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CADERNO DE QUESTÕES
Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2
1. O candidato deverá receber o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas e a Folha de Redação.
2. Confira se recebeu o Caderno de Questões referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se
constam deste Caderno, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de Redação,
caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar
prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha de
Redação, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o
preenchimento de ambos.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a
toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na Folha de Redação, não faça qualquer registro que possa
identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e
desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de
comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo uma hora e trinta minutos e no
máximo quatro horas e trinta minutos. Os candidatos poderão levar o Caderno de Questões, faltando,
no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal.
9. Para preencher o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, use apenas caneta esferográfica de corpo
transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha de Redação e o Cartão de
Respostas assinado. A não entrega do Cartão de Respostas e da Folha de Redação, implicará na
eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o Caderno de Questões na última hora que
antecede o horário do término da prova.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço
eletrônico do Concurso.
12. A imagem do Cartão de Respostas, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo
candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do
Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de
realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.
1

2

Parte I: Língua Portuguesa

Expressamos nosso desejo em palavras, as do debate
político, elaborando a decisão de votar em Fulano ou
Beltrano.
5
Assim, a democracia representativa de partidos
gera necessariamente conflitos, mas não os deixa
transbordar para a forma bélica. Ela exige um certo
teor de conflito, mas não excessivo. Não vive sem
conflitos, mas morre se o conflito se exacerbar.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
1
(...) a democracia moderna, regime que admite
conflitos, também gera um certo teor de conflito que
poderia não existir. Quando um cargo é colocado em
disputa, no âmbito público, aparecem candidatos. Ora,
não é óbvio que sempre haja divergências, justificando
candidaturas opostas. Mas é o que acontece. E, desde
que os partidos foram considerados pilares da
democracia representativa, a tendência deles é se
diferenciarem, oporem-se. Então, a democracia não se
limita a retratar divergências existentes na sociedade:
ela aprofunda algumas, acentua-as, até mesmo as
agrava.
2
Crítica parecida, por sinal, foi feita por
sucessivos inimigos da “democracia dos partidos”, que
é a principal forma moderna de democracia – desde os
totalitários até o presidente francês de Gaulle e
pensadores marxistas não autoritários. Mas o regime
democrático também cumpre um papel mais
reconhecido, mais alardeado, que é a menina dos
olhos de quem o defende: ele aceita um teor de conflito
na sociedade. Admite como normal que haja tensões
entre pessoas ou grupos. Pela primeira vez na história
do mundo, desobriga os humanos de viver num todo
harmônico, equilibrado. Porque a harmonia é uma
empulhação. Na Ásia, o discurso confuciano,
assentado na ideia de que a sociedade se organiza
como uma família, leva a entender a discórdia como
traição. No Ocidente, a comparação do Estado a um
corpo harmônico e saudável autorizou considerar o
divergente um membro gangrenado ou doente, que
deve ser amputado. Quem não obedece ao amor do
príncipe não é apenas um divergente, uma pessoa livre
para pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato,
um infame.
3
Diante dessa representação hipócrita das
relações sociais como amorosas e da conversão do
amor em autoritarismo – porque quem não retribui o
amor do ditador obedecendo-lhe em todas as coisas
atrai o castigo –, a democracia simplesmente deixa as
coisas acontecerem. Discorda? É um direito seu.
Haverá regras para dizer a discordância e, mesmo,
submetê-las ao voto. A democracia cria procedimentos
para garantir o direito de oposição – que também
reduzem o teor dos confrontos.
4
Isso quer dizer que o conflito político não pode
ser excessivo, e geralmente não o é. Primeiro, porque
a política é a substituição da guerra. Em vez de armas,
brigamos com votos. Eles não matam. O adversário
não é inimigo. Não está em jogo, ao contrário do que
pretendia Carl Schmidt, a extinção do outro. Pelo
menos não se quer sua eliminação física, como na
guerra, como com o inimigo. Segundo, porque a
política se dá com palavras, que manejam emoções
que se expressam no voto. Lembremos o que é “voto”:
o significado deste termo se vê em “votos de
felicidade” ou de “feliz ano-novo”. Votos são desejos.

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: set., 2014, p. 82.)

01
Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se
o autor de todas as estratégias argumentativas a seguir,
EXCETO:

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

explicar o sentido de termo relativo à proposição
que defende.
fazer referência a fatos históricos.
recorrer a raciocínio do tipo lógico-dedutivo.
desautorizar ponto de vista divergente.
apoiar-se em argumento de autoridade.

02
Em relação ao ponto de vista emitido no tópico
do quarto parágrafo, o que se segue, no seu
desenvolvimento, tem o seguinte papel na
argumentação do autor:

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

exemplificar.
generalizar.
refutar.
justificar.
conceder.

03
Em: “que poderia não existir” (§ 1) e “que deve
ser amputado” (§ 2), o autor emprega os auxiliares
“poder” e “dever” para sinalizar que o leitor deve
interpretar o conteúdo dos enunciados em apreço,
respectivamente, como:

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

3

obrigatório / possível.
possível / necessário.
necessário / duvidoso.
duvidoso / certo.
certo / obrigatório.

04
Altera-se o sentido fundamental de: “Ora, não é
óbvio que sempre haja divergências, justificando
candidaturas opostas. Mas é o que acontece” (§ 1)
com a seguinte reescrita dos dois períodos num
período único:

(C)

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

Ora, apesar de não ser óbvio que sempre haja
divergências, justificando candidaturas opostas,
é o que acontece.
Ora, visto não ser óbvio que sempre haja
divergências, justificando candidaturas opostas,
é o que acontece.
Ora, sem ser óbvio que sempre haja
divergências, justificando candidaturas opostas,
é o que acontece.
Ora, conquanto não seja óbvio que sempre haja
divergências, justificando candidaturas opostas,
é o que acontece.
Ora, ainda que não seja óbvio que sempre haja
divergências, justificando candidaturas opostas,
é o que acontece.

(E)

08
Nos enunciados: “não é óbvio que sempre haja
divergências” (§ 1) e “Haverá regras para dizer a
discordância” (§ 3), pode-se substituir o verbo “haver”,
sem infringir norma de concordância verbal, por,
respectivamente:

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

05
O pronome em destaque faz referência, não a
elemento do próprio texto, mas a algo que se encontra
fora dele, em:

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

“obedecendo-LHE em todas as coisas” (§ 3).
“QUE também reduzem o teor dos confrontos”
(§ 3).
“e geralmente não O é” (§ 4).
“não se quer SUA eliminação física” (§ 4).
“Expressamos NOSSO desejo em palavras”
(§ 4).

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

Como fazia calor, entreabriu as janelas.
Como todos devem saber, gosto de literatura.
Mostrava-se tão estudiosa como inteligente.
Era, como sempre lhe disse, um bom aluno.
Como ele obteve essa nota ninguém sabe.

(E)

(B)

“a democracia não se limita a retratar
divergências” (§ 1) / limita-se.
“ela aprofunda algumas, acentua-as” (§ 1) / as
acentua.
“que é a menina dos olhos de quem o defende”
(§ 2) / defende-o.
“o significado deste termo se vê em „votos de
felicidade‟” (§ 4) / vê-se.
“mas não os deixa transbordar para a forma
bélica” (§ 5) / deixa-os.

10
Em: “o regime democrático também cumpre um
papel mais reconhecido, mais alardeado, que é a menina
dos olhos de quem o defende: ele aceita um teor de
conflito na sociedade” (§ 2), o sinal de dois-pontos
anuncia uma:

07
Com a mudança de posição do termo em
destaque, altera-se o sentido fundamental do
enunciado em:

(A)

tenha havido / Hão de existir.
tenham existido / Hão de haver.
tenha existido / Há de haver.
tenham havido / Há de existir.
tenha existido / Hão de haver.

09
Dentre as mudanças de colocação do pronome
átono propostas a seguir, aquela que se mostra
amparada por nossas gramáticas normativas encontra-se
em:

06
A alternativa em que a conjunção “como” tem,
fundamentalmente, o mesmo valor relacional que em:
“assentado na ideia de que a sociedade se organiza
COMO uma família” (§ 2) é:

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

“Mas o regime democrático TAMBÉM cumpre
um papel mais reconhecido, mais alardeado”
(§ 2) / Mas TAMBÉM o regime democrático
cumpre um papel mais reconhecido, mais
alardeado.
“PELO MENOS não se quer sua eliminação
física, como na guerra, como com o inimigo”
(§ 4) / Não se quer PELO MENOS sua
eliminação física, como na guerra, como com o
inimigo.
“ASSIM, a democracia representativa de
partidos gera necessariamente conflitos” (§ 5) /
A democracia representativa de partidos gera,
ASSIM, necessariamente conflitos.

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

“ENTÃO, a democracia não se limita a retratar
divergências existentes na sociedade” (§ 1) / A
democracia não se limita, ENTÃO, a retratar
divergências existentes na sociedade.
“Crítica parecida, POR SINAL, foi feita por
sucessivos inimigos da „democracia dos
partidos‟” (§ 2) / POR SINAL, crítica parecida foi
feita por sucessivos inimigos da “democracia dos
partidos”.

4

explicação.
consequência.
síntese.
citação.
conclusão.

o

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

13
De acordo com a Lei n 8.666/93, as
modalidades de licitação são determinadas de acordo
com o valor estimado da contratação, nos limites
previstos na mesma lei. Havendo, no entanto,
consórcio público entre 5 (cinco) entes da federação,
os limites previstos são multiplicados em:

11
Sobre o processo administrativo regulado pela
o
Lei n 9.784/99:
I-

Não pode ter cobrança de despesas processuais,
salvo as previstas em lei.
II - Sua impulsão depende sempre de atuação dos
interessados, vedada a impulsão de ofício.
III - Surgindo nova interpretação a respeito de
determinada norma administrativa, esta pode
retroagir para alcançar fatos pretéritos.

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

14
A Constituição da República permite, em
algumas hipóteses, a acumulação de proventos de
aposentadoria com remuneração de outro cargo,
emprego ou função, EXCETO a acumulação de:

Dos itens acima, estão corretos:

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

2 (duas) vezes.
3 (três) vezes.
10 (dez) vezes.
4 (quatro) vezes.
5 (cinco) vezes.

apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas III.
I, II e III.

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

12
Analise as seguintes condutas praticadas por
servidores públicos.
ANALICE, funcionária do setor de protocolo de
Universidade Pública, foi ofendida por um aluno por
ser negra. Mesmo assim, continuou sendo cortês e
encaminhou adequadamente a solicitação do aluno
ao setor competente.
II - MÁRIO, professor de geologia, após permissão da
chefia do departamento e de acordo com as normas
existentes, retirou amostras de minerais para aula
prática junto com alunos da disciplina no Colégio
Universitário Geraldo Reis – COLUNI –,
devolvendo-as no mesmo dia e em perfeito estado.
III - PEDRO, chefe de departamento, prejudica
deliberadamente a reputação de sua colega
MARIANA, professora do mesmo departamento,
pois ela não correspondeu a suas investidas
amorosas.

um cargo técnico e um cargo eletivo.
dois cargos de professor.
um cargo técnico e um cargo em comissão de
livre nomeação e exoneração.
dois cargos técnicos.
dois cargos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas.

I-

o

15
De acordo com a Lei n 8.666/93, o prazo
mínimo para recebimento das propostas ou realização
do evento, na modalidade convite, a contar da data de
sua expedição, é de:

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

16
A Constituição
inafiançável o crime de:

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

De acordo com o Código de Ética do Servidor Público,
atenta(m) contra o dever ético a(s) conduta(s) de:

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

90 (noventa) dias.
30 (trinta) dias.
5 (cinco) dias.
15 (quinze) dias.
45 (quarenta e cinco) dias.

ANALICE e MÁRIO.
MÁRIO.
MÁRIO e PEDRO.
PEDRO.
ANALICE, MÁRIO e PEDRO.

da

República

considera

furto.
poluição.
ameaça.
homicídio culposo.
racismo.
o

17 Segundo a Lei n 8.112/90, o servidor pode se
ausentar do serviço, por motivo de falecimento de
cônjuge ou companheiro, por:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5

3 (três) dias úteis.
8 (oito) dias consecutivos.
15 (quinze) dias úteis.
20 (vinte) dias consecutivos.
10 (dez) dias consecutivos.

18
De acordo com a Constituição da República, a
União deverá aplicar anualmente, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, o percentual mínimo, da
receita resultante de impostos, de:

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

vinte por cento.
doze por cento.
dezoito por cento.
dez por cento.
trinta por cento.

19

De acordo com a Lei n 9.784/99:

A numeração correta, de cima para baixo, é:

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

1, 1, 1, 2, 1.
2, 1, 2, 2, 1.
1, 2, 1, 2, 2.
2, 2, 1, 1, 1.
2, 1, 1, 2, 1.

Parte III: Conhecimentos Específicos

o

I-

Independem de motivação os atos administrativos
que decorram de reexame de ofício.
II - O recurso administrativo interposto perante órgão
incompetente não será conhecido, indicando-se
ao recorrente a autoridade competente e
devolvendo-se a ele o prazo para recurso.
III - Da revisão de processo administrativo de que
resulte sanção não poderá resultar agravamento
da sanção.

21
Em
recém-nascido
com
toxoplasmose
congênita, o esquema terapêutico mais indicado é:

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

Dos itens acima, estão corretos:

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

apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.
apenas I.
I, II e III.

22
O fator mais importante para a eficácia da
fototerapia em recém-nascidos ictéricos é a:

(A)
(B)

o

20
A Lei n 8.112/90 dispõe acerca da contagem
como tempo de serviço dos afastamentos e licenças,
indicando quais são contados como tempo de serviço
para todos os fins e quais são contados para efeito de
disponibilidade e aposentadoria, de acordo com a
coluna I. Estabeleça a correta correlação com as
licenças e afastamentos referidos na coluna II.

(C)
(D)
(E)

Tempo de serviço para todos os fins.
Apenas para disponibilidade e aposentadoria.

(A)

Coluna II

( )
( )

( )
( )
( )

alimentação exclusiva ao seio materno.
mudança de decúbito em períodos previamente
estipulados.
área corporal exposta à luz.
uso de emolientes para a proteção da pele.
dosagem seriada do nível sérico de bilirrubina.

23
No caso de um recém-nascido de cinco dias de
vida, parto normal a termo, apresentando há 12 horas
grupos de vesículas no escalpe, a melhor conduta é:

Coluna I
1.
2.

clindamicina e prednisona.
sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico.
sulfametoxazol-trimetoprim, pirimetamina e ácido
fólico.
sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
pirimetamina e ácido folínico.

(B)

Licença à gestante.
Afastamento para exercício de cargo em
comissão ou equivalente, em órgão ou entidade
dos Poderes da União, dos Estados, Municípios
e Distrito Federal.
Afastamento para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o
qual coopere.
Licença para atividade política, na forma do art. 86,
§ 2º.
Licença para capacitação, conforme dispuser o
regulamento.

(C)
(D)
(E)

6

iniciar aciclovir venoso imediatamente logo após
completa investigação para sepse, caso haja
história materna positiva para herpes.
orientar realização de compressas locais com
permanganato de potássio e reavaliar entre 24 e
36 horas.
encaminhar à dermatologista para realização de
biópsia local.
orientar a uso local de pomada de antibióticos e
rever, caso não apresente melhora.
orientar a uso de pomada de aciclovir local e
rever entre 24 e 36 horas.

24
Um recém-nascido de vinte e três dias é trazido
a serviço de emergência pediátrica apresentando
letargia, vômitos e acidose metabólica. Em sua
avaliação, o exame complementar que deve ser
solicitado é o de:

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

(D)
(E)

níveis séricos de cortisol.
eletrólitos no suor.
teste de função de tireoide.
níveis séricos de amônia.
níveis séricos de cálcio e magnésio.

28
Recém-nascido com vinte e duas horas de vida,
do grupo sanguíneo A+, evoluiu com icterícia. A mãe é
do grupo sanguíneo O+. O tipo de patologia que pode
estar relacionada a esta icterícia é:

25
Na avaliação da relação peso com a idade
gestacional, são considerados Grandes para a Idade
Gestacional (GIGs) os recém-natos que apresentam na
curva de crescimento intrauterino peso ao nascer:

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

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

entre 15 e 20%.
acima de 17%.
entre 20 e 40%.
acima de 50%.
mais do que 90%.

(B)
(C)

(D)
(E)

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

somente os recém-nascidos pequenos para
idade gestacional e os recém-nascidos grandes
para idade gestacional devem ser monitorizados
com testes de triagem com fitas de glicemias
nas primeiras horas de vida.
a ausência de sintomas de hipoglicemia não
significa ausência de risco de lesão cerebral.
todo recém-nascido com glicemia entre
40-50 mg/dL nas primeiras horas de vida deve
receber hidratação venosa com taxa de infusão
de glicose de 6 a 8 mg/kg/min.
hipoglicemia com níveis < ou = 40 mg/dL está
sempre relacionada à lesão cerebral.
a monitorização com glicemia capilar nos recémnascidos com risco de hipoglicemia pode ser
realizada a cada 24 horas.

(B)
(C)

cateterização da veia umbilical.
hepatite A.
exposição ao HIV.
enterocolite.
kernicterus.

30
Consiste
neonatal:

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

em

causa

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

critérios indicativos de icterícia fisiológica
incluem: icterícias detectável clinicamente até 24
horas após o nascimento ou persistente por
mais de uma semana no recém-nascido a termo
e nível sérico de bilirrubina direta maior que 2
mg/dL e/ou superior a 10% da bilirrubina total.
a eficácia da fototerapia não depende da
superfície corporal exposta à luz.
o recém-nascido a termo com bilirrubina total
sérica de 20 mg/dL deve ser imediatamente

de

hiperbilirrubinemia

aleitamento misto.
hiperalimentação.
doença de Hirschsprung.
anemia por carência de ferro.
doença do refluxo gastroesofágico.

31
Também
consiste
hiperbilirrubinemia neonatal:

27
Cerca de 60% das crianças desenvolvem
icterícia no período neonatal, sendo sobre ela correto
afirmar que:

(A)

icterícia relacionada ao aleitamento materno.
incompatibilidade Rh.
deficiência de G6PD.
incompatibilidade ABO.
kernicterus.

29
É um fator de risco para hipertensão portal no
recém-nascido:

26
A hipoglicemia é um distúrbio metabólico comum
no período neonatal e sobre ela é correto afirmar que:

(A)

submetido a exsanguineotransfusão, excluindo
outras propostas terapêuticas.
o risco de kernicterus está relacionado ao nível
sérico de bilirrubina direta.
após anamneses materna e neonatal, os
exames laboratoriais a serem solicitados diante
de icterícia neonatal incluem prioritariamente:
grupo sanguíneo, fator Rh, Coombs direto,
bilirrubina total e frações, hemograma completo
e contagem de reticulócitos.

em

causa

de

deficiência de lactase.
aleitamento artificial.
cólon irritável.
desidratação.
estenose hipertrófica do piloro.

32
O período de armazenamento em geladeira do
leite materno com segurança não pasteurizado é de
até:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7

12 horas.
24 horas.
5 dias.
10 dias.
15 dias.

33
A utilização de eritromicina via oral em
recém-nascidos não é recomendada, devido a risco de
aumento dos casos de:

38
A transposição das
manifesta no recém-nascido:

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

enterocolite necrotizante.
refluxo gastroesofágico.
íleo paralítico.
hemorragia digestiva.
estenose hipertrófica de piloro.

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

grandes

artérias

se

com o coração em “bota” e fluxo pulmonar muito
diminuído.
com pneumonia de repetição.
com hipoxemia grave, acidose, cardiomegalia e
fluxo pulmonar aumentado.
de mãe diabética.
de mãe com lúpus eritematoso sistêmico.

34
O motivo da administração rotineira de 1mg de
vitamina K para o recém-nascido, ainda na sala de
parto, é evitar a:

39
Denomina-se recém-nascido de pré-termo tardia
aquele cuja idade gestacional, ao nascer, está situada
na faixa de:

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

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

eritroblastose fetal.
deficiência nutricional.
policitemia.
doença hemorrágica do recém-nascido.
púrpura trombocitopênica.

35
Lesão pulmonar e cerebral no recém-nascido
prematuro é frequente no quadro metabólico de:

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

40
A profilaxia da hepatite B é realizada com a
aplicação da vacina e da imunoglobulina anti-hepatite B
em caso de:

hipocapnia.
hipoglicemia.
hipercapnia.
hiperglicemia.
hipernatremia.

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

36
Em recém-nascido portador de deficiência de
glicose-6-fosfato desidrogenase, o uso de vitamina K
pode precipitar um quadro de:

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

(E)

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

escolares com contato domiciliar com caso
agudo de hepatite B.
abuso sexual em crianças previamente
vacinadas.
crianças que nunca receberam nenhuma vacina.
lactentes politraumatizadas e com lesões
perfurocortantes.
exposição perinatal em recém-nascidos de mãe
AgHbs positiva.

41
Em mães dependentes do uso de cocaína, a
patologia que tem maior risco de ocorrência em filhos
recém-nascidos é a de:

enterocolite necrotizante.
cianose.
anemia intensa.
icterícia.
hipoglicemia.

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

37
A taquipneia transitória do recém-nascido está
relacionada principalmente a:

(A)

mais de 33 e menos de 37 semanas.
mais de 34 e menos de 37 semanas.
mais de 35 e menos de 37 semanas.
mais de 35 e menos de 38 semanas.
mais de 36 e menos de 38 semanas.

atresia intestinal.
hérnia diafragmática.
anencefalia.
fenda palatina.
hidronefrose.

42
Em um recém-nascido de extremo baixo peso,
na fase de desmame, está indicada a ventilação
mecânica do tipo:

recém-nascidos prematuros filhos de mães com
diabetes.
recém-nascido à termo filhos de mães com
infecções congênitas.
parto cesareano em gestantes que não entraram
em trabalho de parto.
partos vaginais com tocotraumatismo.
trabalho de parto prolongado.

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

8

com pressão de suporte.
com pressão positiva intermitente.
com volume garantido assisto-controlada.
intranasal.
mandatória intermitente sincronizada.

43
No caso de um recém-nascido do sexo feminino,
IG de 31 semanas, nascido de parto cesáreo de mãe
que fez pré-natal completo sem intercorrências, gesta I
e para I, com doença hipertensiva específica da
gravidez, que evoluiu com sofrimento respiratório
progressivo, a sua principal hipótese diagnóstica é de:

(E)

(A)
(B)
(C)

(A)

(D)
(E)

taquipneia transitória do recém-nascido.
síndrome de aspiração meconeal.
síndrome do desconforto respiratório
recém-nascido.
pneumonia neonatal.
hérnia diafragmática.

47
No que diz respeito à transmissão materno-fetal
do vírus do HIV, pode-se afirmar que:

do

(B)

44
Em um recém-nascido do sexo masculino com
cinco dias de idade, sem queda do coto umbilical, em
que se verificou eritema periumbilical que se estende
na parede abdominal, a conduta correta para ele é:

(C)

(A)

orientar para continuar o uso de álcool no coto
umbilical.
aplicação de pomada de antibiótico no local e
fazer revisão em 24 horas.
prescrever compressas locais com soro
fisiológico morno.
internar o paciente e realizar investigação
completa para sepse.
prescrever antibioticoterapia por via oral e fazer
revisão em 24 horas.

(E)

45
O aleitamento materno está contraindicado em
casos de:

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

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

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

(D)

(B)

(C)
(D)

o recém-nascido de mãe com diagnóstico de
infecção pelo HIV deve receber a zidovudina
preferencialmente nas primeiras 8 horas após o
nascimento.
a administração da zidovudina tardiamente na
gestação não reduz a transmissão vertical do
HIV.
o aleitamento materno não está contraindicado
nas mães portadoras do vírus HIV.
a carga viral e a ruptura prolongada de
membranas ovulares não estão associadas à
maior transmissão vertical do HIV.
a vacinação com BGG-ID e anti-hepatite B
realizadas habitualmente após o nascimento,
está contraindicada para recém-nascido de mãe
soropositiva.

48
Um lactente com um mês de vida, cuja mãe não
fez pré-natal, apresenta descamação, lesões
eritematosas palmo-plantar, choro à manipulação dos
membros e hepatoesplenomegalia. A principal hipótese
diagnóstica é:

hipotireoidismo congênito.
deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.
acidemia orgânica.
doença do xarope de bordo.
galactosemia.

impetigo.
varicela congênita.
sífilis congênita.
doença mão-pé-bôca.
citomegalovírus.

49
Em um recém-nascido sem distensão abdominal
e com refluxo bilioso, o achado radiológico do sinal da
“dupla bolha” sugere o diagnóstico de:

46
Taxas de morbimortalidade neonatal podem ser
reduzidas de forma significativa pelo diagnóstico
precoce e tratamento específico da sepse neonatal,
sendo sobre isto correto afirmar ainda que:

(A)

neutropenia no período neonatal é o dado
suficiente que torna imperativo o tratamento com
antimicrobianos.

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

quimioprofilaxia
antimicrobiana
específica
intraparto de gestantes com ruptura precoce de
membranas, colonizadas por estreptococos do
grupo B, não reduz risco de sepse neonatal
precoce.
dentre os fatores de risco maternos relacionados à
sepse precoce estão ruptura prolongada de
membranas ovulares, parto prematuro, ruptura
precoce de membranas ( 37 semanas) e febre
materna no periparto.
o resultado negativo das hemoculturas afasta
sepse neonatal.
cultura do líquor pode ser dispensada no
rastreamento de sepse tardia, se o recém-nascido
não apresentar sinais de comprometimento
neurológico.

invaginação intestinal.
duplicação intestinal.
hérnia diafragmática congênita.
atresia duodenal.
pâncreas divisum.

50
Em relação à icterícia fisiológica, pode-se
afirmar que:

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

9

a imaturidade do metabolismo neonatal é a sua
causa.
surge nas primeiras 24 horas de vida.
apresenta aumento sérico de bilirrubina superior
a 5 mg/dL/dia.
ocorre devido à diminuição da circulação
enteroepática.
quanto mais prematuro o recém-nato, menos
vulnerável a sua intensidade.

51
A tetralogia de Fallot acianótica se caracteriza
pela:

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

56
Em
um
recém-nato
com
infecção
meningocócica, é considerado um fator de mau
prognóstico o achado de:

coarctação de aorta.
estenose pulmonar leve.
comunicação interatrial.
dextroposição da artéria pulmonar.
hipertrofia ventricular esquerda.

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

52
Em relação ao citomegalovírus, pode-se afirmar
que:

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

57
Na identificação de neonatos com risco, deve
ser considerado:

não se estabelece no hospedeiro em forma latente.
a infecção congênita é mais frequente que a
perinatal.
a pasteurização ou congelamento do leite humano
não reduz sua transmissão via leite materno.
é permitida a amamentação de recém-natos a
termo por mães com infecção primária pelo
citomegalovírus.
a surdez neurossensorial não faz parte das
manifestações clínicas desta infecção.

(A)
(B)
(C)

53
Em um recém-nascido com os pulsos femorais
impalpáveis e os pulsos de membros superiores em
boa amplitude, a hipótese diagnóstica mais provável é
de:

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

coarctação da aorta.
paralisia infantil.
luxação congênita do quadril.
trombose femoral.
tetralogia de Fallot.

58

A maior causa de morte neonatal é:

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

sepsis.
asfixia neonatal.
pneumonia.
prematuridade.
macrossomia.

(A)
(B)
(C)

antibioticoterapia.
surfactante pulmonar exógeno.
oxigenioterapia.
corticoterapia.
diurético.

(D)
(E)

55
Em um recém-nascido a termo, mãe sem
pré-natal, que apresenta defeito de parede abdominal
com evisceração de intestino, de localização
paraumbilical, trata-se de:

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

(D)
(E)

mãe com diabetes.
não acompanhamento pré-natal.
não seguimento correto de vacinação em irmãos
antecedentes.
mãe menor de 14 anos e maior do que 40 anos.
pai com abuso de drogas.

59
Nas infecções neonatais cuja evidência
diagnóstica (clínica / laboratorial / microbiológica)
ocorreu nas primeiras 48 horas de vida, com fator de
risco materno para infecção, constitui fator de risco
materno:

54
Prioritariamente, no caso de síndrome do
desconforto respiratório do recém-nato, a conduta é:

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

crise convulsiva.
leucocitose igual ou menor do que 10.000/mm³.
velocidade de hemossedimentação maior que
50 mm/hora.
trombocitose.
ausência de meningite.

bolsa rota maior ou igual há 36 horas.
cerclagem.
trabalho de parto em gestação menor que
40 semanas.
infecção do trato urinário materna sem
tratamento ou em tratamento há menos de
72 horas.
febre materna nas últimas 72 horas.

60
Nas infecções do trato gastrointestinal do
recém-nato, nos casos de enterocolite necrotizante,
encontra(m)-se frequentemente presente ao se
proceder a uma investigação radiológica:

gastrosquise.
extrofia de cloaca.
onfalocele.
tocotraumatismo.
síndrome de Prune Belly.

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

10

distensão abdominal.
vômitos.
resíduos pré-alimentares ou sangue nas fezes.
alças do intestino delgado hiperativas nos
exames seriados.
pneumoperitônio.

Espaço reservado para rascunho
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Parte IV: Redação
Somos impotentes em relação à passagem do tempo que, independente da nossa vontade, flui. Não há como
retê-lo, tampouco dominá-lo.
Para prosseguir essa discussão, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores
para produção de uma redação. Não os copie. Leia-os com atenção e reflita sobre o assunto.
“O tempo que antecipa o fim
Também desata os nós.”
(Novamente, de Fred Martins e Alexandre Lemos)

“Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades
O tempo não para
Não para, não, não para.”
(O tempo não para, de Cazuza)

“Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do Sol: Tempo de
nascer, tempo de morrer; tempo de plantar, tempo de colher.”
(Bíblia, Eclesiastes, Cap. 3. Disponível em: http://kdfrases.com. Acesso em: 18/04/2015.)

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um texto dissertativo, abordando o seguinte tema:
A luta

do ser humano contra o tempo.

No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:





demonstrar domínio da escrita-padrão;
manter a abordagem nos limites da proposta;
redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas);
demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender
seu ponto de vista.

Apresentação da redação:


O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação.



O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será
considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material
transparente.



A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.
 aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as
normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal
e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a
coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização
do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias;
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos
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