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Médico Pediatra 

Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
Considerando um recém-nascido que nasceu a 
termo (39 semanas), saudável e que mama 
exclusivamente ao seio, pode-se afirmar que: 
 
A) pode perder 10% do peso de nascido na 

primeira semana de vida; 
B) recupera ou excede o peso de nascido na 

quarta semana de vida; 
C) ganha em torno de 15g por dia durante o 

primeiro mês de vida;  
D) recupera seu peso de nascido após iniciar o 

segundo mês de vida; 
E) tem ganho de peso de 40g por dia nos 

primeiros três meses de vida.  
 
Questão 12) 
Pré-escolar, três anos, é trazido à unidade de 
saúde por estar há 2 dias com diarreia líquida, 
várias vezes ao dia, sem sangue. Apresentou 
alguns episódios de vômitos e dois picos febris de 
38

0
C, um em cada dia. Sua mãe relata que ele 

está bebendo água, rápido e avidamente. Ao 
exame físico mostrou-se irritado, com olhos 
fundos; o sinal da prega desaparece rapidamente 
e o pulso é rápido e fraco. A orientação do 
Ministério da Saúde para a conduta inicial nesse 
caso é:  
 
A) 50 a 100 ml/kg de solução de reidratação oral, 

em 4 a 6 horas; 
B) 30 ml/kg de soro fisiológico 0,9% via 

endovenosa, em 30 minutos; 
C) 100 ml/kg de soro glicosado 5% via 

endovenosa, em 2 horas; 
D) 100 a 200 ml/kg de solução de reidratação oral, 

em 6 a 8 horas; 
E) 30 a 60 ml/kg de soro fisiológico 0,9% por via 

oral, em 40 minutos.  
 
Questão 13) 
Lactente, seis meses, em consulta de puericultura, 
no exame físico observa-se a presença de fimose. 
A conduta a ser adotada nesse caso pelo pediatra 
deverá ser: 
 
A) aguardar a resolução espontânea 
B) utilizar anti-inflamatório local 
C) prescrever creme de corticoide 
D) tentar a redução manual 
E) encaminhar ao cirurgião 
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Questão 14) 
A classificação CORRETA de uma criança que 

nasceu de parto normal, com 36 semanas, 
pesando 2.300g, estando entre os percentis 10 e 
90 das curvas de crescimento intrauterino é: 
  
A) pré-termo extremo, muito baixo peso, pequeno 

para a idade gestacional; 
B) a termo, baixo peso, grande para a idade 

gestacional; 
C) pré-termo tardio, muito baixo peso, pequeno 

para a idade gestacional; 
D) pré-termo tardio, baixo peso, adequado para a 

idade gestacional; 
E) a termo, peso normal, adequado para a idade 

gestacional. 
 
Questão 15) 

Pré-escolar, três anos, masculino, há 6 dias iniciou 
febre, tosse produtiva que se tornou proeminente, 
corrimento nasal claro, eritema conjuntival e 
fotofobia. Em seguida, surgiram nas bochechas 
lesões eritematosas discretas, esbranquiçadas no 
centro, que se espalharam pela boca. No 
momento, apresenta exantema maculopapular 
avermelhado em todo o corpo, iniciado em região 
de implantação do cabelo e retro-auriculares e que 
se disseminou de forma céfalo-caudal, sendo 
confluente na face. O hemograma mostrou 
redução da contagem total de leucócitos com 
diminuição de linfócitos e a VHS normal. O 
provável diagnóstico desta criança é: 
 
A) exantema súbito; 
B) doença de Kawasaki; 
C) sarampo; 
D) rubéola;  
E) escarlatina. 

 
Questão 16) 

A detecção precoce do autismo é fundamental 
para a imediata intervenção. As características 
abaixo podem ser encontradas nas crianças 
autistas, EXCETO: 

 
A) evita relacionar-se com pessoas desde o início 

da vida; 
B) hipersensibilidade a determinados tipos de 

sons; 
C) tendência ao isolamento e comportamentos 

estranhos; 
D) não estabelecem contato “olhos nos olhos”; 
E) interesse em relação a estímulos oferecidos 

(p.e. brinquedos). 
 
 
 
 
 
 

Questão 17) 
A radiografia de punho esquerdo é apontada como 
o melhor método para avaliação da maturidade 
esquelética em crianças. Comparando a idade 
óssea (IO) com a idade cronológica (IC), a relação 
de modo geral aceita é: 
 
A) igualdade de valores entre a IO e a IC; 
B) aumento de até 3 anos na IO em relação à IC; 
C) diminuição de 3 anos da IO em relação à IC; 
D) valores da IC maiores que os da IO;  
E) IO dois anos a mais ou a menos que a IC. 
 
Questão 18) 

Escolar, sete anos, feminina, é trazida à 
emergência por apresentar inchaço nos olhos 
iniciado há três dias. O inchaço vem aumentando 
e hoje está urinando muito pouco e escuro. Há 15 
dias foi medicada com amoxicilina por infecção na 
garganta. Exame físico: edema periorbitário 
bilateral; pressão arterial: 160 / 90 mmHg. O 
exame de urina mostrou pH=6,5, proteína (+), 
hemácias numerosas (incontáveis), presença de 
cilindros hemáticos. O nível sérico de C3 está 
diminuído e o título de antiestreptolisina O (ASO) 
está aumentado. Dentre os achados presentes, 
aquele que pode caracterizar a principal hipótese 
diagnóstica é: 
  
A) aumento do C3 sérico; 
B) evidência da infecção prévia; 
C) hipertensão grave; 
D) aumento progressivo do edema; 
E) presença de hematúria. 
 
Questão 19) 

Lactente, 20 meses, encaminhado à unidade 
básica de saúde por contato intradomiciliar com 
tuberculose, apresenta PPD com enduração de 7 
mm. A criança se mantém assintomática, com 
radiografia de tórax normal, e exame físico sem 
alterações. De acordo com o Ministério da Saúde, 
a possibilidade de tuberculose e a conduta nessa 
criança é: 
  
A) muito provável, recomendando-se iniciar o 

tratamento; 
B) pouco provável, devendo-se prosseguir a 

investigação; 
C) possível, devendo-se iniciar tratamento a 

critério médico; 
D) muito provável, indicando-se prosseguir na 

investigação; 
E) pouco provável, recomendando-se iniciar o 

tratamento. 
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Questão 20) 
Uma lactante de 17 anos, primípara, está 
amamentado exclusivamente ao seio. Apresenta 
dor intensa no mamilo direito, com saída de 
sangue quando seu filho de 30 dias termina a 
mamada nesse seio. Ao exame, não se observa 
alteração na mama. A recomendação neste caso 
deverá ser: 
 
A) passar o próprio leite após as mamadas para 

ajudar no processo de cicatrização;  
B) utilizar, temporariamente, suplementação com 

fórmula para descanso do seio afetado; 
C) usar pomada com antibióticos, pois parece 

haver suspeita de infecção bacteriana; 
D) iniciar a mamada pelo seio afetado, visando 

evitar a lesão da mama contralateral; 
E) evitar o uso de protetores de mamilo, mesmo 

os com perfuração para ventilação. 
 

Questão 21) 
Um recém-nascido de 29 dias é atendido no 
ambulatório de puericultura. O pediatra observa 
que ele está ictérico e realiza o exame físico, não 
encontrando outras alterações além da icterícia. A 
opção abaixo que, do ponto de vista clínico, 
durante essa consulta, fornece informação 
imediata para auxiliar na diferenciação entre os 
tipos de hiperbilirrubinemia neste recém-nascido 
é: 
 
A) cor das fezes e urina; 
B) intensidade da icterícia; 
C) dosagem das bilirrubinas; 
D) determinar a zona de Kramer; 
E) avaliação do teste do pezinho. 
 
Questão 22) 

Pré-escolar, 4 anos, masculino, apresentando pele 
seca e áspera, o prurido intenso nas pregas 
antecubitais e poplíteas com espessamento 
dessas áreas que já vem ocorrendo há vários 
meses. Os sintomas iniciaram há mais de dois 
anos e apresenta história pregressa de rinite 
alérgica. No exame físico, além daquelas 
alterações, observa-se prega de Dennie-Morgan. 
Assinale a afirmativa CORRETA sobre essa 
doença: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) existem conclusões definitivas que apontam os 
antígenos alimentares como a causa na 
maioria dos casos; 

B) a exposição solar tende a melhorar as lesões, 
mas há prurido nos locais onde ocorre maior 
sudorese; 

C) a relação entre o ácaro da poeira doméstica e 
suas manifestações clínicas não está 
estabelecida;  

D) há deficiência na função de barreira cutânea 
em decorrência do metabolismo anormal de 
aminoácidos; 

E) ocorre ativação linfocitária para um desvio Th1, 
justificando não ser encontrado aumento de 
IgE sérica. 

 
Questão 23) 
Pré-escolar, três anos, masculino, há dois meses 
vem apresentando gritos, sem nada falar, 
respiração rápida e agitação, nas primeiras horas 
após o início do sono. Os pais referem parecer 
aterrorizado, sendo quase impossível acorda-lo. 
Este distúrbio é chamado de: 
 
A) despertares confusionais noturnos; 
B) pesadelo; 
C) transtorno da transição do sono; 
D) terror noturno; 
E) mioclonia do sono. 
 
Questão 24) 
Escolar, sete anos, feminina, é trazida à unidade 
de saúde por apresentar há três dias secreção 
vulvar esverdeada de pequena quantidade, mas 
frequente, coceira e vermelhidão, além de 
ardência ao urinar. Não há sangramento ou 
história prévia desse acometimento ou outras 
doenças. No exame físico apenas secreção não 
purulenta, sem odor fétido e eritema vulvar. Essa 
leucorreia é: 
 
A) secundária a verminose, sendo relacionada à 

enterobíase; 
B) decorrente da presença de corpo estranho na 

vagina; 
C) causada por Candida sp devido à má higiene 

ao urinar; 
D) provocada por flora saprófita em mucosa 

vaginal atrófica; 
E) fisiológica já que caracteristicamente precede a 

menarca. 
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Questão 25) 
Lactente, 7 meses, masculino, saudável, 
apresenta choro intenso, intermitente ou 
demorado e episódios de vômitos há 3 horas. 
Pouco antes de ser trazido à emergência, 
apresentou sangue ao evacuar. Durante o exame 
observou-se dor à palpação do abdome. A 
ultrassonografia mostra massa tubular nas visões 
longitudinais e uma aparência de rosquinha ou 
alvo nas imagens transversas. Esses achados 
sugerem: 
 
A) má rotação com volvo; 
B) apendicite aguda; 
C) hérnia encarcerada; 
D) intussuscepção intestinal; 
E) adenite mesentérica. 
 
Questão 26) 
Assinale a opção CORRETA sobre a síndrome do 

bebê sacudido (“shaken baby”): 
 
A) na totalidade dos casos há fratura craniana; 
B) acomete crianças com menos de quatro anos; 
C) caracteristicamente não leva à morte; 
D) pode ser afastada na presença de lesões 

vasculares; 
E) podem ocorrer déficits motores. 
 
Questão 27) 

Escolar, seis anos, apresenta há três meses 
diarreia semilíquida a líquida, três a cinco vezes 
ao dia, com distensão e dor abdominal. Sua mãe 
refere que desde o início da diarreia apresenta 
inapetência, tendo perdido muito peso. Dentre os 
exames laboratoriais, o anticorpo anti-
transglutaminase IgA estava aumentado, menor 
que 10 vezes o valor superior da normalidade. A 
conduta imediata a ser tomada é:  
 
A) solicitar anticorpo anti-endomísio IgA; 
B) realizar endoscopia digestiva alta; 
C) iniciar dieta de isenção de glúten; 
D) dosar anticorpo anti-trasnglutaminase IgG; 
E) fazer colonoscopia até o íleo terminal. 
 
Questão 28) 
Segundo a Caderneta de Saúde da Criança do 
Ministério da Saúde, o peso adequado para a 
idade em um escolar de cinco anos é aquele que 
está entre os escores Z: 
  
A) menos 3 e mais 3; 
B) zero e mais 2;  
C) menos 2 e mais 2; 
D) mais 1 e mais 3; 
E) menos 1 e mais 1. 
 
 
 

Questão 29) 
Escolar, seis anos, masculino é levado ao 
atendimento pediátrico para avaliação de perda 
urinária à noite. Sua mãe refere que nunca 
apresentou controle noturno, mas não tem 
incontinência diurna. O exame físico e a análise 
da urina (incluindo urocultura) são normais. 
Assinale a opção CORRETA considerando a 

principal hipótese diagnóstica: 
  
A) na maioria das crianças há associação com 

incontinência diurna; 
B) é ligeiramente mais prevalente nas meninas 

que nos meninos; 
C) deve ser investigada já que a maioria das 

crianças têm patologia urológica; 
D) em geral exige intervenção terapêutica pois 

raramente é autolimitada; 
E) em pelo menos metade dos casos a história 

familiar é positiva. 
 
Questão 30) 

Adolescente, 13 anos, masculino, queixa de dor 
no joelho esquerdo iniciada há dois meses. Não 
há relato de trauma local. Essa dor o impede de 
continuar os treinamentos de futsal. No exame 
físico apresenta edema e dor sobre o tubérculo 
tibial esquerdo. O pediatra orientou a mãe a deixar 
a criança em repouso, afasta-la temporariamente 
do futsal e realizar fisioterapia. A lesão que gera 
esse quadro clínico é a: 
  
A) alteração da superfície articular da patela; 
B) periostite localizada no polo inferior da patela; 
C) irritação do tendão patelar na inserção no 

tubérculo tibial; 
D) lesão com destacamento completo de 

fragmento articular; 
E) rotura do ligamento cruzado anterior. 
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Conhecimento de Saúde 

Questão 31) 

Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando os níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 

1 – Integralidade 

2 – Equidade 

3 – Hierarquização 

4 – Regionalização 

5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 

(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 
curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
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Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) Desenvolvimento de serviços especializados 

de referência; 
B) Organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) Implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) Organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) Realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 

 deve-se notificar a simples suspeita da 
doença; 

 a notificação tem caráter sigiloso; 

 a ocorrência de casos novos de uma 
doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) As emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) Um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) A Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 
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Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca de desonerar os municípios; 

B) A implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
do Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) Promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) Entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) As formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação 
passaram a ser integradas em blocos de 
financiamento, sendo eles: Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade da Assistência, 
Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) Contribui para a elaboração de estratégias 
que visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) Fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) Promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) Estimula o planejamento, execução e 
avaliação dos processos formativos, 
impedindo a participação das instituições de 
ensino. 

Questão 40) 
Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
 

  



 

 
10 

 
Médico Pediatra 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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