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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais



4 IBFC_45

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em relação à suplementação vitamínica e mineral das 
crianças prematuras e de baixo peso, leia as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, 

a vitamina K deve ser dada ao nascimento da mesma 
forma que para o recém-nascido a termo.

II. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, 
a vitamina D deve ser recomendada na dose de 500 a 
1.000 UI/dia (unidades internacionais por dia).

III. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, a 
vitamina A deve ser usada na dose de 200 a 800 mcg/
dia (microgramas ao dia).

IV. A partir do trigésimo dia de vida, os recém-nascidos 
prematuros e os de baixo peso devem receber ferro 
medicamentoso na dose de 6 mg/Kg/dia (miligramas 
por quilograma de peso corporal), por dois meses.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I apenas
b)  I e III apenas
c)  II e III apenas
d)  II, III e IV, apenas
e)  I, II, III e IV

27) Assinale a alternativa CORRETA.    
 O interesse pelas fibras na alimentação não se prende 

exclusivamente à sua ação no funcionamento normal 
do intestino, admite-se que o seu uso em quantidades 
adequadas na dieta poderia diminuir o risco, na idade 
adulta, de doenças crônicas, tais como alguns tipos 
de câncer, doença cardiovascular e diabetes tipo 2. 
De acordo com a fórmula utilizada para o cálculo da 
quantidade diária de fibras a ser ingerida pelas crianças 
normais, recomenda-se para uma criança de 5 anos de 
idade a ingestão diária de:
a)  3 gramas de fibra
b)  5 gramas de fibra
c)  10 gramas de fibra
d)  15 gramas de fibra
e)  30 gramas de fibra

28) Assinale a alternativa que completa CORRETA E 
RESPECTIVAMENTE AS LACUNAS.      

 Conforme recomendação do Departamento de 
Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, para 
os lactentes nascidos a termo e alimentados com 
leite materno, o ferro deve ser fornecido a partir do 
__________ na dose de __________ de ferro elementar 
até __________ meses de idade.
a)  Primeiro mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por 

quilograma de peso corporal ao dia); doze
b)  Segundo mês de vida; 1 mg/Kg/dia (miligrama por 

quilograma de peso corporal ao dia); doze
c)  Terceiro mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por 

quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro
d)  Quarto mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por 

quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro
e)  Início do processo de desmame; 1 mg/Kg/dia (miligrama 

por quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro

29) Assinale a alternativa CORRETA.
 Objetivando melhor abordagem individual e de 

estratégias em saúde pública, têm sido propostas 
várias classificações para avaliação da intensidade do 
agravo nutricional. Atualmente, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) utiliza a classificação da desnutrição 
baseada no:
a)  Critério de Gómez 
b)  Critério de Waterlow
c)  Peso para idade cronológica
d)  Escore Z
e)  Percentil

30) Assinale a alternativa CORRETA.  
 Utilizando o conceito de idade gestacional corrigida 

para as crianças nascidas antes do termo, uma criança 
nascida com 32 semanas de gestação, hoje com três 
meses de idade cronológica deverá ter seu peso 
avaliado como se tivesse:
a)  Um mês de vida
b)  Um mês e meio de vida
c)  Dois meses de vida
d)  Dois meses e meio de vida
e)  Três meses de vida

31) Assinale a alternativa CORRETA.
 A observação do desenho de uma criança bem 

como as interpretações dadas por ela à sua própria 
produção é uma maneira interessante de perceber seu 
amadurecimento motor, emocional e social. Por volta 
dos seis anos de idade é esperado que ela seja capaz 
de produzir um desenho com a figura humana:
a)  Representada com uma cabeça e alguns elementos 

como olhos e cabelos
b)  Representada com um círculo uma cabeça e, com 

traços, os braços e pernas
c)  Representada com um círculo uma cabeça e, com 

traços, o tronco, os braços e pernas, com diferenciação 
sexual

d)  Com nítida representação de cabeça, tronco e 
membros, o rosto com algum dos seus elementos, sem 
diferenciação sexual

e)  Com nítida representação de cabeça, tronco e membros, 
o rosto com seus elementos, com diferenciação sexual 
e com organização espacial (chão e céu, por exemplo)

32) Assinale a alternativa CORRETA.
 O vômito é a expressão sintomatológica de uma 

multiplicidade de causas. O vômito “em jato” ou “em 
projétil”, que se caracteriza por ser súbito, inesperado, 
às vezes violento e não precedido por náuseas, é 
encontrado nos quadros de:
a)  Obstrução alta do estômago, acima do cárdia
b)  Obstruções intestinais; peritonites; íleos adinâmicos
c)  Hipertensão intracraniana; estenose pilórica; 

intoxicações
d)  Obstrução situada abaixo da ampola de Vater
e)  Íleo adinâmico dos pacientes sépticos

33) Assinale a alternativa CORRETA.                          
 Atualmente, no atendimento à criança gravemente 

enferma, a via intraóssea está indicada em todas as 
faixas etárias, sempre que a obtenção do acesso 
periférico não tenha sido possível. O sítio de punção 
intraóssea preferido é a região:
a)  Anteromedial da tíbia proximal, 1 a 3 centímetros abaixo 

da tuberosidade tibial
b)  Anteromedial da tíbia medial, 5 a 6 centímetros abaixo 

da tuberosidade tibial
c)  Anterolateral da tíbia medial, 5 a 6 centímetros abaixo 

da tuberosidade tibial
d)  Anteromedial da tíbia proximal, na altura da tuberosidade 

tibial
e)  Anterolateral da tíbia medial, na altura da tuberosidade 

tibial



5IBFC_45

34) Assinale a alternativa CORRETA.           
 No tratamento da diarreia aguda, o zinco é benéfico 

principalmente para crianças desnutridas, reduzindo 
a duração e a gravidade da doença. Nessa situação, a 
suplementação oral é indicada por:
a)  Cinco a sete dias na dose de 10 mg/dia (miligramas ao 

dia) para os menores de seis meses de idade e 20 mg/
dia (miligramas ao dia) para os maiores de seis meses 
de idade

b)  Cinco a sete dias na dose de 20 mg/dia (miligramas ao 
dia) para os menores de um ano de idade e 40 mg/dia 
(miligramas ao dia) para os maiores de seis meses de 
idade

c)  Sete dias na dose de 20 mg/dia (miligramas ao dia) para 
os menores de um ano de idade e 40 mg/dia (miligramas 
ao dia) para os maiores de um ano de idade

d)  Dez a quatorze dias na dose de 10 mg/dia (miligramas 
ao dia) para os menores de seis meses de idade e 20 
mg/dia (miligramas ao dia) para os maiores de seis 
meses de idade

e)  Dez a quatorze dias na dose de 20 mg/dia (miligramas 
ao dia) para os menores de um ano de idade e 40 mg/
dia (miligramas ao dia) para os menores de um ano de 
idade

35) Assinale a alternativa CORRETA.           
 A Balantidíase é uma protozoose causada por 

Balantidium coli, parasito do intestino grosso, é mais 
frequente na zona rural, em escolares ou adultos que 
lidam com suínos. O tratamento da Balantidíase faz-se 
com:
a)  Mebendazol
b)  Metronidazol
c)  Tiabendazol
d)  Levamisol
e)  Praziquantel

36) Assinale a alternativa CORRETA.           
 De acordo com a classificação de Friedmam para 

classificação da otite média aguda segundo achados 
clínicos e otoscópicos, frente a paciente assintomático 
ou que se queixa de hipoacusia e leve otalgia e que ao 
exame físico se observa membrana timpânica íntegra, 
espessada, podendo haver retração, com aumento 
de vascularização, com secreção amarelada atrás da 
membrana timpânica e com bolhas de ar em orelha 
média, a classificação mais provável é de:
a)  Otite Média Aguda
b)  Otite Média com Efusão
c)  Otite Média Aguda Recorrente
d)  Otite Média Aguda Supurada
e)  Otite Média Aguda sem Supuração

37) Em relação à displasia congênita do quadril, leia as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I. Meninos sem risco para luxação congênita do quadril 

ou com história familiar de subluxação do quadril têm o 
menor risco de ter displasia evolutiva do quadril.

II. Meninas sem risco para luxação congênita do quadril 
e meninos nascidos de apresentação pélvica têm risco 
intermediário de ter displasia evolutiva do quadril.

III. Meninas com história familiar de subluxação do quadril 
e nascidas de apresentação pélvica têm o mais alto 
risco para displasia do quadril.

IV. Para o rastreamento da displasia congênita do quadril, 
deve-se proceder às manobras de Ortolani (provocativa 
do deslocamento) e Barlow (sua redução) nas primeiras 
consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), testando os dois 
membros de uma vez.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  IV, apenas
b)  I e IV, apenas
c)  II e III apenas
d)  I, II e III, apenas
e)  I, II, III e IV

38) Assinale a alternativa incorreta, sobre a apendicite 
aguda.
a)  É a causa mais comum de abdome agudo de tratamento 

cirúrgico 
b)  É incomum antes dos cinco anos de idade
c)  A presença de diarreia não exclui o diagnóstico de 

apendicite 
d)  Para a maioria dos autores, não há nos portadores 

de apendicite aguda alterações características e 
específicas ao Raio X simples de abdome

e)  A ultrassonografia no diagnóstico é exame de baixa 
sensibilidade e elevada especificidade

39) Assinale a alternativa CORRETA.    
 Os acidentes constituem o extremo de um processo 

cuja cadeia causal pode ser antecipada, razão pela qual 
é fundamental contextualizá-los para propor ações 
possíveis e viáveis de prevenção. A criança, em seu 
processo natural de crescimento e desenvolvimento 
e com seu comportamento exploratório, enfrenta 
situações que podem colocar em risco a sua 
integridade. Tais situações ocorrem conforme a fase do 
desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária. Nas 
crianças na idade escolar, de 6 a 10 anos de idade, a 
causa MENOS frequente de acidentes é: 
a)  Quedas de lugares altos
b)  Quedas de bicicletas
c)  Intoxicação
d)  Atropelamentos
e)  Ferimentos com armas de fogo

40) Assinale a alternativa CORRETA.          
 O quadro clínico da Glomerulonefrite Difusa Aguda 

Pós-estreptocócica (GNDAPE) pode ser extremamente 
variável. Na apresentação clássica da GNDAPE, o 
primeiro sinal observado é:
a)  Palidez
b)  Oligoanúria
c)  Edema bipalpebral matutino, de aparecimento súbito
d)  Astenia
e)  Hipertensão arterial de moderada à grave

41) Assinale a alternativa CORRETA.               
 Para a análise dos índices cardíacos na radiografia de 

tórax, deve-se levar em consideração que o diâmetro 
transverso do coração e o índice cardiotorácico variam, 
inversamente, com a idade da criança. Consideram-
se valores dentro da normalidade para corações 
radiografados em inspiração completa os índices:
a)  Iguais ou inferiores a 60 no recém-nascido e iguais ou 

inferiores a 50 nas crianças e adultos 
b)  Iguais ou superiores a 70 no recém-nascido e iguais ou 

superiores a 50 nas crianças e adultos
c)  Iguais ou superiores a 70 no recém-nascido e iguais ou 

superiores a 60 nas crianças e adultos
d)  Iguais ou inferiores a 80 no recém-nascido e iguais ou 

inferiores a 60 nas crianças e adultos
e)  Iguais ou superiores a 80 no recém-nascido e iguais ou 

superiores a 70 nas crianças e adultos
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42) Em relação à monitorização e avaliação do crescimento, 
leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.
I. O acompanhamento sistemático do crescimento e do 

ganho de peso permite a identificação de crianças com 
maior risco de morbimortalidade. 

II. O deficit estatural representa atualmente a característica 
antropométrica mais representativa do quadro 
epidemiológico da desnutrição no Brasil. 

III. O melhor método de acompanhamento do crescimento 
infantil é o registro periódico do peso, da estatura e 
do IMC (Índice de Massa Corpórea) da criança na 
Caderneta de Saúde da Criança.

IV. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério 
da Saúde recomendam a utilização dos valores de 
referência para o acompanhamento do crescimento e 
do ganho de peso das curvas do National Center for 
Health Statistics (NCHS).

 Estão corretas as afirmativas:
a)  IV, apenas
b)  I e IV, apenas
c)  II e III apenas
d)  I, II e III, apenas
e)  I, II, III e IV

43) Assinale a alternativa CORRETA.        
 A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) apresenta 

múltiplas causas que podem ser categorizadas segundo 
os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos. 
São causas de ICC com disfunção miocárdica diastólica 
predominante as:
a)  Anemias crônicas
b)  Colagenoses
c)  Endocardites bacterianas
d)  Miocardites virais
e)  Miocardiopatias restritivas e hipertróficas

44) Assinale a alternativa CORRETA.           
 A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico 

grave que decorre, fundamentalmente, da falta relativa 
ou absoluta de insulina. Para a classificação da 
cetoacidose diabética em grave, são necessários os 
seguintes parâmetros:
a)  pH arterial < 7,0; Bicarbonato sérico < 10 mEq/l 

(miliequivalentes por litro); Ânion gap >12
b)  pH arterial < 6,7; Bicarbonato sérico entre 10 a 15 mEq/l 

(miliequivalentes por litro); Ânion gap >10
c)  pH arterial entre 7,0 a 7,24; Bicarbonato entre 10 a 15 

sérico mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >10
d)  pH arterial entre 7,25 e 7,30; Bicarbonato sérico entre 

15 a 18 mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >12
e)  pH arterial entre 7,0 a 7,24; Bicarbonato sérico < 10 

mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >10

45) Assinale a alternativa CORRETA.         
 O traumatismo cranioencefálico está, muitas vezes, 

associado ao politraumatismo e é uma das causas de 
morte mais importantes em Pediatria. Cerca de 50% 
dos traumatismos cranioencefálicos cursam com 
hipertensão intracraniana. São sinais indicadores 
de hipertensão intracraniana no traumatismo 
cranioencefálico:
a)  Escala de Coma de Glasgow ≤ 8; hipotensão arterial; 

alteração pupilar e déficit motor lateralizado
b)  Escala de Coma de Glasgow ≤ 8; hipertensão arterial; 

alteração pupilar e déficit motor lateralizado
c)  Escala de Coma de Glasgow ≤ 10; hipertensão arterial; 

alteração pupilar e déficit motor lateralizado
d)  Escala de Coma de Glasgow ≤ 10; hipotensão arterial; 

alteração pupilar e déficit motor lateralizado
e)  Escala de Coma de Glasgow ≤ 10; hipotensão arterial; 

alteração pupilar e déficit motor generalizado

46) Assinale a alternativa CORRETA.
 O tratamento do choque apoia-se em um tripé clássico 

formado pelo suporte ventilatório, pela reposição 
volêmica e pelo suporte cardiovascular. A substância 
vasoativa indicada em toda situação emergencial em 
pacientes hemodinamicamente instáveis, nos quais se 
deseja rápido efeito vasodilatador com curta duração 
de ação é:
a)  Nitroprussiato de sódio
b)  Dopamina
c)  Dobutamina
d)  Norepinefrina
e)  Isoproterenol

47) Assinale a alternativa CORRETA.          
 O diagnóstico da convulsão febril é eminentemente 

clínico, dispensando, na quase totalidade das vezes, 
recursos laboratoriais para confirmação diagnóstica, 
desde que se preencham alguns critérios, entre eles:
a)  Aparecimento da convulsão febril na faixa etária dos 3 

meses aos 10 anos
b)  Crise convulsiva generalizada ou, no máximo, 

lateralizada, nunca focal
c)  Tempo de duração da crise inferior a 30 minutos
d)  Convulsão ocorrendo após as primeiras 24 horas do 

quadro febril
e)  História familiar de epilepsia

48) Assinale a alternativa CORRETA.          
 A furunculose é uma infecção do aparelho pilossebáceo 

que evolui com reação inflamatória intensa e necrose. A 
bactéria predominantemente envolvida na furunculose 
é:
a)  Streptococcus pyogenes
b)  Streptococcus pneumoniae
c)  Staphylococcus. aureus
d)  Haemophilus influenzae
e)  Micobactérias atípicas

49) Assinale a alternativa CORRETA.          
 De acordo com o atual calendário básico de vacinação 

(2016) recomendado pelo Programa Nacional de 
Imunizações, a vacina Meningocócica C (conjugada) 
em crianças menores de um ano de idade deve seguir a 
seguinte recomendação:
a)  Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses 

de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, 
com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar 
um reforço, preferencialmente, aos 12 meses de Idade

b)  Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses 
de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, 
com intervalo de 60 dias entre as doses e administrar 
um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade

c)  Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses 
de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, 
com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar 
um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade

d)  Administrar duas doses, a primeira dose aos três meses 
de idade e a segunda dose aos cinco meses de idade, 
com intervalo de 60 dias entre as doses e administrar 
um reforço, preferencialmente, aos 12 meses de Idade

e)  Administrar duas doses, a primeira dose aos três meses 
de idade e a segunda dose aos cinco meses de idade, 
com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar 
um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade
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50) Assinale a alternativa que completa CORRETA E 
RESPECTIVAMENTE AS LACUNAS.

 Nas últimas décadas, a imunização anual contra 
influenza tem sido a principal medida para a profilaxia 
da doença e redução da morbimortalidade. A vacina 
influenza é oferecida anualmente durante a Campanha 
Nacional de Vacinação contra Gripe para crianças de 
__________ meses a menores de __________ anos de 
idade.  
a)  Dois; dois
b)  Dois; cinco
c)  Quatro; dois
d)  Seis; dois
e)  Seis; cinco
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