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Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido,
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com
Olinda
A)
B)
C)
D)
E)

vendendo gêneros alimentícios.
comprando pedra e cal.
vendendo máquinas e ferramentas.
comprando gêneros alimentícios e escravos
trocando escravos por máquinas e ferramentas.

     
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa,
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo
A)
B)
C)
D)
E)

Xucuru.
Ianomâmi.
Guarani.
Funil-ô.
Caetés.

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura
negra e popular o(a)
A)
B)
C)
D)
E)

Daruê Malungo.
Alafiá.
Conceição das crioulas.
Vodu.
Xangô do Nordeste.

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial,
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local
preservou a história
A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os
franceses.
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus,
pedras, panelas, água e pimenta.
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça
pública.
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas
durante o carnaval.

     
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixouse neste contexto, no século XVI, como
A)
B)
C)
D)
E)

     



área apenas de criação de gado.
área apenas de produção de cana de açúcar.
área de transição, com feiras de gado.
área mista, com produção de cana e criação de gado.
área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado,
quanto para a cana.

     
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas
inovadoras para o ambiente americano da época, como a
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando
espanto na população local.
B) organizou uma assembleia que teve participação dos
índios da região.
C) criou a primeira sinagoga.
D) concedeu verbas para os comerciantes.
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância
para a região.
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Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um
ponto importante na separação de Goiana do resto da
capitania. A consequência destes protestos foi
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de
Itamaracá.
B) a transferência de Goiana para a capitania de
Pernambuco.
C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
D) o aumento da verba para construção de engenhos em
Goiana.
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

     
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do
século anterior. A participação de Goiana na Revolução
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a
financiar os rebeldes.
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
C) abastecimento dos centros revolucionários.
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos
goianenses.

HO

A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia
jornais para toda a capitania.
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a
libertação dos escravos na região.
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra
o imperador e seus desmandos.
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas
com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra
o padroado régio.

CUN

A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de
instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e
alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo
do ouro e pedras preciosas.
C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram
aliados dos habitantes da região.
D) Mandou índios para participarem em assembleia na
capital, para que defendessem seus direitos.
E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as
melhorias realizadas no período anterior.

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste
processo podemos destacar

RAS

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana,
após a expulsão dos holandeses
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TEXTO 1

Com o Texto 1, seu autor pretende:

Superstições e crendices
Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As
superstições têm origem no início da civilização humana e
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do
mundo em que elas não estejam presentes.
Superstição é também acreditar na existência real dos
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para
obter dentes fortes, dentre outras.
Há também superstições ligadas a fatos da vida
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.
Há uma quantidade enorme de superstições
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices.



Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.




Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.
Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.





Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.
Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.
São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em
determinadas crenças existentes nas culturas de diversos
povos.
B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem
das crenças e superstições existentes em vários países.
D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser
humano, por meio da compreensão de suas crenças.
E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

     
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a
essa diversidade, o texto nos informa que:
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o
medo que esses mitos despertam na população.
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de
outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas,
que não têm um caráter preventivo ou de medo.
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos
corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do
ensino formal.
E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não
deve participar de enterros, para proteger seu filho.

     
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de
acordo com o Texto 1 a seguinte informação:
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não
apresentam relação direta com o que cada cultura tem de
característico.
B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e
torná-lo mais sofrido para a mulher.
C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem
faz o parto.
D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar
enterros na África, porque criam que a alma do morto
perseguiria a mãe para sempre.
E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o
risco de serem infectadas.
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TEXTO 2

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do
Texto 1, assinale a alternativa correta.
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à
insegurança da vida que gerou nos homens crenças
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a
função de indicar continuidade na linha argumentativa do
texto.
D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão
destacada antecede a enumeração de elementos que
exemplificam o que foi afirmado.
E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento
exterior ao texto.

     

O “papa-figo”
Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo.
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um
lobisomem.
Até que um negro velho, empregado da família, falou
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é,
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos:
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam,
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.
Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor
melhorou.
[...]
Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.
Acessso em 27/03/2010. Adaptado.

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta
no enunciado dado.
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá
azar.” (EXPLICAÇÃO)
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.”
(CONSEQUÊNCIA)
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.” (CONDIÇÃO)
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.” (CAUSALIDADE)

     
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está
corretamente acentuada.
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada
dá azar.
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem
assustá-los.
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a
banana.
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

     
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero,
estão nele expressas as seguintes:
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente
determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados
pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem
formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e
tradições de um povo, além de carregado de
representações simbólicas.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4.
2 e 4.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 4.
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2,
analise as proposições a seguir.
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe
de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia
de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do
sangue", só que não conseguiram encontrar uma
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da
família, falou...”, a expressão destacada tem valor
temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
Assinale a alternativa em que as regras da concordância
(verbal e nominal) foram obedecidas.
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas
pessoas acreditam nelas.
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas
de vários países.
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de
arrepiar!
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios
medos e superstições.
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas
no tempo.

    
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está
correta.
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor
melhorou”. (METÁFORA)
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”.
(METONÍMIA)
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”.
(EUFEMISMO)
D) “quanto
mais
gordos
e
corados,
melhor”.
(PLEONASMO)
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)
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Fábio tem três anos de idade e foi levado à Emergência
Pediátrica por ter ingerido 30 minutos atrás, vinte
comprimidos de sulfato ferroso de 325 mg. A criança vomitou
uma vez após a ingestão. A conduta mais indicada é:

A anemia ferropriva é a principal carência nutricional no
Brasil e pode ocasionar vários transtornos orgânicos, e,
mesmo nas formas leves, déficit da cognição. No hemograma,
as alterações mais prováveis, são:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

retirada endoscópica dos comprimidos
administração de deferroxamina por via oral
lavagem gástrica com solução salina
administração de carvão ativado por enema
alcalinização gástrica com bicarbonato

     

    
Nos serviços de emergência, o acidente responsável pelo
maior número de atendimentos é:
A)
B)
C)
D)
E)

automobilístico
afogamento
queimadura
queda
intoxicação

Pré-escolar com três anos de idade, apresentou há duas
semanas atrás, infecção de vias aéreas superiores com
persistência da tosse produtiva, principalmente noturna, e,
obstrução nasal. O diagnóstico mais provável é:
A)
B)
C)
D)
E)

     
Mario tem 18 meses de idade e apresenta febre e irritabilidade
há cinco dias. Ao exame: exantema polimorfo, lábios
vermelhos e fissurados, língua em framboesa, hiperemia
conjuntival e edema das mãos e dos pés. A hipótese
diagnóstica mais provável é:
A)
B)
C)
D)
E)

macrocitose sem anisocitose
macrocitose com anisocitose
normocitose com anisocitose
microcitose com anisocitose
microcitose sem anisocitose

escarlatina
doença de Kawasaki
rubéola
sarampo
varicela

    
Lactente com oito meses de idade, submetido à
quimioprofilaxia primária antituberculose concluída há uma
semana. A criança está assintomática, com ganho de peso
satisfatório e bom estado geral. A conduta atual a ser adotada
é:
A)
B)
C)
D)
E)

     
Paula tem 15 anos de idade e após o nascimento do seu
primeiro filho, apresentou mastite que foi tratada com
antibiótico oral e tópico. Após o tratamento, vem
apresentando hiperemia dos mamilos, prurido e dores
ocasionais em pontada em toda a mama. O diagnóstico mais
provável é:
A) infecção bacteriana por bactérias anaeróbicas
B) erro de técnica de amamentação (posição e pega
inadequadas)
C) infecção fúngica
D) atopia
E) reação tardia da mastite

laringite
epiglotite
sinusite
traqueíte
asma

indicar vacina BCG
fazer teste tuberculínico
manter quimioprofilaxia
solicitar radiografia do tórax
encerrar o caso

     
Os pais de Eric estão preocupados porque o menor de quatro
anos de idade vem apresentando quedas frequentes e “tem as
pernas tortas”. O exame de Eric mostra a presença de genu
valgo. Levando em consideração a etapa evolutiva do
crescimento e desenvolvimento da criança, a conduta mais
adequada é:
A)
B)
C)
D)
E)

tranquilizar os pais
solicitar radiografia de membros inferiores
encaminhar ao ortopedista
indicar uso de botas corretoras
indicar a prática de exercícios físicos
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A genitora de Marcelo está preocupada porque seu filho de
oito anos apresenta um crescimento menor do que seus
colegas de escola. O dado mais importante para avaliar esta
queixa é:
A)
B)
C)
D)
E)

dosagem do hormônio de crescimento
dosagem dos hormônios tireoidianos
idade óssea
velocidade de crescimento
estatura dos familiares

A)
B)
C)
D)
E)

     
Paulo tem 16 anos de idade e será submetido à cirurgia
corretiva para ginecomastia em hospital público. O
adolescente solicita presença dos pais na enfermaria durante o
período de internação. Em relação a sua solicitação pode-se
afirmar que ela deve ser:
A) avaliada de acordo com as normas administrativas do
hospital
B) obrigatoriamente permitida em horário integral
C) obrigatoriamente permitida no horário de 8 às 20 horas
D) desaconselhada devido à idade do paciente e o local de
internação
E) avaliada de acordo com a decisão do médico assistente

     
Dos medicamentos abaixo relacionados, indique a melhor
opção de tratamento nos quadros respiratórios ocasionados por
Mycoplasma pneumoniae:
A)
B)
C)
D)
E)

Mário tem 11 meses de idade e apresentou hemartrose no
joelho esquerdo de instalação súbita e sem causa aparente. O
restante do exame físico foi normal. A investigação
laboratorial requer a realização de:
tempo de tromboplastina parcial (PTT)
contagem de plaquetas
hemograma
prova do laço
tempo de sangramento

restrição hídrica e dieta hipossódica
furosemida venosa e nifedipina sublingual
furosemida venosa e inibidor de enzima conversora oral
restrição hídrica, dieta hipossódica e furosemida venosa
realizar tomografia computadorizada com urgência

      
Júlia tem 18 meses de idade e apresentou otite média aguda
esquerdo que foi tratada com amoxicilina (50 mg/kg/dia)
durante 14 dias. Hoje, retorna para consulta, e a mãe informa
que a criança está assintomática desde o terceiro dia de
tratamento. Ao exame do ouvido, verifica-se persistência de
efusão no ouvido médio esquerdo. A conduta atual para o caso
é:
A) aumentar a dose de amoxicilina (80 mg/kg/dia) por mais
uma semana
B) substituir amoxicilina por cloranfenicol por mais sete dias
C) fazer cultura da secreção do ouvido
D) manter a amoxicilina por mais sete dias
E) suspender a amoxicilina e fazer posteriormente nova
avaliação da membrana timpânica

     
Recém-nascido com uma semana de vida foi submetido a
testes de triagem neonatal para algumas doenças, incluindo a
anemia falciforme. Em relação a este teste (anemia
falciforme), o objetivo principal é:

oxacilina
cloranfenicol
sulfametoxasol-trimetoprim
eritromicina
gentamicina

     

A)
B)
C)
D)
E)

César tem oito anos de idade e foi levado ao hospital por
apresentar urina escura e em pequena quantidade. Ao exame:
edema generalizado, hipertensão arterial, queixando-se de
cefaléia e “vista escura”. A conduta mais indicada no
momento é:

A) permitir o tratamento precoce com transfusões sanguíneas
periódicas
B) reduzir a mortalidade por doenças infecciosas no primeiro
ano de vida
C) identificar o número de portadores da doença na
população estudada
D) possibilitar um melhor acompanhamento destes pacientes
E) possibilitar a inclusão precoce em programa de doação de
medula
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Adolescente de 17 anos de idade, grávida, apresentou quadro
clínico sugestivo de varicela 48 horas antes do parto. Em
relação ao recém-nascido, a conduta a ser tomada é:
A) administrar vacina anti-varicela e manter o aleitamento
materno
B) manter o aleitamento materno e observar a evolução da
criança
C) suspender o aleitamento materno e observar a evolução da
criança
D) administrar imunoglobulina especifica por via IM e
suspender o aleitamento materno até passar a fase de
contágio
E) suspender o aleitamento materno e iniciar aciclovir
endovenoso

     
O período de maior desenvolvimento do Sistema Nervoso
Central da criança, no qual a alimentação tem ação primordial
inclusive no crescimento linear é:
A)
B)
C)
D)
E)

dois primeiros anos de vida
dois a quatro anos
quatro a seis anos
seis a dez anos
adolescência

A)
B)
C)
D)
E)

estado de mal asmático
síndrome de Löeffler
tamponamento cardíaco
pneumonia
choque

    
Lactente com dois meses de idade, em aleitamento materno
exclusivo. A genitora procurou o ambulatório porque acha que
a criança apresenta constipação intestinal (evacua de três em
três dias). Como orientar esta mãe?
A)
B)
C)
D)
E)

investigar hipotireoidismo
fazer um toque retal
prescrever um laxativo
manter a criança em observação
substituir o leite materno por leite de vaca

     

     
Paula tem dez anos de idade e apresenta quadro infeccioso
sistêmico, com focos pneumônicos distribuídos em ambos os
pulmões, de aspecto nodular. Qual o provável agente
etiológico?
A)
B)
C)
D)
E)

Escolar com quadro clínico de insuficiência respiratória e
toxemia, apresentando ao exame físico turgência jugular,
taquicardia, pulso paradoxal e hipotensão. A ausculta cárdio
respiratória revela: sibilos, estertores crepitantes em ambos os
pulmões e bulhas cardíacas abafadas. Qual o diagnóstico mais
provável?

Pseudomonas
Klebsiella
Estafilococo
Pneumococo
Mycoplasma

Criança com obstrução alta por corpo estranho e na qual
falharam as manobras de Heimlich para expulsão do mesmo.
Qual a melhor opção de tratamento nesta ocasião?
A) tentativa de extração manual do corpo estranho
B) punção da membrana cricotireoidea e administração de
oxigênio
C) repetição das manobras de Heimlich até efetiva expulsão
do corpo estranho
D) entubação traqueal com tubo de pequeno calibre e
insuflação pulmonar com alta pressão
E) administrar oxigênio e aguardar resolução do quadro

     

    

Nas intoxicações agudas por nafazolina em lactentes, as
alterações abaixo são encontradas, exceto:

Na anemia ferropriva o exame laboratorial que se altera mais
precocemente, é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

calafrios
cianose labial
iritabilidade
sonolência
rigidez de nuca

dosagem da ferritina sérica
contagem de reticulócitos
dosagem do ferro sérico
dosagem da hemoglobina
saturação da transferrina
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Os sintomas clínicos mais frequentes no calazar são:
diarréia, febre e hepatoesplenomegalia
púrpura, anemia e febre
anemia, febre e hepatoesplenomegalia
hemorragia, anemia e hepatomegalia
anorexia, anemia e febre

A)
B)
C)
D)

As vacinas de vírus ou bactérias vivas ou atenuadas estão
contra indicadas nas seguintes situações, exceto:
A) paciente com imunodeficiência congênita ou adquirida
B) portadores de neoplasia maligna
C) pacientes em uso de corticosteroide em dose
imunossupressora por mais de duas semanas
D) paciente em uso de quimioterapia antineoplásica
E) desnutrição grave

    
A reação precoce mais comumente encontrada na anafilaxia é:
A)
B)
C)
D)
E)

estridor respiratório
urticária e angioedema
disfagia
rouquidão
congestão nasal

    
Carla tem seis anos de idade e vem apresentando há quinze
dias: artralgia nos membros inferiores, fraqueza progressiva,
palidez e equimoses. Exame físico: hepato-esplenomegalia.
Hemograma: pancitopenia. O diagnóstico mais provável é:
A)
B)
C)
D)
E)

     
Em relação à varicela, é correto afirmar:
A) período de incubação de sete a quatro dias, vesículas
umbilicadas que evoluem deixando cicatriz definitiva.
B) período de incubação de 10 dias, pródomos marcantes,
distribuição centrífuga das lesões.
C) período de incubação de14 dias, ausência de pródomos,
distribuição centrífuga das lesões.
D) período de incubação de 14 a 21 dias, pródomos discretos
ou ausentes, polimorfismo regional das lesões.
E) período de incubação inferior a sete dias, aparecimento
das lesões no sentido podocefálico, sem polimorfismo
regional.

    
A CIV (Comunicação Inter-Ventricular) é a cardiopatia
congênita de maior prevalência na infância e sua complicação
mais frequente, é:
A)
B)
C)
D)
E)

pericardite.
crises hipóxicas.
trombose cerebral.
crise convulsiva.
broncopneumonia.

anemia falciforme
artrite reumatoide juvenil
leucemia aguda
doença reumática
calazar

NH
O

     

mãos persistentemente fechadas
a criança não se vira no leito, de frente e de bruços
não brinca com os pés
membros inferiores permanentemente estendidos, com
hipertonia moderada
E) ainda não consegue sentar-se

RAS
CU

A)
B)
C)
D)
E)

Marcelo tem três meses de idade e sua genitora acha que o seu
desenvolvimento não vem se processando normalmente. Das
alternativas abaixo, indique aquela que poderá ser considerada
um sinal de alerta:
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