
 
   

 
 

  
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA)  

DATA: 04/10/2015 – HORÁRIO: 9h às 13h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 2h  (duas horas)  do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

(TEXTO 01- Para as questões de 01 a 07). 
 

A Saúde e seus Determinantes Sociais 

Paulo Marchiori Buss 

Alberto Pellegrini Filho 

(...) 

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e 

saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais 

gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses 

fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de 

determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito. É através do 

conhecimento deste complexo de mediações que se pode entender, por exemplo, por que 

não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma sociedade, 

como o PIB, com os indicadores de saúde. Embora o volume de riqueza gerado por uma 

sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de 

saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB 

total ou PIB per capita muito superior a outros que, no entanto, possuem indicadores de 

saúde muito mais satisfatórios. O estudo dessa cadeia de mediações permite também 

identificar onde e como devem ser feitas as intervenções, com o objetivo de reduzir as 

iniquidades de saúde, ou seja, os pontos mais sensíveis onde tais intervenções podem 

provocar maior impacto. (...). 
(PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007 81 - www.scielo.ler/pdf/physis/v.17, n 01 a 06 - acesso: 

12.9.2015) 

 

01. Depreende-se, a partir da leitura integral do texto que 

 

      a)  as condições de saúde de um grupo de pessoas vinculam-se a um conjunto de fatores sociais, 

numa relação essencialmente de causa e consequência. 

      b)  o PIB, enquanto macroindicador da riqueza de um país, é o parâmetro efetivo de aferição dos 

indicadores de saúde do seu povo.  

      c)  desconhece-se, ainda, o grau de determinações entre os fatores sociopolíticos e econômicos e a 

maneira como esses fatores incidem  na saúde de grupos e pessoas.  

      d)  os estudos que tratam da relação entre determinantes sociais e condições de saúde podem até 

deixar de considerar o peso do PIB, nessa relação. 

      e)  quanto mais alto o PIB de um país, mais favoráveis serão seus indicadores de saúde, 

inevitavelmente. 
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02. O propósito comunicativo que predomina no texto é  

 

      a)  especificar o nível de relação que existe entre os fatores econômicos e as condições de saúde 

de uma população, numa sociedade. 

      b)  explicar a relação que se considera existir entre os determinantes de natureza social e a saúde 

de um povo, numa sociedade. 

      c)  apresentar um estudo que revela a correlação entre os fatores sociopolíticos e econômicos e a 

saúde. 

      d)  argumentar em favor de uma política que, em termos de saúde, privilegie intervenções apenas 

pontuais, conforme a carência social.  

      e)  argumentar em favor de um conhecimento mais amplo e mais aprofundado sobre a relação que 

se pode verificar entre a saúde e seus determinantes sociais.  

 

Trecho para as questões 03 e 04.  
 

Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental 
para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite 
entender por que existem países com um PIB total ou PIB per capita muito superior a 
outros que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios. 

 

03.  No trecho: existem países com um PIB total ou PIB per capita muito superior a outros que, no 

entanto , possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios., a expressão destacada tem a 

função de, entre a oração que a segue e a que a antecede   

 

      a)  estabelecer comparação entre as informações apresentadas em cada uma delas.  

      b)  justapor as informações apresentadas em cada uma.  

      c)  anunciar o acréscimo de novas informações importantes às duas orações. 

      d)  contrapor informações entre as duas orações.   

      e)  evidenciar uma relação de causa e consequência entre as orações.  

 

04.  Se substituirmos a palavra Embora  por Se, a reescrita do trecho, atendendo os preceitos 

gramaticais normativos será 

 

      a)  Se o volume de riqueza gerado por uma sociedade fosse  um elemento fundamental para 

viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permitiria. .. 

      b)  Se o volume de riqueza gerado por uma sociedade for um elemento fundamental para viabilizar 

melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permitiu  ... 

      c)  Se o volume de riqueza gerado por uma sociedade fosse  um elemento fundamental para 

viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permitirá ... 

      d)  Se o volume de riqueza gerado por uma sociedade for  um elemento fundamental para viabilizar 

melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permitiria ... 

      e)  Se o volume de riqueza gerado por uma sociedade fosse  um elemento fundamental para 

viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite ... 
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05.  No trecho: "... com o objetivo de reduzir as iniquidades de saúde, ou seja , os pontos mais sensíveis 

onde tais intervenções podem provocar maior impacto", a expressão destacada anuncia uma 

 

       a)  retificação em relação à informação anteriormente apresentada. 

       b)  explicação relativa à informação anteriormente apresentada, de forma a torná-la mais 

compreensível e mais clara. 

       c)  explicação sobre uma informação que será apresentada pela primeira vez. 

       d)  reordenação das informações apresentadas. 

       e)  reorganização das ideias anteriormente anunciadas. 

 

06.  No trecho: “O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde 

consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza 

social, econômica, política e as mediações através das quais  esses fatores incidem sobre a 

situação de saúde de grupos e pessoas (...)”. A palavra destacada retoma (ou antecipa) o termo em 

destaque, em 

 

       a)  ... sobre as relações...  

       b)  ... entre determinantes sociais  e saúde... 

       c)  ... uma hierarquia de determinações  entre os fatores... 

       d)  ... e as mediações  através... 

       e)  ... saúde de grupos e pessoas ,... 

 

07.  A ordem dos termos em destaque, considerando-se a sua função gramatical, é a mesma em todas 

as alternativas, EXCETO em 

 

       a)  ... sobre as relações entre  determinantes sociais  e saúde ... 

       b)  ... por que não há uma correlação constante  entre os macroindicadores ... 

       c)  ... seja um elemento fundamental  ... 

       d)  ... entre os fatores mais gerais de natureza social ,... 

       e)  ... melhores condições de vida e de saúde, ... 

 

TEXTO 02 (Para as questões de 08 a 10) 

 

DIETA DA MÃE, VÍCIO DO FILHO 

Uma pesquisa divulgada na última semana disparou mais um alerta em relação aos 
prejuízos causados por uma dieta rica em gordura. Desta vez o dano identificado foi aos filhos de 
gestantes que adotam este tipo de alimentação ao longo da gravidez. Realizado por cientistas da 
Rockefeller University, nos Estados Unidos, o estudo, feito em cobaias, revelou que os filhotes de 
mães alimentadas com excesso de gordura apresentam um risco mais elevado de manifestar 
dependência e uso abusivo de álcool e de nicotina durante a adolescência. Segundo os autores do 
trabalho, é a primeira vez que isso fica demonstrado.  

A conclusão foi obtida após os pesquisadores analisarem as reações de cobaias geradas 
por mães alimentadas com uma dieta rica em gordura e por outras, nutridas com uma alimentação 
normal. Eles constataram que o primeiro grupo tende a encarar o consumo de nicotina como mais 
compensador, especialmente se combinado à ingestão de álcool. Quando os filhotes foram 
estimulados a trabalhar mais para conseguir doses elevadas de nicotina e de álcool, aqueles 
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gerados por mães que comeram muita gordura continuaram se esforçando para obter as próximas 
doses quando os outros, ao contrário, já haviam desistido. Eles também ingeriram quantidades 
maiores de álcool e nicotina do que apenas de nicotina, comportamento não identificado entre os 
gerados por cobaias com dieta normal. (...) 

(Revista ISTO É, 2380-15.7.2015- Medicina & Bem-estar. Por Cilene Pereira, p. 63) 
 

08.  Depreende-se corretamente dos resultados  da experiência científica relatada no texto que  
 

      a)   a mãe que optar  por uma dieta à base de gordura, na gestação, poderá  ter filhos que   

consumirão substâncias nocivas à própria saúde no futuro.  

      b)  a mãe, no período de gestação,  precisa ter uma dieta que inclua gordura para assim,  evitar a 

possibilidade de  seu filho  adquirir algum tipo de vício.  

      c)  todos os seres humanos podem ser vulneráveis a vícios desde que no período de gestação a 

respectiva mãe tenha uma dieta alimentar normal.  

      d)  o filho, no período de gestação,  só se torna vulnerável à má formação fetal, a doenças e a 

vícios,   se exposto a condições inadequadas de alimentação.  

      e)  a adesão de jovens ou de adultos a determinados vícios não está necessariamente vinculada  à 

dieta alimentar de sua mãe no período de gestação.  

      

09.  Considerando-se o sentido geral das informações do texto e da expressão destacada em: “Desta 

vez o dano identificado foi aos filhos de gestantes que adotam este tipo de alimentação ao longo da 

gravidez”, depreende-se que  
 

      a)  os resultados das pesquisas científicas não têm sido suficientemente convincentes sobre os 

efeitos nocivos da ingestão de gorduras em excesso. 

      b)  em todos os momentos, o alerta só diz respeito ao fato de que, na gravidez, os cuidados com a 

dieta da gestante devem ser redobrados.    

      c)   já se vêm, há muito, divulgando resultados de descobertas científicas sobre os efeitos nocivos 

da ingestão de gorduras em excesso à saúde humana.  

      d)  agora é que se está tomando conhecimento de que os cuidados com a alimentação, no período 

da gravidez, deve antecipar-se a quaisquer outros cuidados. 

      e)  no momento, os cientistas defendem que o dano causado aos filhos, pela ingestão de dietas 

com gordura em excesso, pode se fazer  notar desde o período de amamentação. 

 

10.  A opção na qual figura uma afirmação/informação elaborada por meio de recursos de linguagem 

figurada, atentando para o trecho destacado, é 

       a)  A conclusão foi obtida após os pesquisadores analisarem as reações de cobaias geradas  por 

mães alimentadas com uma dieta rica em gordura e por outras, nutridas com uma alimentação 

normal. 

       b)  Segundo os autores do trabalho , é a primeira vez que isso fica demonstrado.  

       c)  ... o estudo, feito em cobaias, revelou que os filhotes de mães alimentadas com excesso de 

gordura  apresentam um risco mais elevado de manifestar dependência e uso abusivo de álcool 

e de nicotina durante a adolescência. 

       d)  Desta vez o dano identificado foi aos filhos de gestantes  que adotam este tipo de alimentação 

ao longo da gravidez. 

       e)  Uma pesquisa divulgada na última semana disparou mais um alerta  em relação aos prejuízos 

causados por uma dieta rica em gordura. 
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11. A Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, estabelece a perspectiva de superar as 

dificuldades apontadas, os gestores do Sistema Único de Saúde - SUS assumem o compromisso 

público da construção do Pacto Pela Saúde 2006, que será anualmente revisado com base nos 

princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará 

o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: 

Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Assinale a alternativa que 

NÃO corresponde a uma prioridade pactuada no Pacto Pela Vida: 

 

 a)  Saúde do idoso. 

 b)  Controle do câncer de colo de útero e de mama. 

 c)  Redução da mortalidade infantil e materna. 

 d)  Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

 e) Saúde do adolescente. 

 

12.  O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, define 

Regiões de Saúde como um espaço geográfico contínuo constituído por aglomerado de municípios 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde e serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. Para ser 

instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços. Assinale a assertiva 

INCORRETA. 

 

 a)  Atenção primária e secundária. 

 b)  Urgência e emergência. 

 c)  Atenção psicossocial. 

 d)  Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

 e)  Vigilância em saúde. 
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13. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A estratégia de Saúde da Família visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. 

Além dos princípios gerais da Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que a estratégia Saúde da 

Família deve 
 

 a) ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as 

Equipes Saúde da Família atuam. 

 b)  atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 

aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o 

cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa 

frente aos problemas de saúde-doença da população. 

 c)  desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no 

diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 

 d)  buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de 

abrangência, para o desenvolvimento de parcerias. 

 e)  ser um espaço de construção de conhecimentos científicos. 

 

14. De acordo com a Política de Humanização do SUS, a Humanização é vista não como programa, 

mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. Todas as 

alternativas referentes à operacionalização da Humanização do SUS estão corretas, EXCETO, 

 a)  a troca e a construção de saberes. 

 b)  o trabalho em rede com equipes multiprofissionais. 

 c)  o resgate dos fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no SUS, reconhecendo 

os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos passivos das ações de saúde. 

 d)  a identificação das necessidades, desejos e interesses dos diferentes sujeitos do campo da 

saúde. 

 e)  o pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS (federal, estadual e municipal), entre as 

diferentes instâncias de efetivação das políticas públicas de saúde (instâncias da gestão e da 

atenção), assim como entre gestores, trabalhadores e usuários desta rede. 
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15. A epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças 

nas coletividades humanas. Correlacione à coluna de acordo com os conceitos e marque a 

alternativa com a sequência CORRETA. 

 

 (1) Infectividade. 

 (2) Patogenicidade. 

 (3) Virulência. 

 (4) Imunogenicidade. 

 (5) Letalidade. 

 

(  )  É a capacidade de um agente infeccioso produzir casos graves ou fatais (poder agressor do 

agente). 

(  )  Capacidade que certos organismos tem de penetrar e se desenvolver ou se multiplicar no novo 

hospedeiro causando infecção. 

(  )   Mede o risco de morrer, proporção de óbitos entre os casos que adoecem. 

(  )   É a capacidade de um agente produzir imunidade no hospedeiro.  

(  )  É a capacidade que o agente infeccioso tem de, após instalado no organismo, produzir 

sintomas em maior ou menor proporção entre os hospedeiros infectados. 

 

 a)  3, 5, 1, 4, 2. 

 b)  1, 5, 4, 3, 2. 

 c)  3, 1, 5, 4, 2. 

 d)  4, 1, 5, 2, 3. 

 e)  5, 1, 3, 4, 2. 
 

 

16.  Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, EXCETO, 

 

a) participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre 

o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. 

b) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. 

c) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

d) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde - SUS e os serviços 

privados contratados de assistência à saúde. 

e) promover a centralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e 

ações de saúde, respectivamente, de abrangência apenas estadual. 
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17.  A saúde da mulher compreende todo o conjunto de patologias e situações que envolvam o controle 

do risco à saúde e ao bem-estar da população feminina. Assim, julgue as assertivas abaixo e 

marque a alternativa CORRETA. 

 

I - A principal suspeita da gestação é o atraso menstrual em mulheres eumenorreicas e com vida 

sexual ativa. 

II - A mulher deve ser estimulada a procurar a assistência ao pré-natal tão logo seja feita o 

diagnóstico da gestação. 

III - Alertar sobre o uso de medicamentos e medidas prejudiciais para o concepto trata-se de 

objetivo da assistência ao pré-natal.  

 

a) Todas assertivas são verdadeiras. 

b) Todas  assertivas são falsas. 

c) Apenas I e II são verdadeiras. 

d) Apenas II e III são verdadeiras. 

e) Apenas I e III são verdadeiras. 

 

18.  A promoção à saúde é concebida, cada vez mais, como “a soma das ações da população, dos 

serviços de saúde, das autoridades sanitárias e outros setores sociais e produtivos, voltados para o 

desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e coletiva”. Assim, julgue as assertivas 

abaixo acerca dos princípios da promoção da saúde dos idosos e marque a alternativa CORRETA. 

 

     I - Promover o envelhecimento saudável.  

  II - Manter e melhorar a capacidade funcional dos idosos.  

 III - Promover uma velhice saudável, na visão de que velhice é doença.  

 

a) Todas assertivas são verdadeiras. 

b) Todas  assertivas são falsas. 

c) Apenas I e II são verdadeiras. 

d) Apenas II e III são verdadeiras. 

e) Apenas I e III são verdadeiras. 

 

19.  Na equipe interdisciplinar, é necessário definir alguns papéis com a finalidade de atingir os 

objetivos propostos na assistência domiciliar. Marque a alternativa CORRETA em relação ao papel 

do médico. 

 

a) Proporcionar educação permanente em serviço à equipe de enfermagem nas tarefas relativas à 

assistência domiciliária de enfermagem. 

b) Execução e orientação de prescrição médica e de enfermagem. 

c) Avaliação clínica do paciente. 

d) Avaliação, diagnóstico e acompanhamento social. 

e) Facilitar para a equipe nas demandas psicológicas dos pacientes. 

 

 



CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃO  HOSPITALAR DE TERESINA – FHT - MÉDICO PEDIATRA (PLA NTONISTA)             11             
 

20. Correlacione as responsabilidades dos governos Federal, Estadual e Municipal, na atenção básica, 

e marque a alternativa com a sequência CORRETA. 

 

1.  Propor instrumentos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção básica. 

2.  Criar sistemas para controle do fluxo de pessoas entre os municípios de uma mesma região 

(Regular as relações intermunicipais). 

3.  Elaborar os contratos dos trabalhadores da atenção básica garantindo os direitos trabalhistas 

previstos em Lei. 

 

 (     ) Municipal 

 (     ) Estadual 

 (     ) Federal 

 

a) 3, 2, 1. 

b) 1, 2, 3. 

c) 3, 1, 2. 

d) 2, 3, 1. 

e) 1, 3, 2. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Sobre os agentes farmacológicos usados na reanimação cardiopulmonar pediátrica, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a)  As drogas lipossolúveis como adrenalina, atropina, lidocaína e naloxona podem ser 

administrados por via traqueal quando não for possível o acesso vascular ou intraósseo. 

b)  A adrenalina é um mediador alfa-adrenérgico que promove aumento da pressão diastólica 

aórtica e aumento da pressão de perfusão coronariana. 

c)  A amiodarona é o antiarrítmico de escolha indicado no tratamento da fibrilação ventricular e 

taquicardia ventricular sem pulso, refratários a desfibrilação. 

d)  A vasopressina é recomendada como a droga de segunda escolha no tratamento de fibrilação 

ventricular e taquicardia ventricular sem pulso quando a amiodarona não estiver disponível. 

e)  O uso rotineiro de bicarbonato de sódio não está indicado nas paradas cardiorrespiratórias 

prolongadas, mas seu uso deve ser considerado após entubação e administração de adrenalina, 

pelo risco de acidose metabólica. 

 

22. Em crianças vítimas de traumatismo cranioencefálico, há indicação de drenagem cirúrgica de 

hematoma epidural em todas as situações abaixo, EXCETO, 

 

 a)  déficit neurológico focal. 

 b)  distúrbios eletrolíticos e metabólicos. 

 c)  paralisia do terceiro par craniano. 

 d)  aumento significativo da letargia. 

 e)  sinais de desvio e/ou compressão do fluxo vascular. 

 

23. Na investigação diagnóstica de uma criança sob suspeita de meningite, há indicação de exames de 

imagem antecedendo a coleta do líquido cefalorraquidiano nas seguintes situações, EXCETO, 

 

 a)  paciente imunocomprometido. 

 b)  papiledema. 

 c)  crise convulsiva focal. 

 d)  presença de derivações ventriculares. 

 e)  idade inferior a 3 meses. 

 

24. Em uma criança com dengue, os sinais abaixo são considerados de alerta, EXCETO, 

 

 a)  vômitos persistentes. 

 b)  hepatomegalia dolorosa. 

 c)  mialgia e dor retrorbitária. 

 d)  hematêmese e/ou melena. 

 e) diminuição da diurese. 
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25.  São indicações de internação na pielonefrite aguda, EXCETO, 

 

 a) urgência e/ou incontinência urinária. 

 b)  idade inferior a 2 meses. 

 c)  comprometimento do estado geral. 

 d)  patologias obstrutivas do trato urinário. 

 e)  imunodeprimidos. 

 

26. A droga de escolha a ser administrada em caso de suspeita de anafilaxia é: 

 

 a)  Ranitidina. 

 b)  Metilprednisolona. 

 c)  Difenidramina. 

 d)  Epinefrina. 

 e)  Aminofilina. 

 

27. Assinale a alternativa que contém a droga de primeira linha no tratamento das crises epilépticas 

neonatais: 

 

 a)  Diazepam. 

 b)  Valproato de sódio. 

 c)  Midazolam. 

 d)  Fenitoína. 

 e)  Fenobarbital. 

 

28. Em caso de invaginação intestinal, a redução incruenta com enema está contraindicada em todas 

as situações abaixo, EXCETO, 

 

 a)  crianças acima de 2 anos. 

 b)  tempo de evolução do quadro acima de 48 horas. 

 c)  bom estado geral. 

 d)  sinais de peritonite. 

 e)  invaginação crônica ou recorrente. 

 

29. Durante o tratamento da cetoacidose diabética, a complicação mais temida pela alta taxa de 

morbimortalidade é: 

 

 a)  Hipocalemia. 

 b)  Arritmia cardíaca decorrente de distúrbios eletrolíticos. 

 c)  Hipoglicemia. 

 d)  Edema cerebral. 

 e)  Rabdomiólise. 
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30.  A glomerulonefrite pós-estreptocócica é doença de evolução autolimitada e benigna na maioria dos 

casos. Haverá indicação de biopsia renal em todas as situações abaixo, EXCETO, 

 

 a) hematúria macroscópica por mais de 4 semanas. 

 b)  oligoanúria por mais de 72 horas. 

 c)  hipocomplementemia por mais de 8 semanas. 

 d)  história familiar de doença renal e sinais de doença sistêmica. 

 e) proteinúria não-nefrotica por 8 semanas. 

 

31.  A principal complicação pós-operatória entre os pacientes com anemia falciforme é: 

 

 a)  Sequestro esplênico. 

 b)  Síndrome torácica aguda. 

 c)  Infarto ósseo. 

 d)  Priapismo. 

 e)  Acidente vascular encefálico. 

 

32. Em caso de intoxicação exógena por barbitúricos, as estratégias abaixo são aceitas para 

descontaminação ou eliminação do agente, EXCETO, 

 

 a)  Alcalinização da urina por administração de bicarbonato de sódio endovenoso. 

 b)  Diálise peritoneal ou hemodiálise. 

 c)  Diurese forçada por administração de hiperidratação e furosemida. 

 d)  Carvão ativado. 

 e)  Xarope de ipeca. 

 

33.  A respeito de maus-tratos e violência contra a criança, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a)  De maneira geral, deve-se suspeitar de maus-tratos sempre que forem encontradas 

introspecção e passividade exageradas na criança, estágios diferentes de cicatrização de 

múltiplas lesões ou atraso inexplicável para procurar atendimento após um acidente. 

 b)  A notificação de violência contra crianças pelos profissionais de saúde não é obrigatória, mas 

recomendável, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 c)  Em caso de violência sexual, devem ser administrados medicamentos profiláticos contra 

doenças sexualmente transmissíveis, além de contracepção de urgência para todas as vítimas 

do sexo feminino. 

 d)  As lesões intracranianas, provocadas por abuso físico, costumam ser leves e as sequelas 

motoras e/ou cognitivas são observadas em menos de 5% dos casos. 

 e)  Após confirmação de maus-tratos contra a criança, ela deverá ser imediatamente conduzida 

para Instituições, tais como abrigos ou orfanatos, a fim de que possa se afastar da situação de 

risco instituída. 
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34. Na fase aguda (ou descompensada) da insuficiência cardíaca em crianças, estão indicadas as 

seguintes medidas, EXCETO, 

 

 a) redução da demanda metabólica. 

 b)  uso de beta-bloqueadores e inibidores da enzima conversora de angiotensina. 

 c)  uso de diuréticos. 

 d)  uso de agentes inotrópicos. 

 e)  correção de distúrbios eletrolíticos. 

 

35.  São causas comuns de hipertensão arterial no recém-nascido, EXCETO, 

 

 a)  trombose de artéria renal. 

 b)  hipertensão artérial primária. 

 c)  coarctação de aorta. 

 d)  displasia broncopulmonar. 

 e)  malformações renais congênitas. 

 

36. São critérios de admissão hospitalar da criança em crise asmática, EXCETO, 

 

 a)  um episódio de internação por asma no ano anterior. 

 b)  uso intenso de musculatura acessória. 

 c)  saturação de oxigênio inferior a 93% em ar ambiente, após abordagem terapêutica inicial. 

 d)  baixa ingestão hídrica com risco de desidratação. 

 e) alteração do nível de consciência. 

 

37.  É causa de hiponatremia euvolêmica: 

 

 a)  Diarreia e vômitos. 

 b)  Insuficiência hepática. 

 c)  Síndrome nefrótica. 

 d)  Hipotireoidismo. 

 e)  Insuficiência cardíaca. 

 

38.  Qual a principal etiologia para acidose metabólica com anion gap normal? 

 

a) Acidose tubular renal. 

b) Jejum prolongado. 

c) Erros inatos de metabolismo. 

d) Diarreia aguda. 

e) Intoxicação exógena. 
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39. A diálise deve ser indicada precocemente na insuficiência renal aguda para favorecimento da 

recuperação renal e redução da mortalidade. São indicações de terapia dialítica, EXCETO, 

 

 a)  sobrecarga hídrica significativa (acima de 10% de ganho ponderal). 

 b)  acidose metabólica refrataria. 

 c)  encefalopatia uremica. 

 d)  hiperpotassemia severa. 

 e)  alcalose metabólica descompensada. 

 

40. São indicações para utilização de plasma fresco congelado, EXCETO, 

 

 a)  sangramento decorrente da deficiência de múltiplos fatores (ativo ou pré-procedimento invasivo) 

em hepatopatas. 

 b)  tratamento de sangramento ativo em portadores de deficiência congênita de fatores de 

coagulação para os quais não se dispõe de concentrado liofilizado específico (fatores V, X e XI). 

 c)  necessidade de reversão do uso de anticoagulantes orais. 

 d)  reposição de proteínas em pacientes queimados, desnutridos ou em sepse. 

 e)  hemorragia neonatal por deficiência de fatores vitamina K – dependentes. 

 

41. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito aos cuidados a serem tomados com os 

portadores de coagulopatias hereditárias: 

 

a)  Os procedimentos invasivos deverão ser precedidos de terapia de reposição, com elevação de 

fator para níveis adequados. 

b)  Não devem ser feitas aplicações intramusculares, excetuando-se as vacinas quando não 

puderem ser utilizadas de forma subcutânea. 

c)  Os anti-inflamatorios não-hormonais e o ácido salicílico não devem ser prescritos. 

d)  As hemartroses não devem ser rotineiramente puncionadas a menos que haja grande distensão 

de tecidos e/ou no caso de fazer diagnostico diferencial com pioartrite. 

e)  A realização de punção lombar deve ser precedida da elevação do fator deficiente em 50%. 

 

42. Todas as condições abaixo estão associadas a maior risco de formação de aneurismas na doença 

de Kawasaki, EXCETO, 
 

 a)  hipoalbuminemia. 

 b)  febre persistente após infusão de imunoglobulina. 

 c)  sexo feminino. 

 d)  idade inferior a 1 ano. 

 e)  infusão de imunoglobulina no 14º dia de evolução do quadro. 
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43. O exame primário avalia a existência de lesões que ameaçam a vida da criança vítima de 

politraumatismo. A respeito dessa situação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a)  O exame primário inicia com a avaliação da permeabilidade das vias aéreas concomitantemente 

com a manutenção do alinhamento da coluna cervical. 

b)  Assegurada a permeabilidade das vias aéreas, inicia-se a avaliação da ventilação. O 

pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto e o hemotórax maciço devem ser tratados 

assim que identificados. 

c)  A avaliação da circulação deve permitir o controle de sangramentos aparentes além da obtenção 

de acessos (vasculares ou intraósseos). 

d)  A avaliação neurológica sucinta em lactentes testa reflexos primitivos e verifica a simetria e 

fotorreatividade das pupilas uma vez que a escala de coma de Glasgow não consegue ser 

definida, pois não dispõe de parâmetros de referência em todos os quesitos que a compõem. 

e)  A exposição do corpo com controle térmico é necessária para evitar o desenvolvimento de 

hipotermia. 

 

44. Em crianças pré-escolares, as principais causas de hemorragia digestiva baixa são:  

 

 a)  Enterocolite infecciosa e pólipos. 

 b)  Alergia ao leite de vaca e má-rotação. 

 c)  Doença inflamatória intestinal e hemorróidas. 

 d)  Alergia à proteína do leite de vaca e pólipos. 

 e)  Enterocolite infecciosa e hemorroidas. 

 

45. São indicações de hospitalização em unidade especializada de queimados, EXCETO, 

 

 a) queimaduras em lactentes, independente do grau de queimadura devido imaturidade renal. 

 b) queimaduras moderadas a graves acima de 10% da superfície corpórea queimada. 

 c) queimaduras por inalação de fumaça. 

 d) queimaduras por abuso ou maus-tratos. 

 e) queimaduras elétricas. 

 

46. A insuficiência respiratória pode ser decorrente de hipoventilação, por distúrbios na difusão e por 

distúrbios na relação ventilação/perfusão. Dentre opções abaixo, assinale aquela que contém uma 

causa de insuficiência respiratória por hipoventilação. 

 

 a) Asma brônquica. 

 b) Síndrome de Guillain Barre. 

 c) Doença da membrana hialina. 

 d) Pneumotórax. 

 e) Insuficiência cardíaca com baixo débito. 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃO  HOSPITALAR DE TERESINA – FHT - MÉDICO PEDIATRA (PLA NTONISTA)             18             
 

47. A varicela costuma ser uma doença benigna na infância. Entretanto, complicações graves podem 

eventualmente ocorrer. Dentre elas, podemos citar, EXCETO, 

 

 a)  infecções bacterianas secundárias. 

 b)  hepatoesplenomegalia. 

 c)  encefalites. 

 d)  trombocitopenia e coagulopatia de consumo. 

 e)  síndrome de Reye. 

 

48.  A terapia de reidratação oral deve ser interrompida em todas as situações abaixo, EXCETO,  

 

 a) íleo paralítico. 

 b) irritação peritoneal. 

 c) crise convulsiva. 

 d) vômitos incoercíveis com retenção inferior a 10% do ingerido. 

 e) dois episódios de diarreia em 4 horas. 

 

 

49. Em pacientes com choque séptico, qual dentre as drogas abaixo deve ser evitada pelo risco de 

supressão adrenal? 

 

 a)  Quetamina. 

 b)  Atropina. 

 c)  Etomidato. 

 d)  Milrinona. 

 e)  Dopamina. 

 

50. Em crianças com gastroenterite aguda, evoluindo com vômitos, qual antiemético pode ser 

administrado em dose única para melhora da aceitação da terapia oral e com maior segurança 

neurológica para o paciente? 

 

 a)  Ondansertrona. 

 b)  Bromoprida. 

 c)  Proclorperazina. 

 d)  Metoclopramida. 

 e)  Dimenidrato. 

 

 

 
 
 
 


