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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

Quando é verão no Recife e as acácias 
se preparam para voar, tudo é abril nos 
corações: 
os que o amam sentem desmanchando-
se na boca 
um gosto de azul e água, cajueiros e sol 
enquanto o rio soluça ferido de luz 
carregado de paisagens mansas e 
pacificadas. 
Milagre do amor que vai até onde o 
amor é lembrança: 
o Recife, ulcerado, passeia dentro de 
nós 
pesado de vivos e mortos também 
ulcerados, 
mas os que o amam o sentem vivo e 
intacto: 
porque é  abril no Recife e abril nos 
corações 
e as acácias se desmancham em flor e 
começam a voar. 
 

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória 
 
 
 
 
O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não 
evidencia, claramente e por si só, a função poética da 
linguagem é: 
 
A) “é verão no Recife” 
B) “as acácias se preparam para voar” 
C) “tudo é abril nos corações” 
D) “o rio soluça ferido de luz” 
E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós” 
 
 
 
 
Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que: 
 
I. vive o milagre idealizado de não ter problemas. 
II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”. 
III. a despeito dos seus problemas, é amada. 

 
Está (ão) correta (s) a (s) informação (ões): 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 
 
 

 
 
 
 
A única informação equivocada sobre as relações de sentido 
entre as idéias do texto 1 é: 
 
A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam 

para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações 
que se coordenam por adição e indicam o tempo em que 
“tudo é abril nos corações”. 

B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de 
as acácias se prepararem. 

C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo 
simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na 
boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o 
rio soluça ferido de luz”.  

D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de 
vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo 
e intacto”, há uma relação antagônica, marcada 
lingüisticamente pela conjunção “mas”. 

E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do 
poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio 
soluça ferido de luz”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03
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Texto 2 

 

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo 
cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de 
convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a 
mulher e embrutece o homem. 

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a 
população canta “beber, cair e levantar”, ou “dinheiro na mão e calcinha no chão”? O que adianta o governo estadual criar novas 
delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam 
as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e 
violenta? (...) 

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução 
escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões 
emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que 
se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de 
atuação, esses abusos? 

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois 
de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a 
música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se 
inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró 
é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em 
absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o 
próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...) 

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, 
meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico 
Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é 
possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!  

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras 
festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a 
mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.  

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio 
Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das 
Flores! Eu quero o meu sertão de volta! 

Anselmo Alves 
 
 
 
 
Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações. 
 
(    ) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação. 
(    ) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão 

de um grupo organizado. 
(    ) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe 

social e questiona a aplicação da lei. 
(    ) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara. 
(    ) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com 

mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do 
velho”. 

(    ) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista. 
 
De cima para baixo, a seqüência correta é: 
 
A) F – F – V –V – V –V 
B) F – V – F – V – V – V 
C) V – V – V – V – V – V 
D) F – F – F – F – F – F 
E) V – F – F – V –V – V 
 
 

QUESTÃO 04 
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Em que item a subjetividade do autor não está explícita? 
 
A) “...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo 

cruel de desconstrução da cultura sertaneja” 
B) “O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos...” 
C) “...o que se escuta é música de péssima qualidade...” 
D) “Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem 

entendem...” 
E) “Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos.” 
 
 
 
 
Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas? 
 
A) “... com a CONIVÊNCIA da maioria das prefeituras e 

rádios do interior...” 
•  CUMPLICIDADE 

B)  “...letras que INCITAM à violência sexual...” 
• ESTIMULAM 

C) “... não COÍBEM, dentro de suas áreas de atuação, esses 
abusos...” 

• IMPEDEM 
D) “... matriz sexual CHULA...” 

• FALSA 
E) “... praticassem um ESTELIONATO poético...” 

• FRAUDE 
 
 
 
 
O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto 
original implica erro é: 
 
A) “Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo 

sertão de Pernambuco...” 
B) “E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge 

apenas os menos favorecidos...” 
C) “Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, 

Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró...” 
D) “...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas 

bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um 
estelionato poético...” 

E) “Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, 
formou-se uma geração que se acostumou com o lixo 
musical!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva 
contraria idéias defendidas no texto? 
 
A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura 

sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade 
em todos os espaços de convivência. 

B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas 
próprias cantam letras que incitam a violência sexual. 

C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos 
favorecidos, mas também aqueles com maior poder 
aquisitivo. 

D) Ainda que essas bandas se digam de “forró eletrônico”, a 
música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró. 

E) Como usam indevidamente o nome forró para a música 
que fazem, esses conjuntos musicais praticam um 
estelionato poético. 

 
CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS 

 
 
 
 
Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

Primeira Coluna Segunda Coluna 
 
1. Integralidade 
 

 
(   ) Igualdade da atenção à saúde, sem 

privilégios ou preconceitos, 
devendo disponibilizar recursos e 
serviços de forma justa, de acordo 
com as necessidades de cada um. 

 
2. Universalidade 
 

(   ) É garantido ao usuário ações de 
promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação, com garantia de 
acesso a todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
3. Eqüidade 
 

(   ) O Sistema de Saúde deve atender 
a todos, sem distinções ou 
restrições, oferecendo toda 
atenção necessária, sem qualquer 
custo. 

 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 2, 1. 
B) 2, 3, 1. 
C) 2, 1, 3. 
D) 3, 1, 2. 
E) 1, 3, 2. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa 
incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS): 
 
A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família. 
B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são 

acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.  
C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados 

ligados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da Saúde da Família 

D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser 
considerado um programa de transição para a Saúde da 
Família.  

E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento 
da atenção básica. 

 
 
 
 
Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 

25% dos delegados eram representantes das instituições 
(públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os 
outros 75% da sociedade civil.  

B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde 
no Brasil.  

C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da 
Constituição Federal de 1988, como nas leis nº. 8.080/90 e 
nº. 8.142/90.  

D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma 
Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional 
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que 
envolve promoção, proteção e recuperação. 

E) Sua organização concretizou a proposta do debate 
democrático, possibilitando que os representantes da 
sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de 
discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais 
e políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 

assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
B) A Lei nº. 8.080/90 dispõe sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 

C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores 
(federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde 
em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. 

D) De acordo com a Lei nº. 8.080/90, os recursos financeiros 
do Sistema Único de Saúde são depositados em conta 
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados 
sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

E) De acordo com a lei nº. 8.142/90, o Sistema Único de 
Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde. 

 
 
 
 
Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o 

repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja 
alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica 
por dois meses consecutivos ou três meses alternados no 
período de um ano. 

B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para 
as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de 
Saúde Bucal. 

C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que 
são destinadas a todos os municípios brasileiros. 

D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas 
quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de 
recursos financeiros específicos será calculado pela 
fórmula: população / 2400. 

E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros 
federais destinados à viabilização de ações de Atenção 
Básica de Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                    Cargo: Médico Pediatra / Nível Superior 

Página 5/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto 
afirmar: 
 
A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, 

porém sem direito a voz e voto. 
B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, 

consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços 
de saúde no âmbito do SUS, no município; 

C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em 
seus aspectos econômicos e financeiros. 

D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, 
com direito a voz e voto. 

E) A participação é voluntária e não-remunerada. 
 
 
 
 
“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a: 
 
A) Vigilância ambiental. 
B) Promoção à saúde. 
C) Vigilância epidemiológica. 
D) Vigilância sanitária. 
E) Vigilância em saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 

A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 
Saúde do Governo do Brasil tem como objetivos todos os 
abaixo, exceto: 
 
A) Reduzir as filas e o tempo de espera, com ampliação do 

acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, independente 
dos critérios de risco; 

B) Assegurar que todos os usuários do SUS conheçam os 
profissionais que cuidam de sua saúde e que os serviços de 
saúde se responsabilizem por sua referência territorial; 

C) Garantir aos usuários o acesso às informações e a presença 
de acompanhante de sua livre escolha em todos os 
momentos do cuidado de sua saúde, bem como os demais 
direitos dos usuários do SUS; 

D) Consolidar nas unidades de saúde, a gestão participativa 
dos seus trabalhadores e usuários, assim como educação 
permanente aos trabalhadores de saúde; 

E) Favorecer a universalidade do atendimento e o aumento da 
eqüidade por meio da utilização de novas tecnologias e 
especializações de saberes sem desvalorizar os processos já 
instituídos. 

 

 
 
 
Em relação à mortalidade infantil (MI) no Brasil é incorreto 
afirmar: 
 

A) As atuais taxas de MI na região Nordeste, ainda chegam a 
ser aproximadamente duas vezes maiores do que as regiões 
Sul e Sudeste; 

B) As taxas de MI neonatal precoce são mais elevadas na 
região Nordeste do que no Sul e Sudeste;  

C) O principal fator para a redução da MI no Brasil nas 
últimas décadas foi a diminuição da pobreza, 
especialmente na região Nordeste; 

D) Os programas de imunizações e a terapia de reidratação 
oral tiveram um relevante papel na redução da MI nas 
últimas décadas no Brasil.  

E) Um melhor acesso da população carente aos serviços de 
saúde contribuiu de forma importante no combate à MI. 

 

 
 
 

Qual das afirmativas abaixo, não está correta em relação à 
definição da adolescência? 
 

A) Faixa etária de 10 a 19 anos, segundo a Organização 
Mundial da Saúde. 

B) Fisicamente, caracteriza-se pelo aumento da velocidade de 
crescimento e surgimento dos caracteres sexuais 
secundários. 

C) Do ponto de vista psíquico ocorre aceleração do 
desenvolvimento intelectual, evolução da sexualidade e 
busca da identidade. 

D) Socialmente, ocorre uma perda dos direitos e privilégios da 
infância e um compromisso com as responsabilidades do 
adulto. 

E) Pode ser considerada como sinônimo de puberdade. 

 
 
 
 

Atualmente no Brasil, as principais causas de morte em 
adolescentes são as: 
 

A) Neoplasias; 
B) Desconhecidas; 
C) Causas externas; 
D) Doenças cardiovasculares; 
E) Doenças do aparelho respiratório. 
 

 
 
 

Entre as causas externas de mortalidade em adolescentes no 
Brasil, as que representam os maiores coeficientes são:  
 

A) Homicídios; 
B) Suicídios; 
C) Afogamento; 
D) Acidentes de trânsito; 
E) Desconhecidas.    
 

 
 
 

Criança albergada, com sorologia positiva para HIV, prestes a 
ser adotada, tem esse diagnóstico revelado pelo médico aos 
seus futuros familiares. Em relação à conduta ética adotada 
podemos afirmar: 
 

A) Revelou-se o segredo médico em nome da beneficência e 
sob a luz de “justa causa humana”: a adoção. 

B) O segredo médico pertence sempre ao paciente e a sua 
quebra, como nesse caso, é infração grave ao Código de 
Ética Médica. 

C) Houve quebra do sigilo médico, sem autorização expressa 
do paciente, o que constitui uma conduta médica antiética. 

D) O sigilo médico pertence ao paciente de qualquer idade, 
devendo ser guardado, mantido, respeitado e cultivado, a 
qualquer custo, o que não ocorreu no presente caso. 

E) O segredo médico pode ser quebrado quando houver 
“dever legal” o que não se configura no caso. 

 

 
 
 

Em relação ao prontuário médico, qual das assertivas é 
incorreta? 
 

A) O seu preenchimento é de obrigação e responsabilidade 
intransferíveis do médico. 

B) Corretamente preenchido, é a principal peça de defesa do 
médico, em casos de presunção de existência de erro 
médico. 

C) É direito de todo o paciente ou seu responsável legal, obter 
cópia integral de seu prontuário (hospitalar ou de 
consultório). 

D) Constitui infração ao Código de Ética Médica, a não 
elaboração de prontuário médico de cada paciente. 

E) Os hospitais devem manter o registro dos prontuários 
individuais pelo prazo mínimo de cinco anos.  

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Crianças que praticam atos infracionais (crime, delito ou 
contravenção penal) estão sujeitas a medidas de proteção 
estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto: 
 
A) colocação em família substituta ou abrigo em entidade; 
B) requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial; 
C) encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo 

de responsabilidade; 
D) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente; 
E) obrigação de reparar os danos.   
 
 
 
 
Qual dos benefícios para o binômio mãe-filho não pode ser 
atingido com o aleitamento materno exclusivo?  
 
A) Proteção contra câncer de mama e efeito anticoncepcional; 
B) Redução da morbidade por infecção respiratória; 
C) Redução de alergias e da obesidade; 
D) Melhor desenvolvimento cognitivo e qualidade de vida; 
E) Proteção contra diabetes tipo I.  
 
 
 
 
Em relação ao crescimento no primeiro ano de vida, é incorreto 
afirmar  
 
A) Crianças amamentadas exclusivamente apresentam uma 

maior velocidade de crescimento do que aquelas em 
alimentação artificial; 

B) O perímetro cefálico aumenta em 12 cm, 
aproximadamente; 

C) A estatura tem um aumento de cerca de 25 cm; 
D) O ganho ponderal no primeiro mês devida é em torno de 

25 g/dia; 
E) A velocidade de crescimento decresce no segundo 

semestre de vida. 
 
 
 
 
Qual das assertivas é incorreta, em relação ao desenvolvimento 
da criança no primeiro ano de vida? 
 
A) Põe-se sentada em torno dos cinco meses; 
B) Gira sobre o abdome por volta dos cinco meses; 
C) Usa a pinça digital em torno dos oito meses; 
D) Agarra objetos por volta dos quatro meses; 
E) Preensão palmar em torno dos sete meses.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Qual das vacinas abaixo consta no atual calendário básico de 
vacinação recomendado pelo Programa Nacional de 
Imunização? 
 
A) Febre amarela; 
B) Hepatite A; 
C) Varicela; 
D) Doença meningocócica do sorogrupo C; 
E) Doença pneumocócica.  
 
 
 
 
Qual dos conceitos em relação à classificação do recém-nascido 
(RN) é incorreto? 
 
A) RN de peso extremamente baixo ao nascer: < 1.000 g; 
B) RN com imaturidade extrema: idade gestacional inferior a 

28 semanas de gestação; 
C) RN de tamanho excessivamente grande: ≥ 4.500g; 
D) RN pós-termo: idade gestacional ≥ 41 semanas; 
E) RN pequeno para a idade gestacional: peso abaixo do 

percentil 10. 
 
 
 
 
Qual das medidas abaixo apresenta maior impacto para o 
sucesso da reanimação neonatal? 
 
A) Administração de oxigênio na concentração de 100%; 
B) Ventilação; 
C) Massagem cardíaca; 
D) Uso de expansores de volume; 
E) Administração de drogas (adrenalina, bicarbonato de sódio 

e naloxona). 
 
 
 
 
Em relação ao tratamento da sífilis neonatal, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Na impossibilidade de realizar punção lombar, tratar 

sempre o caso como neurosífilis. 
B) RN de mãe com sífilis não-tratada ou inadequadamente 

tratada, não precisam receber tratamento com penicilina, 
desde que não apresentem manifestações clínicas e tenham 
sorologia negativa.   

C) RN de mãe adequadamente tratada, sem manifestações 
clínicas e com sorologia (VDRL) quatro vezes maior do 
que a da mãe deve ser tratado com penicilina. 

D) RN com alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou 
radiológicas e/ou hematológicas, devem ser tratados com 
penicilina cristalina a cada 12 h (nos primeiros sete dias de 
vida) ou penicilina G procaína a cada 24 h.  

E) RN de mãe com HIV e sífilis provável deve ser tratado 
com penicilina cristalina (150.000 U/Kg/dia) durante 14 
dias. 
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Qual a droga de primeira escolha para o tratamento das 
convulsões neonatais? 
 
A) Fenobarbital; 
B) Benzodiazepínicos; 
C) Fenitoína; 
D) Tiopental; 
E) Primidona. 
 
 
 
 
Qual o esquema antibiótico menos adequado para o tratamento 
inicial, hospitalar, de pneumonia em crianças com idade 
superior aos dois meses: 
 
A) Ampicilina, via endovenosa, 150 mg/Kg/dia a cada 6 

horas; 
B) Penicilina cristalina, via endovenosa, 200.000 UI/Kg/dia a 

cada 6 horas; 
C) Oxacilina, via endovenosa, 200 mg/Kg/dia a cada 6 horas; 
D) Ceftriaxona, via intramuscular, 75 mg/Kg/dia a cada 24 

horas. 
E) Amoxilina, via endovenosa, 50 mg/Kg/dia a cada 8 horas.  
 
 
 
 
Criança de sete anos de idade apresenta quadro de febre e dor 
de garganta. Não apresenta coriza nem tosse. Ao exame 
percebem-se adenopatia submandibular dolorosa, exsudato em 
amígdalas e enantema em palato mole. Qual a conduta mais 
adequada? 
 
A) Medicar de acordo com o resultado da cultura de 

orofaringe; 
B) Prescrever sulfa-trimetoprim; 
C) Iniciar amoxilina; 
D) Medicar de acordo com o resultado da pesquisa rápida de 

antígeno estreptocócico soro tipo A; 
E) Indicar apenas tratamento sintomático, pois os sinais 

clínicos indicam etiologia viral.  
 
 
 
 
Lactente apresentou quadro de febre baixa, anorexia e certa 
irritabilidade. Ao exame foram detectadas lesões tipo aftas em 
orofaringe algumas lesões papulo-vesículares em mãos e pés. 
Qual o provável agente etiológico? 
 
A) Herpes vírus humano 6; 
B) Parvovírus humano B19; 
C) Enterovírus não-pólio; 
D) Togavírus; 
E) Paramyxovírus.  
 

 
 
 
Em relação às parasitoses intestinais, qual das afirmações 
abaixo é incorreta? 
 
A) Programas de vermifugação periódica são eficientes, 

especialmente para pré-escolares. 
B) Os benzimidazóis não alteram a evolução da síndrome de 

Loeffer. 
C) Crianças com queixa de prurido anal devem receber de 

imediato vermifugação para Enterobíase, sem a 
necessidade de exame parasitológico.   

D) O tratamento da giardíase em crianças eutróficas e 
assintomáticas é questionado. 

E) Crianças menores de um ano não devem ser vermifugadas.   
 
 
 
 
Qual das drogas abaixo não deve ser utilizada no tratamento da 
estrongiloidíase: 
 
A) Ivermectina; 
B) Mebendazol; 
C) Albendazol; 
D) Thiabendazol;  
E) Cambendazol.   
 
 
 
 
São sinais gerais de maus tratos na infância todos os abaixo, 
exceto: 
 
A) Lesões que não se justificam pelo acidente relatado; 
B) Lesões em estágios diferentes de cicatrização ou cura; 
C) Lesões não compatíveis com o desenvolvimento 

psicomotor da criança; 
D) Lesões em várias partes do corpo, ou lesões bilaterais; 
E) Inexplicável atraso entre o “acidente” e a procura de 

tratamento médico.  
 
 
 
 
São acidentes domésticos freqüentes no primeiro ano de vida 
todos os abaixo, exceto: 
 
A) Quedas; 
B) Sufocações; 
C) Queimaduras; 
D) Intoxicações; 
E) Atropelamentos. 
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Está indicado o internamento em crianças com queimadura, 
exceto:  
 
A) Queimadura do 2º grau em mais de 5% da superfície 

corpórea; 
B) Queimadura do 3º grau em mais de 3% da superfície 

corpórea; 
C) Queimaduras elétricas; 
D) Queimaduras de face, mãos, pés ou genitália; 
E) Queimaduras em crianças diabéticas, cardiopatas ou 

portadoras de hemoglobinopatias.    
 
 
 
 
Adolescente admitido no Pronto Socorro com quadro agudo de 
euforia intensa, comportamento agressivo e paranóia. Ao exame 
físico é detectado midríase e hipertensão arterial. Qual o 
diagnóstico mais provável? 
 
A) Abuso de Crack; 
B) Acidente vascular cerebral isquêmico; 
C) Abuso de maconha; 
D) Abuso de álcool;  
E) Abuso de haxixe.     
 
 
 
 
Recém-nascido com febre elevada há 12 horas, sem outros 
sintomas. Leucograma apresenta uma contagem de 
polimorfonucleares de 12.000 p/mm3 Qual a conduta mais 
indicada? 
 
A) Prescrever antipiréticos e observar dentro de 24 horas; 
B) Colher LCR e decidir a conduta de acordo com o 

resultado; 
C) Iniciar antibioticoterapia parenteral, colhendo antes LCR, 

hemocultura e urocultura; 
D) Prescrever antibioticoterapia oral, colhendo antes 

hemocultura e urocultura; 
E) Não prescrever antipiréticos e reavaliar com 12 horas.  
 

 
 
 
Em relação às medidas de suporte avançado de vida, qual delas 
está incorreta para menores de um ano? 
 
A) Verificação do pulso braquial ou femural; 
B) Desfibrilação automática externa; 
C) Compressão com dois polegares (mãos envolvendo o 

tórax); 
D) Relação de 15 a 30 compressões para duas respirações; 
E) Inclinar a cabeça e elevar o queixo. 
 
 
 

 
 
 
São sinais vitais e variáveis laboratoriais que definem a 
Síndrome da Reação Inflamatória Sistêmica (SRIS), em 
crianças na faixa etária escolar todos os abaixo, exceto: 
 
A) Taquicardia (> 130 batimentos por minuto); 
B) Freqüência respiratória acima de 18 incursões por minuto; 
C) Proteína C Reativa positiva;  
D) Pressão arterial sistólica < 105 mmHg 
E) Leucometria inferior a 4.500 p/mm3. 
 
 
 
 
São sinais de asma aguda grave na criança todos os abaixo, 
exceto: 
 
A) Excitação ou depressão; 
B) Saturação de O2 em ar ambiente < 90%; 
C) Dificuldade para se alimentar e falar; 
D) Retrações intercostais e batimentos de asas nasais; 
E) pO2 (ar ambiente) < 90 mmHg.  
 
 
 
 
Qual o antídoto para a intoxicação medicamentosa pelo 
paracetamol? 
 
A) Desferoxamina; 
B) Atropina; 
C) N-acetilcisteína; 
D) Piridoxina; 
E) Vitamina K. 
 
 
 
 
Criança com história de ingestão de mercúrio, há ± quatro 
horas, após a quebra de um termômetro. Qual a conduta mais 
apropriada? 
 
A) Observação clínica; 
B) Lavagem gástrica; 
C) Provocar vômitos; 
D) Administrar sedativos; 
E) Administrar dimercaprol.  
 
 
 
 
Criança com dois anos de idade apresenta quadro de febre 
elevada e calafrios. Tem antecedente de convulsão febril. Qual 
o procedimento mais indicado? 
 
A) Meio físico com álcool e dipirona injetável; 
B) Meio físico com água fria e paracetamol por via oral; 
C) Meio físico com água morna e dipirona por via oral; 
D) Ibuprofeno por via oral. 
E) Dipirona injetável.    
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São características da convulsão febril (benigna) todas as 
abaixo, exceto: 
 
A) Faixa etária entre seis meses aos seis anos de idade; 
B) Ocorrência da crise nas primeiras horas de febre; 
C) Rapidez na elevação da febre que atinge geralmente > 39 C  
D) Antecedentes familiares;  
E) Exame neurológico normal.  
 
 
 
 
Em relação a Dengue na criança, é incorreto afirmar: 
 
A) As formas graves sobrevêm geralmente em torno do 

terceiro dia de doença, sempre acompanhadas da 
manutenção do quadro de febre. 

B) O início da doença pode passar desapercebido e o quadro 
grave ser identificado como a primeira manifestação 
clínica. 

C) O exantema, quando presente, é maculopapular, podendo 
apresentar-se sob todas as formas (pleomorfismo), com ou 
sem prurido, precoce ou tardiamente. 

D) Em menores de dois anos, os sintomas como cefaléia, 
mialgias, artralgias podem manifestar-se por choro 
persistente, adinamia e irritabilidade.      

E) O agravamento do quadro na criança geralmente é súbito, 
diferente do adulto, no qual os sintomas de alarme de 
gravidade são mais facilmente detectados. 

 
 
 
 
Escolar com quadro de febre e erupção cutânea há três dias. Ao 
exame, percebe-se erupção morbiliforme e pele grossa. Eritema 
em face de mãos e pés. Qual o diagnóstico mais provável?  
 
A) Escarlatina; 
B) Sarampo; 
C) Rubéola; 
D) Dengue;-  
E) Doença de Kawasaki.      
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