundo e terceiro 
mês de vida.

(B) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar 
todas as vacinas do calendário para segundo e terceiro 
mês de vida.

(C) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar 
as vacinas do calendário para segundo e terceiro mês 
de vida, exceto vacina oral contra rotavírus humano 
(VORH).

(D) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar 
as vacinas do calendário para segundo adiando anti 
-meningococo C, do terceiro mês, em função da 
(VORH).

(E) Continuar esquema vacinal da hepatite B e administrar 
todas as vacinas do calendário para segundo, exceto 
Sabin,	além	da	anti-meningococo	C,	do	terceiro	mês.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Neonato termo e adequado para idade gestacional 
apresenta teste do coraçãozinho com saturometria 
de membro superior direito em torno de 75% e 
membro inferior 72% já confirmado pelo segundo 
teste. Assinale a alternativa que apresenta o 
provável diagnóstico.

(A) Comunicação interventricular.
(B) Comunicação interatrial.
(C) Coarctação de aorta.
(D) Persistência do canal arterial.
(E)	 Transposição	de	grandes	artérias.	

Neonato com tipo sanguíneo A- apresenta icterícia 
com 36 horas de vida, tendo sido confirmado 
que a gênese da icterícia foi incompatibilidade 
sanguínea entre neonato e sua mãe. O pai biológico 
do neonato é tipo AB+. Sendo assim, para que o 
diagnóstico etiológico da icterícia esteja correto, o 
sangue materno é do tipo

(A) 0-.
(B) B-.
(C) A-.
(D) AB-.
(E) 0+.

Menino de 3 meses de vida vem a consulta pois 
a mãe percebeu aumento de volume inguino-
escrotral à direita. A transiluminação do local é 
negativa. Sobre o caso, é correto afirmar que

(A)	 trata-se	 de	 hérnia	 inguino-escrotral	 à	 direita	 sem	
necessidade	cirúrgica.

(B) trata-se de hidrocele à direita sem necessidade 
cirúrgica.

(C) trata-se de hidrocele à direita com necessidade 
cirúrgica.

(D)	 trata-se	 de	 hérnia	 inguino-escrotral	 à	 direita	 com	
necessidade	cirúrgica	imediata.

(E)	 trata-se	 de	 hérnia	 inguino-escrotral	 à	 direita	 com	
indicação	de	cirurgia	corretiva	até	12	meses	de	vida.

Lactente de 15 meses com fimose grau 2 recebe 
tratamento clínico com betametazona associada à 
hialuronidade. Sobre o quadro, é correto afirmar 
que

(A) consiste em erro terapêutico, sendo  o tratamento 
clínico	restrito	à	fimose	grau	1.

(B) consiste em erro terapêutico, sendo o tratamento 
clínico	restrito	à	fimose	grau	3.

(C) consiste em erro terapêutico, sendo o tratamento 
clínico	restrito	à	parafimose.

(D) consiste em acerto terapêutico, sendo o tratamento 
clínico proposto pertinente.

(E) consiste em acerto terapêutico, no entanto poderia ser 
realizado antes de 1 ano de idade.

Lactente ictérico com 50 dias de vida apresenta 
sinais ultrassonográficos sugestivos de atresia de 
vias biliares. Sobre o caso, é correto afirmar que

(A) deve ser encaminhado a serviço de referência para 
transplante hepático imediato.

(B) deve ser encaminhado a serviço de referência para 
realizar cirurgia de Kasai em caráter de urgência.

(C) deve ser encaminhado a serviço de referência para 
realizar cirurgia de Kasai em no máximo 3 meses.

(D) deve ser encaminhado a serviço de referência para 
transplante hepático antes de 12 meses de vida.

(E) deve-se alertar os pais quanto ao diagnóstico atrasado, 
impossibilitando a cirurgia de Kasai.

Durante internamento de lactente de 12 meses, o 
pediatra percebe atraso vacinal, pois constavam 
realizadas apenas vacinas do alojamento conjunto. 
O pai alega que por motivos e convicções 
religiosas decidiu não vacinar o filho. Mesmo 
assim, o pediatra solicita ao serviço de imunologia 
do hospital a atualização do calendário vacinal 
da criança, o que foi realizado. O pai registrou 
queixa na ouvidoria do hospital e na delegacia 
mais próxima. Sobre o caso assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	médico	feriu	o	princípio	da	autonomia	do	paciente,	
que pode ser exercido por este ou seu representante 
legal independente de motivos ou consequências.

(B)	 O	 médico	 agiu	 arbitrariamente,	 devendo	 manter-se	
restrito a situações clínicas e permitir que a família 
exerça o pátrio poder de modo completo.

(C) Embora bem intencionado, o pediatra poderá sofrer 
sanções legais, pois não há amparo legal para sua 
atitude,	tendo	em	vista	a	suficiência	legal	dos	pais.

(D)	 O	 médico	 está	 amparado	 por	 lei	 para	 exercer	 tal	
conduta, no entanto seria necessário primeiramente a 
chancela	do	conselho	tutelar	em	substituição	à	figura	
paterna. 

(E) Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 
é	 obrigatória	 a	 vacinação	 das	 crianças	 nos	 casos	
recomendados pelas autoridades sanitárias.

De acordo com o  ECA, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Os	casos	de	suspeita	ou	confirmação	de	maus-tratos	
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados exclusivamente à promotoria ou vara da 
infância do domicílio jurídico da vítima.

(B)	 Os	casos	confirmados	de	maus-tratos	contra	criança	
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
exclusivamente à promotoria ou vara da infância do 
domicílio jurídico da vítima.

(C)	 Os	casos	confirmados	de	maus-tratos	contra	criança	
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais.

(D)	 Os	casos	de	suspeita	ou	confirmação	de	maus-tratos	

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
QUESTÃO 38

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar do domicílio da 
vítima.

(E)	 Os	casos	de	suspeita	ou	confirmação	de	maus-tratos	
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Segundo a política de atenção à urgência e 
emergência nas unidades de atendimento à 
urgência e emergência, há necessidade de serviço 
de acolhimento e classificação de risco que devem

(A)	 ser	 realizados	 por	 médico,	 mediante	 treinamento	
específico	e	utilização	de	protocolos	pré-estabelecidos,	
com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas 
dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade 
para o atendimento.

(B) ser realizados por enfermeiro, mediante treinamento 
específico	e	utilização	de	protocolos	pré-estabelecidos,	
com objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas 
dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade 
para o atendimento.

(C)	 ser	 realizados	 por	 profissional	 de	 saúde,	 de	 nível	
técnico,	mediante	treinamento	específico	e	utilização	
de	 protocolos	 pré-estabelecidos,	 com	 objetivo	 de	
avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, 
colocando-os em ordem de prioridade para o 
atendimento.

(D)	 ser	 realizados	 por	 profissional	 de	 saúde,	 de	 nível	
superior,	mediante	treinamento	específico	e	utilização	
de	 protocolos	 pré-estabelecidos,	 com	 objetivo	 de	
avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, 
colocando-os em ordem de prioridade para o 
atendimento.

(E)	 ser	realizados	por	profissional	treinado	especificamente	
na	 utilização	 de	 protocolos	 pré-estabelecidos,	 com	
objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos 
pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para 
o atendimento.

Durante atendimento de choque séptico de 
lactente de 12 meses e que pesa 10 kg, a equipe 
assistencial deve ter como objetivo

(A) obter diurese mínima de 300mL na primeira hora. 
(B) obter pressão sistólica mínima de 100 mmHg.
(C) manter o tempo de enchimento capilar entre 4 e 5 

segundos.
(D) obter hemocultura, urocultura e cultura de líquor antes 

de iniciar antibioticoterapia.
(E) normalizar o frequência cardíaca do paciente.

Criança de 6 anos, vítima de atropelamento, foi 
trazida pelos pais ao pronto-socorro. Encontra-
se alerta, chorosa, assustada, responsiva e 
taquidispneica. Imediatamente você solicita 
monitorização, acesso venoso e

(A) sondagem vesical.
(B) colar cervical.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

(C) sondagem nasogátrica.
(D)	 material	para	catéter	venoso	central.
(E)	 catéter	nasal	2	litros	por	minuto.

Você é o pediatra de um menino de 9 anos 
completamente hígido e o acompanha desde o 
nascimento. Em um plantão, você o encontra 
sob observação há 24 horas, pois uma trave 
de futebol caiu sobre seu tórax. Ele está lúcido, 
porém ofegante. Ao exame, há contusão torácica, 
sopro holossistólico taquicardia, bulhas cardíacas 
normofonéticas e fígado distante 2 cm de rebordo 
costal. Ausculta pulmonar limpa, embora haja 
taquipneia e respiração superficial. Apresenta 
gasometria arterial normal e elevação de enzimas 
cardíacas. Qual é o provável diagnóstico?

(A)	 Insuficiência	 cardíaca	 por	 comunição	 interventricular	
traumática. 

(B)	 Insuficiência	cardíaca	por	tamponamento	cardíaco.
(C)	 Insuficiência	respiratória	por	contusão	miocárdica.
(D)	 Insuficiência	respiratória	por	contusão	pulmonar.
(E)	 Insuficiência	respiratória	por	tórax	instável.

Lactente de 3 meses, febril há 12 horas, chega 
toxemiado ao pronto-atendimento do hospital 
universitário. Ao exame clínico, não há foco 
infeccioso aparente. São exames mandatários

(A) líquor completo e urocultura.
(B) hemograma e velocidade de hemossedimentação.
(C)	 parcial	de	urina	e	radiografia	de	tórax.
(D) glicemia capilar e eletrólitos.
(E)	 hemolcutura	e	radiografia	de	seios	da	face.	

Menino de 4 anos está no pronto-socorro há 4 horas 
recebendo inaloterapia devido a broncoespasmo 
com intensa sibilância na admissão. No momento 
apresenta-se dispneico, com expiração muito 
prolongada, ausculta pulmonar com murmúrio 
vesicular diminuído globalmente sem sibilos. Sua 
frequência respiratória é de 16 movimentos por 
minuto. Sobre o caso descrito, é correto afirmar 
que

(A) apresentou melhora do quadro devido à ausência de 
sibilância à ausculta, devendo manter inaloterapia.

(B) certamente apresentou melhora do quadro, mas 
devido à dispneia deve receber corticoide endovenoso. 

(C) provavelmente apresentou melhora, mas devido à 
dispneia deve receber corticoide endovenoso.

(D) provavelmente apresentou piora e devido à dispneia 
deve receber corticoide endovenoso. 

(E) certamente piorou muito, devendo receber prontamente 
corticoide e terbulatina, ambos endovenosos.
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Menina de 12 anos evolui com paralisia flácida 
ascendente, parestesias e hiporeflexia. Sobre o 
caso é mandatório solicitar

(A)	 ressonância	magnética	cerebral	e	líquor	completo.
(B) pesquisa de poliovírus nas fezes e líquor completo.
(C)	 eletroneuromiografia	e	líquor	completo.
(D) apenas líquor completo.
(E)	 apenas	eletroneuromiografia.

A mortalidade infantil no Brasil sofreu considerável 
alteração em seus componentes, sendo que 
atualmente

(A) o componente neonatal tardio tornou-se o mais 
relevante.

(B) o componente pós-neonatal tornou-se o mais 
relevante.

(C) o componente perinatal tornou-se o mais relevante.
(D) o componente neonatal precoce tornou-se o mais 

relevante.
(E)	 o	componente	pré-natal	tornou-se	o	mais	relevante.

Neonato de 35 semanas pelo Capurro e pequeno 
para idade gestacional (PIG) apresenta nítida 
desproporção crânio-corporal, sendo classificado 
como assimétrico. Sobre este neonato, pode-se 
afirmar que

(A) apresenta característica típica de neonato termo e PIG  
sendo	tal	assimetria	fisiológica.

(B) apresenta característica típica do prematuro PIG, sendo 
tal	assimetria	fisiológica.

(C) sofreu restrição de crescimento intra-uterino crônico, 
tendo prognóstico neurológico desfavorável.

(D) sofreu restrição de crescimento intra-uterino agudo, 
tendo prognóstico neurológico desfavorável.

(E) sofreu restrição de crescimento intra-uterino agudo, 
tendo prognóstico neurológico favorável.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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