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LEIA COM ATENÇÃO!
1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.
2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
• Use apenas caneta de tinta azul ou preta.
• Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devidamente o campo VERSÃO.
• Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
• Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.
3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.
4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, metade do tempo previsto para a resolução delas.

¾ Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.
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Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.
Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.
Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.
Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.
Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.
Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.
A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.
40
O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último
esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga45 do no lixo.
O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.
COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01
Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a
A) um camundongo.
B) um homem.
C) uma família.
D) uma multidão.

Questão 02
“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)
É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como
A) um comentário.
B) um provérbio.
C) uma hipótese.
D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)
É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, principalmente,
A) adesão.
B) crítica.
C) respeito.
D) temor.

Questão 04
“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)
É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira
A) desafiante.
B) descortês.
C) irônica.
D) odiosa.

Questão 05
“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relaciona
A) à gritaria.
B) à multidão.
C) às paredes.
D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)
É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de
A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
B) considerar uma multidão nervosa.
C) eliminar um pequeno animal.
D) exibir uma encantadora família.

Questão 07
“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em
A) duas palavras.
B) três palavras.
C) quatro palavras.
D) mais de quatro palavras.

Questão 08
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.
A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10
“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de
A) adjunto adnominal.
B) adjunto adverbial.
C) complemento nominal.
D) predicativo do sujeito.

Questão 11
Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.
A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)
C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.
A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
6

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.
A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
B) Não havia nada à frente... (linha 29)
C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15
Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.
A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

¾ Conhecimentos Especializados
7

Questão 16
Considerando-se a púrpura trombocitopênica imune, ou idiopática, é CORRETO afirmar
que
A) a hepatomegalia é um achado comum.
B) a remissão espontânea ocorre na maioria dos casos.
C) essa doença acomete, principalmente, adolescentes.
D) o início é, habitualmente, insidioso.

Questão 17
É CORRETO afirmar que, entre os seguintes agentes, o que mais comumente causa endocardite infecciosa na criança é
A) a Serratia marcescens.
B) o Pseudomonas aeruginosa.
C) o Streptococcus pneumoniae.
D) o Streptococcus viridans.

Questão 18
Fetos de mães alcoolistas podem desenvolver a chamada síndrome fetal alcoólica.
Considerando-se essa síndrome, é CORRETO afirmar que
A) as anomalias faciais incluem hiperplasia maxilar e prognatismo acentuado.
B) o comprometimento hepático grave, está quase sempre presente.
C) o déficit mental e/ou de desenvolvimento, habitualmente, não ocorrem.
D) os defeitos cardíacos, especialmente os septais, são comuns.

Questão 19
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Comumente, o adolescente que apresenta uma síndrome de intoxicação por atropina pode
apresentar diversas manifestações clínicas.
É CORRETO afirmar que, entre essas manifestações clínicas, se inclui(em)
A) delírios.
B) incontinência urinária.
C) miose pupilar.
D) salivação excessiva.

Questão 20
É CORRETO afirmar que o efeito adverso do uso de esteróides que mais comum e precocemente aparecem no adolescente é
A) a acne.
B) a azoospermia.
C) a ginecomastia.
D) o hirsutismo.

Questão 21
É CORRETO afirmar que a asma da criança
A) apresenta altas taxas de morbidade e de letalidade.
B) é uma condição aguda causada, principalmente, por espasmo brônquico.
C) se manifesta, na maioria dos casos, na idade escolar.
D) responde, na crise, ao uso de corticosteróide oral tão efetivamente quanto ao uso venoso.

Questão 22
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É CORRETO afirmar que, entre os seguintes distúrbios, o que representa um achado habitual na tirosinemia hereditária é a
A) cardiomegalia.
B) esplenomegalia.
C) hepatomegalia.
D) hiperglicemia.

Questão 23
Considerando-se os efeitos das deficiências vitamínicas, é CORRETO afirmar que
A) a cegueira noturna é uma manifestação tardia da hipovitaminose A.
B) a deficiência de vitamina E ocasiona, habitualmente, convulsões.
C) a demência, a diarréia e a dermatite são manifestações da deficiência do ácido fólico.
D) a fatiga, a polineurite e o edema são manifestações da deficiência de tiamina.

Questão 24
Considerando-se os efeitos das hipervitaminoses, é CORRETO afirmar que
A) a anorexia e o déficit de crescimento se associam ao excesso de vitamina E.
B) a hipervitaminose A pode ocasionar hipertensão craniana.
C) a hipervitaminose D se associa a oligúria e tetania.
D) o excesso de ingestão de ácido fólico pode ocasionar hepatomegalia.

Questão 25
Considerando-se as necessidades nutricionais do lactente, o leite de vaca integral, quando
utilizado na alimentação dele, apresenta um excesso de
A) ácido linoléico.
B) ferro.
C) lactose.
D) proteína.

Questão 26
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Considerando-se a desnutrição protéica-energética, é CORRETO afirmar que,
A) na forma edematosa, a hipoalbuminemia é pouco significativa.
B) na forma edematosa, podem ocorrer alterações na pigmentação do cabelo.
C) na forma não-edematosa, a primeira manifestação é a perda de peso.
D) na forma não-edematosa, as lesões de pele, ou dermatoses, são comuns.

Questão 27
Considerando-se a desidratação no lactente, é CORRETO afirmar que,
A) na desidratação hipotônica, as alterações neurológicas — como, por exemplo, hemorragias —, são mais comuns.
B) na desidratação hipertônica, a concentração sérica de sódio deve ser reduzida rapidamente.
C) na desidratação hipotônica, há desvio da água do espaço intracelular para o extracelular.
D) na desidratação hipertônica, os sinais desses distúrbios aparecem mais tardiamente.

Questão 28
É CORRETO afirmar que, entre as seguintes situações, a que mais se associa à presença
de oligoidrâmnios é(são)
A) a fístula traqueoesofagiana.
B) a hidroanencefalia.
C) as anomalias de bexiga.
D) o diabetes mellitus.

Questão 29
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Considerando-se a importância do controle regular das vacinas nas crianças, é
CORRETO afirmar que
A) a vacina anti-hepatite B deve, nos lactentes filhos de mães HbsAg negativos, ser ini-ciada aos seis meses de idade.
B) a vacina antipneumocócica conjugada heptavalente está indicada a partir do segundo
mês de vida.
C) a vacina antivaricela está indicada nas crianças imunossuprimidas a partir do segundo
mês de vida.
D) a vacina tríplice (DPT) deve ser evitada em crianças com história prévia de trombocitopenia.

Questão 30
É CORRETO afirmar que, entre as seguintes situações, a que mais freqüentemente causa
vômitos no adolescente é
A) a cólica biliar.
B) a doença do refluxo gastresofágico.
C) a pancreatite.
D) o tumor cerebral.

Questão 31
É CORRETO afirmar que a dor abdominal mais comum na síndrome do intestino irritável é(são)
A) a epigástrica, associada a queimação.
B) a localizada na parede abdominal, associada a abdome tenso.
C) a não-específica, periumbilical.
D) as cólicas intermitentes.

Questão 32
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É CORRETO afirmar que, em uma criança nascida com lábio leporino e que está desenvolvendo bem, a idade indicada para a correção cirúrgica desse defeito é
A) 3 meses.
B) 9 meses.
C) 15 meses.
D) 30 meses.

Questão 33
Considerando-se a estenose hipertrófica do piloro, é CORRETO afirmar que
A) a incidência é maior nas crianças do grupo sangüíneo A.
B) o vômito bilioso é a manifestação inicial comum.
C) os meninos primogênitos são os mais afetados.
D) os sintomas estão presentes desde o nascimento.

Questão 34
Considerando-se a doença de Hirschsprung, é CORRETO afirmar que
A) a manometria retal tem uma baixa acurácia diagnóstica.
B) o exame de toque não detecta fezes no reto.
C) o tônus anal está, habitualmente, aumentado.
D) os sintomas se iniciam, usualmente, no segundo ano de vida.

Questão 35
Considerando-se a doença de Crohn, é CORRETO afirmar que
A) lesões inflamatórias podem ser encontradas no esôfago e no estômago.
B) o acometimento da região perianal é raro em adolescentes.
C) o déficit de crescimento só aparece tardiamente, após outros sintomas.
D) o envolvimento do processo inflamatório se limita à mucosa.

Questão 36
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Considerando-se o quadro inicial da apendicite aguda, é CORRETO afirmar que sua manifestação mais comum e mais precoce é(são)
A) a diarréia.
B) a dor.
C) a febre.
D) os vômitos.

Questão 37
É CORRETO afirmar que, em uma criança de 12 anos de idade, a causa mais comum de
polipose nasal é a
A) asma crônica.
B) fibrose cística.
C) rinite alérgica.
D) sinusite crónica.

Questão 38
É CORRETO afirmar que a fenda palatina faz parte da síndrome de
A) CHARGE
B) Pierre Robin
C) Potter
D) VATER

Questão 39
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Considerando-se a denominada icterícia fisiológica do recém-nascido a termo, é
CORRETO afirmar que essa condição tende a aparecer no
A) fim da primeira semana de vida e, nesse caso, dura cerca de cinco dias.
B) primeiro dia, após o nascimento e, nesse caso, desaparece em torno do quarto dia de
vida.
C) primeiro dia e, nesse caso, desaparece no segundo ou terceiro dia de vida.
D) segundo ou terceiro dia e, nesse caso, desaparece no fim da primeira semana de vida.

Questão 40
É CORRETO afirmar que a manifestação mais precocemente encontrada no kernicterus
é(são)
A) a perda do reflexo de Moro.
B) as convulsões.
C) o abaulamento da fontanela.
D) o opistótono.

Questão 41
É CORRETO afirmar que os defeitos de tubo neural estão associados à deficiência de
A) ácido fólico.
B) calciferol.
C) tiamina.
D) vitamina A.

Questão 42
É CORRETO afirmar que um achado comum na toxocaríase — resultante da ação da
larva migrans visceral — é a
A) adenomegalia.
B) cardiomegalia.
C) esplenomegalia.
D) hepatomegalia.

Questão 43
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Considerando-se a púrpura de Henoch-Schönlein — uma vasculite de pequenos vasos —,
é CORRETO afirmar que
A) a intussuscepção intestinal é uma das suas possíveis complicações.
B) a plaquetopenia é um achado constante nessa condição.
C) a presença de artrite, nessa condição, é rara.
D) o rash, nesse caso, tende a ser mais intenso no tronco.

Questão 44
Considerando-se as doenças reumatológicas que acometem a criança, é CORRETO afirmar que o fenômeno de Raynaud é, freqüentemente, a manifestação inicial
A) da dermatomiosite.
B) da esclerodermia.
C) da espondilite anquilosante.
D) do lúpus eritematoso sistêmico.

Questão 45
Considerando-se a dermatite atópica, ou eczema atópico, é CORRETO afirmar que,
A) no adolescente, acomete mais as superfícies extensoras dos membros.
B) à noite, o prurido é mais acentuado.
C) quando acomete lactentes, tem preferência pela região perineal.
D) tipicamente, se inicia na idade escolar.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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