
 
  
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE 
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PARA O ANO DE 2017 (QOS/2017). 
 

QOS/2017 – MÉDICO 
PEDIATRIA 

(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017). 
 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. 
 

NOME: ____________________________________________________________. 
CPF:___________________________IDENTIDADE:________________________. 
CIDADE/PROVA:________________________________SALA:______________ 

  ESCOLA: ___________________________________________DATA:20/08/2017. 

 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 
1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 

100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.  

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em 

branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 11:30 

horas.  

8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a realização da 

prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução da prova. 

9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, 

computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.  

10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, exclusivamente 

para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 01h (uma hora), e 

devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas 

devidamente preenchidos e assinados. 

 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

                  

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

SEGURANÇA 
 

 

 O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas 

casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, segurança. 

Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos 

guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no 

condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. 

 Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e 

assaltavam as casas. 

 Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. 

Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. 

Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus 

familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. 

Nem as babás. Nem os bebês. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. 

O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de 

guardas com ordem de atirar para matar. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões 

ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e 

a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam 

entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 

Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um 

proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois 

saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, 

passou a ser feito um rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame demorado 

do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem 

aceitava suborno. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais 

posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área 

de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no 

condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua 

severa vigilância e por curtos períodos. 
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 E ninguém pode sair. 

 Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa 

temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar 

através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às 

grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. 

 Mas surgiu outro problema. 

 As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de 

qualquer maneira atingir a liberdade. 

 A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 

  VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva,2001. 

 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

 

1ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada por 

informações explícitas no texto “Segurança”. 
 

A. (     ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, 

superada apenas pela perfeição dos playgrounds. 

B. (     ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram após 

a implantação de recursos tecnológicos eficazes. 

C. (     ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança e os 

recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado. 

D. (     ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os muros 

impedindo assim a entrada de assaltantes.   

 

2ª QUESTÃO – Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das 

ideias, no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão dos 

moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas janelas 

que foram engradadas.  

B. (     ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações 

relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como 

muito seguro. 

C. (     ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos 

moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são impedidos 

de entrar no condomínio. 

D. (     ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada a 

agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins 

constantes.  
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3ª QUESTÃO – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que: 

 

A. (     ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos 

condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.  

B. (     ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do condomínio 

pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a respeitar os 

limites e as regras impostas pela guarda. 

C. (     ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de vigilância do 

condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais segura e 

tranquila. 

D. (     ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-se 

reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da 

segurança no condomínio. 

 

 

O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS 

 

 A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à 

defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de segurança – 

aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros 

blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.  

 Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão 

de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada vez 

mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que considera 

ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de 

cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as vigas mestras para fazer 

uma civilização democrática.  

 As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não 

deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os 

problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. 

São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, 

os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o país. Fazendo com que 

uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de 

separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e democrático. 

Revista Veja, 23/11/1994. 
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4ª QUESTÃO – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os dois 

Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”. 

 

I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e 

guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao 

delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ” 

II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser.” 

III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada 

vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. ”  

IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, 

não deixando que se criem guetos...” 

 

 São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto 

“Segurança”. 

A. (     ) Apenas I, II e III. 

B. (     ) Apenas I, II, IV. 

C. (     ) Apenas II e III. 

D. (     ) Apenas I, III e IV. 

 

 

5ª QUESTÃO – O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero 

textual classificado como: 

 

A. (     ) Argumentativo. 

B. (     ) Expositivo. 

C. (     ) Injuntivo. 

D. (     ) Narrativo. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

6ª QUESTÃO – Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e 

saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída a um ser 

inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é: 

A. (     ) Prosopopeia. 

B. (     ) Anáfora. 

C. (     ) Antítese. 

D. (     ) Comparação. 
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7ª QUESTÃO – Complete as frases com mau ou mal: 

 

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito ________ 

na execução dos serviços. 

II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio. 

III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol, consequentemente, as 

piscinas do condomínio ficaram vazias. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A. (     ) Mau – mau – mal. 

B. (     ) Mal – mal – mau. 

C. (     ) Mal – mau – mal. 

D. (     ) Mal – mal – mal. 

 

8ª QUESTÃO – Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa 

INCORRETA quanto à acentuação: 

A. (     ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002) 

B. (     ) “O que será que será?” (Chico Buarque) 

C. (     ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje. 

D. (     ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro 

quadrado do mundo. 

 

9ª QUESTÃO – Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e 

identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente 

observado: 

 

(1) Banditismo (    ) Onomatopeia 

(2) Desconhecer (    ) Aglutinação 

(3) Coaxar (    ) Hibridismo 

(4) Televisão (    ) Justaposição 

(5) Guarda-costas (    ) Sufixação 

(6) Hidrelétrico (    ) Prefixação 

 

A. (     ) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

B. (     ) 3, 6, 4, 5, 1, 2. 

C. (     ) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 

D. (     ) 1, 3, 5, 4, 2, 6. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – Com base na Lei 11.340/2006, a qual cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a 

mulher caso esta não coabite com o agressor. 

B. (     ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 

11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher. 

C. (     ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006. 

D. (     ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, caso 

seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 11.340/2006, 

poderá fazer jus às proteções ali previstas. 

 

11ª QUESTÃO – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. 

No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. 

Nesse sentido, com base na Lei 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA 

quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial: 

 

A. (     ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (     ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal. 

C. (     ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 

local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. 

D. (     ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, independente de risco à vida. 

 

12ª QUESTÃO – Em todas as alternativas constam características utilizadas para 

caracterizar os Direitos Fundamentais. Marque a alternativa que contém uma ou mais 

características que NÃO caracterizam os Direitos Fundamentais. 

 

A. (     ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

B. (     ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

C. (     ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

D. (     ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, universalidade, 

indivisibilidade. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais previstos 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. (     ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras 

normas para sua aplicação imediata. 

B. (     ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos caso 

aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

C. (     ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 

D. (     ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou de 

opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese. 

 

 

 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

 

 

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para 

servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas 

atribuições e de sua competência. 

B. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico periciais de corpo de delito em 

seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de 

polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente 

técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 

apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para 

o relatório.  
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15ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, É VEDADO ao médico: 

 

A. (     ) Deixar de ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família 

ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu 

trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 

B. (     ) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de 

perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no 

último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de 

morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.  

C. (     ) Deixar de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à 

glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.  

D. (     ) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência. 

 

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  

 

A. (     ) O atestado médico não é parte integrante do ato médico, sendo seu 

fornecimento direito alienável do paciente, não podendo importar em 

qualquer majoração de honorários.  

B. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

C. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico 

codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, 

solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.  

D. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de 

maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos 

peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da 

Justiça.  
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17ª QUESTÃO –  Considerando a Resolução CFM N. 1851/2008, que altera o artigo 

3º da Resolução CFM n. 1658, de 13/02/2002, que normatiza a emissão de atestados 

médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, estabelecer o diagnóstico, mesmo quando não 

expressamente autorizado pelo paciente.  

B. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, identificar-se como emissor, mediante 

assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles as consequências à saúde dos familiares do paciente.  

D. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles registrar os dados de maneira ilegível. 

 
 

18ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A dor abdominal recorrente é um sintoma pouco usual das intoxicações por 

organofosforados, carbamatos e chumbo. 

B. (    ) A dor abdominal recorrente pode ser uma das poucas manifestações nos 

casos atípicos da doença celíaca, onde ocorre processo inflamatório intenso 

na mucosa jejunal. 

C. (    ) As causas orgânicas representam 5 a 15% da etiologia da dor abdominal 

recorrente. 

D. (    ) Como dor abdominal é um sintoma pouco frequente nas parasitoses 

intestinais, não há necessidade de investigá-las em caso de dor abdominal 

recorrente. 

 
19ª QUESTÃO – São situações de risco para amamentação, EXCETO: 
 
A. (    ) Crianças de baixo peso ou prematuros que necessitam ficar algum tempo 

internadas. 

B. (    ) Insucesso na amamentação de filhos anteriores. 

C. (    ) Dificuldades como choro da criança e a percepção de dor excessiva à 

sucção. 

D. (    ) Trabalho fora de casa, mesmo respeitando as leis de proteção à nutriz. 
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20ª QUESTÃO – É contra-indicação à amamentação: 

 

A. (    ) Doença hepática grave.  

B. (    ) Tuberculose.  

C. (    ) Hepatite B.  

D. (    ) Toxoplasmose.  

 
 

21ª QUESTÃO – A avaliação do desenvolvimento constitui um dos princípios 

fundamentais da atenção à saúde da criança. Deve ser realizada de forma sistemática 

e programada, buscando oferecer atenção integral a criança e sua família. Com relação 

à avaliação do desenvolvimento é CORRETO afirmar que: 

 
A. (    ) No Exame Evolutivo Abreviado são avaliados o equilíbrio estático, o 

equilíbrio dinâmico, a coordenação apendicular, a persistência motora, a 

sensibilidade e gnosias e a coordenação de tronco e membros em todas as 

faixas etárias. 

B. (    ) A criança com 6 anos de idade deve possuir domínio total e completo da 

língua materna, reconhecer a esquerda e direita em si próprio, reconhecer 

todos os números e fazer cálculos simples. 

C. (    ) Os bebês não apresentam percepções visuais, sendo que a preferência 

visual por rostos não é inata e desenvolve a partir do segundo mês de vida, 

junto com o riso social. 

D. (    ) O uso frequente de gesto em lugar de palavra para solicitar algo não é um 

sinal de alerta para alterações na linguagem e fala, assim como a linguagem 

ininteligível é comum em crianças até 3 anos de idade. 
 

 

 

22ª QUESTÃO – Sudorese, irritabilidade, anorexia, hipodesenvolvimento 
somático em lactentes são manifestações gerais que acompanham o quadro de: 
 
A. (    ) Constipação funcional. 

B. (    ) Cardiopatia congênita. 

C. (    ) Fibrose cística. 

D. (    ) Fenilcetonúria. 

 

23ª QUESTÃO – Com relação à bronquiolite viral aguda, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) É uma doença respiratória aguda, que acomete crianças menores de dois 

anos, causada por infecção viral das vias aéreas inferiores. 

B. (    ) Entre os agentes etiológicos o vírus influenza é o mais frequente, seguido 

pelo rinovírus, adenovírus e vírus sincicial respiratório. 

C. (    ) A incidência é habitualmente mais alta no sexo feminino, porém o gênero 

não é considerado fator de risco para ocorrência de infecção e mortalidade. 

D. (    ) O tempo entre o início dos sintomas e a instalação da dificuldade respiratória 

independe do agente etiológico. 
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24ª QUESTÃO – Sobre o tratamento de Dermatite Atópica marque “V” para as 
assertivas verdadeiras ou “F” para as falsas nas alternativas abaixo e, a seguir 
responda ao que se pede: 
 
(    ) A IgE específica para alimentos deve ser solicitada de rotina, e quando 

elevada, deve-se recomendar exclusão dietética dos alimentos. 
(    ) A maioria dos pacientes se beneficia com o uso de antibióticos orais, por 5 a 

10 dias, durante os surtos, mesmo na ausência de lesões clinicamente 

infectadas. 

(    ) Em caso de formas graves ou refratárias o uso de corticosteroides orais é 

mais recomendado que imunossupressores sistêmicos como ciclosporina ou 

azatioprina, por terem menos efeitos colaterais. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) F, F, F. 

B. (    ) V, V, F. 

C. (    ) F, V, F. 

D. (    ) V, V, V. 
 

 
25ª QUESTÃO – Com relação à capacitação de um paciente com asma, é 
CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) O paciente deve conhecer seu plano escrito e individualizado, mas deve ser 

orientado a não iniciar a medicação sem avaliação médica. 

B. (    ) O paciente não é apto a monitorizar o controle da asma, essa monitorização 

deve ser feita sempre por profissional habilitado.  

C. (    ) Uma vez demonstrado pelo paciente o correto uso da técnica inalatória, não 

há necessidade de conferir a técnica em toda consulta.  

D. (    ) O paciente deve ser capacitado a reconhecer os fatores desencadeantes de 

uma crise e como evitá-los. 

 

26ª QUESTÃO – A Febre Amarela foi assunto recorrente nos meios de comunicação 
durante o início do ano. Com relação à sua profilaxia é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A vacina é muito segura, podendo ser aplicada em gestantes e indivíduos 

com Imunodeficiência.  

B. (    ) A vacina é composta do vírus vivo atenuado e é altamente imunogênica, 

conferindo imunidade em mais de 95% dos vacinados. 

C. (    ) A anafilaxia após a ingestão de ovo não é contraindicação à vacinação. 

D. (    ) O controle do vetor da febre amarela urbana, assim como da forma silvestre, 

é possível e deve ser feito da mesma forma como descrito para o mosquito 

da dengue. 
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27ª QUESTÃO – A Leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma 

doença sistêmica, causada por protozoário do gênero Leishmania e transmitida por um 

inseto vetor flebotomínio. Sobre essa doença, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) As formas assintomáticas e oligossintomáticas são as mais comuns. As 

formas oligossintomáticas podem ser confundidas com infecções das vias 

aéreas superiores, gastroenterites e parasitoses intestinais, e evoluem para 

a cura espontânea em 75% dos casos.  

B. (    ) A idade não é fator de risco para manifestação de doença grave. 

C. (    ) Ocorre uma resposta imunológica caracterizada por uma diminuição na 

produção de anticorpos, o que explica a imunossupressão desses pacientes. 

D. (    ) A hepatomegalia é, geralmente, mais exuberante que a esplenomegalia. 

 
 

28ª QUESTÃO – Com relação às glomerulonefrites na infância é CORRETO afirmar: 

 
A. (    ) Na infância a manifestação mais comum das glomerulonefrites é a 

hipertensão arterial, seguida pela hematúria. 

B. (    ) A classificação baseada na etiologia é a ferramenta mais útil na avaliação 

dos pacientes. 

C. (    ) A persistência de proteinúria maciça é comum em glomerulonefrites difusas 

agudas pós-estreptocóccicas. 

D. (    ) A glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa é responsável pela maioria 

das causas pediátricas de glomerulonefrites. 

 

29ª QUESTÃO – Com relação à icterícia em pacientes filhos de mães diabéticas é 
CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A hiperbilirrubinemia nos recém-nascidos filhos de mãe diabética possuem 

peculiaridades no diagnóstico e tratamento. 

B. (    ) O controle do diabetes gestacional não interfere na hiperbilirrubinemia.  

C. (    ) A idade gestacional não altera a incidência de hiperbilirrubinemia em filhos 

de mães diabéticas. 

D. (    ) A hiperbilirrubinemia (bilirrubina superior a 15mg/dl) é observada em maior 

frequência no recém-nascido filho de mãe diabética. 

 
30ª QUESTÃO – São fatores de risco para taquipneia transitória do recém-
nascido: 
 
A. (    ) Parto cesariana sem trabalho de parto, crescimento intra-uterino retardado e 

trabalho de parto prolongado. 

B. (    ) Parto cesariana com trabalho de parto, volume de líquido infundindo na mãe 

e gestação única. 

C. (    ) Parto cesariana com ou sem trabalho de parto, gestação única e trabalho de 

parto prolongado.  

D. (    ) Parto cesariana com ou sem trabalho de parto, sexo masculino, parto pré-

termo e história familiar de asma brônquica. 
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31ª QUESTÃO – Sobre a hipoglicemia no recém-nascido, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Não é necessário saber a idade exata do recém-nascido para interpretar os 

níveis sanguíneos da glicose.  

B. (    ) É um dos distúrbios metabólicos mais comuns no berçário e na UTI 

neonatal. 

C. (    ) A utilização da definição clínica (tríade de Whipple) é a ideal para avaliar o 

recém-nascido, porque exige a ocorrência de sinais e sintomas em 

associação com níveis sanguíneos baixos de glicose. 

D. (    ) O limiar operacional para o manejo da hipoglicemia define o normal e o 

anormal. 

 
32ª QUESTÃO – Com relação às doenças exantemáticas na criança e no 
adolescente, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Atualmente no Brasil considera-se caso suspeito de sarampo o paciente com 

febre, exantema e sintomas catarrais. 

B. (    ) O diagnóstico da Síndrome de Kawasaki se faz, classicamente, por critérios 

clínicos e laboratoriais. 

C. (    ) São indicações para imunização passiva após contato com o vírus da 

varicela-zóster: imunodeprimidos com ou sem história de varicela, 

prematuros com mais de 28 semanas independente do estado imunitário da 

mãe e grávidas não susceptíveis.  

D. (    ) Os contatos de escarlatina devem ser afastados e receber profilaxia.  

 
33ª QUESTÃO – A cefaleia é a terceira forma de dor mais comum em crianças e 
adolescentes. Com relação às cefaleias nessa faixa etária, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) O mapa de cefaleia é complementar e sua importância é questionável 

B. (    ) Na maioria dos pacientes com cefaleias crônicas recorrentes, a anamnese e 

o exame físico são suficientes para o estabelecimento do diagnóstico da 

forma de cefaleia, sem a necessidade de exames complementares. 

C. (    ) Não são necessários exames de neuroimagem na investigação de cefaleias 

primárias, mesmo nas rebeldes a tratamento. 

D. (    ) O eletroencefalograma (EEG) é o primeiro exame complementar indicado na 

abordagem da cefaleia. 

 
34ª QUESTÃO – Com relação à urticária e ao angioedema é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A urticária pode ser arbitrariamente dividida em aguda ou crônica, conforme 

o tempo de evolução inferior ou superior a 24 horas. 

B. (    ) A lesão essencial caracteriza-se por pápulas e placas bem delimitadas, 

confluentes ou não, eritematoedematosas e intensamente pruriginosas. 

C. (    ) O principal diagnóstico diferencial é a dermatite atópica. 

D. (    ) Em todos os casos, deve-se solicitar exames complementares para a 

identificação do fator desencadeante. 
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35ª QUESTÃO – Com relação ao atendimento emergencial na doença falciforme, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) Lactente com doença falciforme que apresenta aumento súbito de 

temperatura acima de 38,5ºC, sem outros sinais e sintomas, podem ser 

tratados ambulatorialmente. 

B. (    ) A crise aplásica exige internação imediata para transfusão de glóbulos e 

monitorização clínica do paciente. 

C. (    ) Apesar da crise de sequestração esplênica aguda ser a segunda causa de 

morte em crianças abaixo de cinco anos de idade, a esplenectomia não está 

indicada, mesmo após episódios recorrentes ou graves de sequestração. 

D. (    ) A crise dolorosa, que representa uma das causas mais comuns de procura 

assistencial, está presente apenas a partir da idade pré-escolar. 

 

36ª QUESTÃO – A febre reumática é uma doença com múltiplas manifestações e não 
existe sinal clínico ou exame laboratorial patognomônico. Marque a alternativa que 
contém apenas manifestações maiores, segundo os critérios de Jones: 
 
A. (    ) Cardite, artralgia e coréia. 

B. (    ) Cardite, artralgia e nódulo subcutâneo. 

C. (    ) Cardite, artrite e eritema marginato. 

D. (    ) Febre, artrite e elevação dos niveis de proteína C reativa. 

 

37ª QUESTÃO – A asma aguda, exacerbação ou crise asmática, na maioria das 
vezes instala-se de forma súbita e mais raramente de forma arrastada. Quanto ao seu 
tratamento, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (    ) A aminofilina é recomendada como tratamento de rotina na asma aguda. 

B. (    ) Não há estudos que mostram beneficio no uso de sulfato de magnésio por 

via endovenosa em crianças com exacerbação grave. 

C. (    ) O corticoide sistêmico deve ser iniciado precocemente quando houver 

fatores de risco para óbito e pacientes com asma grave por ter resposta 

clínica imediata. 

D. (    ) A maioria dos pacientes com crise asmática está desidratada devendo-se 

fazer apenas uma reposição volumétrica cuidadosa para não levar a edema 

pulmonar. 

 

38ª QUESTÃO – A etiologia da pneumonia adquirida na comunidade pode ser viral 
ou bacteriana, típica ou atípica. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A pneumonia, geralmente, é precedida por uma infecção viral de vias aéreas 

superiores que se complica após alguns dias. 

B. (    ) As pneumonias virais apresentam início abrupto, com febre elevada e maior 

comprometimento do estado geral da criança (taquipnéia, prostração, 

dispnéia).  

C. (    ) Os achados radiológicos isoladamente são bons indicadores da etiologia da 

pneumonia não sendo necessária a correlação com os dados clínicos. 

D. (    ) Entre os agentes bacterianos, o Streptococcus do grupo B continua sendo o 

agente de maior prevalência em todas as faixas etárias. 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO QOS/2017 DA PMMG  PEDIATRIA 

 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       16 

39ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Na abordagem laboratorial do 

paciente anêmico, a avaliação morfológica dos eritrócitos é complementada pelo 

exame do esfregaço sanguíneo. Entre os achados mais frequentes nas anemias 

hemolíticas estão os esferócitos, que são visibilizados na doença hemolítica do recém-

nascido por incompatibilidade sanguínea, na esferocitose congênita e também na: 

 
A. (    ) hemoglobinopatia C. 

B. (    ) deficiência de vitamina E. 

C. (    ) anemia hemolítica autoimune. 

D. (    ) talassemia. 

 

40ª QUESTÃO – Com relação à rinossinusite aguda (RSA) na infância, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A radiografia simples dos seios da face permanece como método de escolha 

para o estudo dos seios paranasais e é essencial para a confirmação do 

diagnóstico de RSA na infância. 

B. (    ) É extremamente fácil fazer a distinção entre rinossinusites virais e 

bacterianas baseado apenas nos achados clínicos. 

C. (    ) Embora 40% das crianças com RSA bacterianas evoluam para cura 

espontânea, a antibioticoterapia é indicada para a resolução mais rápida dos 

sintomas e na prevenção de complicações orbitárias e intracranianas. 

D. (    ) No tratamento da RSA a higiene nasal é dispensável uma vez que a 

infecção já está instalada. 

 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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