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Específicos (25 questões).
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sentido.
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X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

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

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

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

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

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

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

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

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

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

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

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

Transparência 

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

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

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

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

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

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

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

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

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

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

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

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

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

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

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Recém-nascido de termo, sexo feminino, com 2 
dias de vida, apresenta desconforto respiratório, 
principalmente após as mamadas, necessitando de 
oxigenioterapia. Exame físico: taquidispnéia com 
tiragem subdiafragmática e esternal; micrognatia, 
retroglossoptose e obstrução nasal; ausculta pulmonar 
com roncos difusos e ausculta cardíaca normal.  
Assinale a alternativa que apresenta a hipótese 
diagnóstica mais provável para este caso clínico. 
a) Sequência de Pierre-Robin
b) Atresia de esôfago tipo C de Gross
c) Tetralogia de Fallot
d) Síndrome de Zuelzer-Wilson
e) Malformação adenomatóide cística

27) O torcicolo congênito é definido como uma contratura 
unilateral do músculo esternocleidomastoideo que, em 
geral, se manifesta no período neonatal ou em lactentes. 
Assinale a alternativa correta sobre esta doença.
a) a cabeça da criança costuma estar inclinada para o lado 

oposto ao do músculo encurtado
b) quase todos os casos acontecem em crianças que 

tiveram apresentação fetal pélvica
c) na forma de apresentação clínica mais comum, a lesão 

muscular apresenta-se com aspecto de tumor palpável 
no interior do músculo

d) o tratamento cirúrgico deve ser instituído 
preferencialmente nos primeiros 6 meses de vida

e) os efeitos do torcicolo são apenas locais, sem potenciais 
consequências, o que justifica a instituição da fisioterapia 
após os 2 anos de idade 

28) As patologias congênitas do diafragma representam 
um importante grupo de doenças na infância, com 
espectro clínico muito variável. Assinale a alternativa 
que apresenta a afirmação correta sobre uma destas 
doenças. 
a) eventração diafragmática representa a elevação 

anormal do diafragma cujo tratamento é cirúrgico e 
realizado através de implante de tela 

b) a hérnia de Bochdaleck é a anomalia diafragmática 
mais rara no recém-nascido e a que apresenta o melhor 
prognóstico

c) a hérnia de Morgagni tem origem na persistência do 
canal pleuroperitoneal, resultando em defeito muscular 
póstero-lateral, mais comumente localizado do lado 
esquerdo

d) a indicação de tratamento cirúrgico em pacientes 
assintomáticos com hérnias de Morgagni é justificada 
pelo risco de encarceramento do conteúdo intestinal 
herniado

e) a hérnia de Bochdaleck é uma emergência cirúrgica 
neonatal e o intervalo de tempo decorrido entre o 
nascimento e a realização da cirurgia é o seu principal 
fator prognóstico 

29) Apesar dos avanços no tratamento cirúrgico 
de pacientes com atresias de esôfago, as taxas 
de complicações pós-operatórias ainda são 
consideráveis. Assinale a alternativa que apresenta 
o tipo de complicação mais frequente no tratamento 
cirúrgico desta anomalia congênita.
a) refluxo gastroesofágico
b) deiscência de anastomose
c) traqueomalácia
d) estenose da anastomose
e) fístula traqueoesofágica recorrente

30) Anomalias congênitas podem estar associadas a mais 
de 50% dos casos de onfalocele. Assinale a alternativa 
que apresenta uma síndrome comumente associada a 
onfalocele, caracterizada pela presença de gigantismo, 
macroglossia e hiperplasia das células das ilhotas 
pancreáticas.
a) Sandifer
b) Beckwith-Wiedemann
c) Cantrell
d) Celossômica inferior
e) Arnold-Chiari

31) Pseudocisto pancreático é a principal complicação da 
pancreatite aguda na criança, independentemente de 
sua etiologia. Assinale a alternativa correta em relação 
a esta complicação. 
a) a drenagem percutânea é a abordagem de escolha 

para o tratamento inicial dos pacientes que apresentam 
ruptura completa do ducto pancreático principal 

b) a realização de drenagem interna do pseudocisto 
independe da espessura de sua parede

c) a maior parte dos pseudocistos na infância são 
multiloculados, maiores que 8 cm de diâmetro, com 
lesão de ducto pancreático proximal e secundários a 
pancreatite biliar

d) os casos que apresentam lesão do ducto pancreático 
principal, com comunicação com o pseudocisto, são 
os que possuem maior propensão para resolução 
espontânea

e) os pseudocistos localizados anteriormente, no corpo e na 
cauda do pâncreas, podem ser tratados cirurgicamente 
por cistojejunostomia em Y de Roux 

32) Assinale a alternativa que apresenta a técnica 
cirúrgica recomendada, de acordo com as diretrizes 
do Consenso Baveno VI (2015),  para o tratamento de 
crianças com hipertensão portal crônica por obstrução 
portal extra-hepática, que tenham apresentado alguma 
complicação.
a) Shunt porto-cava
b) Shunt espleno-renal
c) Shunt mesentérico portal esquerdo (Rex shunt)
d) Derivação mesentérico-caval
e) Shunt de Clatworthy

33) O tratamento cirúrgico de crianças com atresia duodenal 
é influenciado por características desta malformação 
que variam de caso para caso. Assinale a alternativa 
que apresenta a técnica cirúrgica preferencialmente 
utilizada em casos de atresia duodenal sem continuidade 
entre os cotos e sem pâncreas anular associado.
a) gastrojejunoanastomose látero-lateral
b) duodenoduodenostomia látero-lateral em forma de 

diamante
c) procedimento de Brown
d) duodenoduodenoanastomose término terminal circular
e) duodenojejunostomia término-lateral 
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34) A avaliação radiológica através de radiografias do 
abdome possui papel fundamental na investigação 
diagnóstica de crianças com enterocolite necrosante. 
Assinale a alternativa que apresenta a correspondência 
correta entre achado radiológico e a respectiva conduta 
determinada por este achado.
a) pneumatose intestinal; cirurgia
b) pneumoporta; drenagem da cavidade abdominal
c) pneumoperitônio; cirurgia
d) pneumoperitônio; paracentese
e) pneumatose intestinal; drenagem da cavidade 

abdominal

35) Recém nascido do sexo masculino, nascido a termo 
de parto vaginal, recebeu os cuidados iniciais 
de assistência ao recém-nascido sem nenhuma 
intercorrência, mas foi observada ausência de ânus 
durante o exame físico. Assinale a alternativa que 
apresenta a conduta imediata a ser instituída em relação 
ao tratamento desta malformação congênita. 
a) colostomia em duas bocas
b) anorretoplastia sagital posterior
c) radiografia com incidência de Wangesteen-Rice 

(invertografia)
d) expectante nas primeiras 20-24 horas de vida
e) colostomia em alça

36) As infecções do trato urinário representam causas 
comuns de consultas médicas em pediatria. Assinale 
a alternativa que apresenta as indicações mais 
adequadas para investigação morfofuncional do trato 
genitourinário em crianças, após quadro comprovado 
de infecção do trato urinário (ITU).
a) somente após o terceiro episódio de ITU, em meninas, 

com menos de 1 ano de idade
b) após o primeiro episódio de ITU, independentemente da 

idade e do gênero
c) após o primeiro episódio de ITU, em meninos, com 

menos de 2 anos de idade
d) somente após o terceiro episódio de ITU, 

independentemente do gênero, em crianças com mais 
de 5 anos de idade

e) após o segundo episódio de ITU, em meninas, com 
mais de 5 anos de idade 

37) Apesar de a circuncisão ser um dos procedimentos 
mais antigos relatados na história da cirurgia e um dos 
mais comumente realizados na infância, a sua indicação 
ainda é motivo de muita controversa. Assinale a 
alternativa que apresenta uma indicação absoluta para 
a realização de postectomia em crianças. 
a) balanite xerótica obliterante
b) episódio de parafimose tratado
c) balonamento miccional
d) prepúcio exuberante
e) jato urinário fino 

38) Sobre o cisto de tireoglosso, assinale a alternativa 
correta.
a) A fistulização cutânea do canal tireoglosso tem origem 

embriológica
b) A maioria dos cistos se situam no forame cego
c) A malignização é comum
d) É comum a queixa de halitose decorrente do cisto 

infectado
e) É a anomalia congênita do pescoço mais comum

39) Sobre a patologia congênita que se caracteriza pela 
hiperaeração e hiperdistensão pós natal de um ou mais 
lobos de um pulmão histologicamente normal, assinale 
a alternativa correta.
a) É comum em prematuros
b) O envolvimento é bilateral na maioria dos casos
c) A etiologia é sempre decorrente de obstrução alveolar
d) Anomalias associadas além das cardíacas são raras
e) O tratamento pode ser conservador nos casos mais 

leves

40) A hérnia inguinal representa a doença de tratamento 
cirúrgico eletivo mais frequente da infância e, desta 
forma, faz parte do dia-a-dia do cirurgião pediátrico. 
Sobre as hérnias inguinais na criança, assinale a 
alternativa correta.
a) Decorre da persistência do conduto ônfalo-mesentérico
b) Classifica-se como hérnia inguinal indireta
c) A maioria dos encarceramentos ocorre após os 2 anos 

de vida
d) No lactente do sexo feminino, é comum ocorrer o 

encarceramento do apêndice
e) A indicação cirúrgica só pode ser feita se o cirurgião 

presenciar o abaulamento no momento do exame físico

41) Trauma ainda é a principal causa de mortalidade na 
infância em nosso país. Sobre o trauma abdominal na 
criança, assinale a alternativa correta.
a) O rim é a víscera mais frequentemente acometida
b) A lesão hepática grave frequentemente está 

acompanhada de fraturas dos arcos costais ipsilaterais
c) A abordagem das lesões renais é em geral cirúrgica
d) Nas lesões esplênicas não deve ser tentado tratamento 

conservador
e) Hipertensão persistente é uma das indicações para 

tratamento cirúrgico de trauma renal contuso

42) Atresia de vias biliares é a principal causa cirúrgica 
de colestase neonatal. Sobre a atresia de vias biliares, 
assinale a alternativa correta.
a) Realizar a correção cirúrgica antes da 10ª semana de 

vida é fator prognóstico favorável
b) O tipo III, que corresponde à atresia do ducto biliar 

comum é a maioria dos casos
c) Deve-se investigar para esse diagnóstico todo recém 

nascido com hiperbilirrubinemia persistente com mais 
de 4 semanas de vida

d) A incapacidade de encontrar vesícula biliar à 
ultrassonografia é patognomônico dessa doença

e) Independente da idade ao diagnóstico, a cirurgia de 
Kasai é sempre a primeira escolha

43) Atresias jejunoileais são obstruções congênitas 
completas do lúmen de algum segmento jejunoileal. 
Sobre as atresias jejunoileais, assinale a alternativa 
correta.
a) Há alta incidência de malformações associadas
b) O polidrâmnio materno ocorre na maioria dos casos
c) Pode ocorrer a eliminação de mecônio após o 

nascimento
d) O RX de abdômen tipicamente apresenta o sinal da 

dupla bolha
e) O segmento atrésico é histologicamente normal
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44) As duplicações do trato digestivo podem ocorrer desde 
a boca até o ânus. Sobre essa patologia, assinale a 
alternativa correta.
a) São revestidas mais comumente por mucosa diferente à 

porção que duplica
b) A maioria se situa no bordo mesentérico do intestino 

normal
c) As não comunicantes são tubulares
d) As duodenais são as mais comuns
e) A maioria é diagnosticada após os 5 anos de idade

45) Lactente de 5 meses, há 1 dia com dor abdominal em 
cólica, vômitos, queda do estado geral e parada das 
evacuações, com eliminação de pequena quantidade 
de muco. Exame físico: massa palpável móvel em 
lateral direita do abdômen. Sobre a principal hipótese 
diagnóstica desse caso clínico, assinale a alternativa 
correta.
a) A ausência de evacuações com fezes em geleia de 

morango exclui o diagnóstico
b) O tratamento cirúrgico pode ser postergado até a coleta 

de exames laboratoriais
c) Na maioria dos casos há evolução para prolapso anal
d) A ultrassonografia é o exame de escolha para o 

diagnóstico
e) A conduta deve ser observação e hidratação 

endovenosa, com reavaliação após

46) Apendicite aguda é a principal causa de abdome agudo 
inflamatório na infância. Sobre a apendicite, assinale a 
alternativa correta.
a) As taxas de perfuração do órgão ao diagnóstico são 

maiores em crianças maiores de 2 anos
b) Hemograma normal exclui o diagnóstico
c) Exames físicos seriados frente a casos duvidosos pioram 

o prognóstico e aumentam as taxas de perfuração
d) Sempre deve ser solicitada ultrassonografia para o 

diagnóstico
e) Se achado incidental de carcinoide de 1 cm no apêndice, 

deve-se realizar apenas  a apendicectomia e seguir o 
paciente com exames de imagem

47) Criança de 2 anos, há 4 meses realizou abaixamento de 
cólon à Duhamel por aganglionose congênita, apresenta 
há 1 dia queda do estado geral, febre e diarreia líquida e 
fétida em grande quantidade. Assinale a correta.
a) Medicar a febre e orientar hidratação oral, com retorno 

caso não haja melhora
b) Internação, jejum, antibioticoterapia endovenosa
c) Realizar coprocultura com orientação de hidratação oral 

e retorno para resultado do exame
d) Hidratação endovenosa no pronto socorro e alta após
e) Laparotomia exploradora de urgência

48) Assinale a alternativa correta sobre a anomalia de 
desenvolvimento em que o parênquima renal é quase 
completamente substituído por cistos não funcionantes 
displásicos.
a) É a causa mais comum de massa abdominal em um 

recém nascido
b) É mais comum o acometimento bilateral
c) Não é possível o diagnóstico pré-natal
d) O tratamento é cirúrgico ao diagnóstico
e) Há alta incidência de malignidade

49) Sobre a extrofia vesical, assinale a correta.
a) É mais comum em meninas
b) Deve ser corrigida preferencialmente entre 48 e 72 h de 

vida
c) A mucosa da bexiga está completamente exposta, mas 

o colo vesical e a uretra não tem alterações
d) O trato urinário superior geralmente tem graves 

malformações associadas
e) Para o diagnóstico pré natal, deve sempre haver 

anomalias espinhais associadas

50) Hipospádias são malformações prevalentes que 
exigem conhecimento e cuidados especiais. Sobre 
hipospádias, assinale alternativa correta.
a) O prepúcio é normal na maioria dos casos
b) Outras anomalias urinárias são raras
c) A associação da forma grave com criptorquidia exige 

investigação de distúrbio de diferenciação sexual
d) O tipo posterior é o mais comum
e) A correção cirúrgica deve ser realizada após os 2 anos 

de vida


