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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. 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. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 

registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 8. 

 Tomar decisões nem sempre é algo fácil. 
Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 
difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar 
sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico 
são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. 
Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro 
com suas próprias opiniões. 
 Agora, imagine você ter uma autoconfiança 
muito grande e simplesmente não considerar nada 
disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, 
no Canadá, constataram que é exatamente o que 
acontece com pessoas narcisistas. 
 A origem da palavra “narcisismo” deriva da 
história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que 
– spoiler – morre por se apaixonar por sua própria 
imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica 
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito 
também chama atenção para o individualismo e a 
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas 
características, o que acaba fazendo com que eles 
realmente achem que não precisam de nada além de 
seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão 
acertada. 
 Pessoas narcisistas não costumam fazer isso 
por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – 
e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O 
problema é que os altos níveis de confiança que eles 
têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão 
equivocados. 

(Fonte: Superinteressante)  
 
1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo 

do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões 

difíceis nunca é uma tarefa fácil. 
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as 

próprias opiniões, é um caminho seguro para 
se tomar uma boa decisão. 

c) Considerar as várias possibilidades com criticidade 
garante o êxito de um empreendimento. 

d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à 
análise crítica, pode resultar em uma boa decisão. 

 
2) A partir da leitura e interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é 

expositiva, o texto não utiliza sequências 
explicativas na sua composição. 

b) Os cientistas da universidade canadense de 
Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias 
que se relacionam ao mito grego de Narciso. 

c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um 
conceito utilizado para pensar a sociedade, 
sendo utilizado em outras áreas do 
conhecimento, além da mitologia. 

d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um 
complexo de inferioridade, que eles tentam 
esconder apresentando-se como pessoas de 
intelecto acima da média. 

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas 
abaixo.  

 
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro 

parágrafo, tem função de prevenir o leitor de 
que o desfecho da narrativa será revelado, 
no caso, da narrativa mítica. 

II. Os narcisistas tendem a se achar 
autossuficientes, devido ao seu individualismo 
exagerado e à falta de confiança nas pessoas. 

III. Apesar de serem inteligentes, os 
narcisistas, tendem a supervalorizar essa 
qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-
los ao erro. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
4) Leia com atenção a reescrita do trecho e 

assinale a alternativa que preencha, correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “_____ crítica óbvia _____ exaltação 
exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o 
mito chama atenção para _____ autoconfiança, além 
de fazer referência ao individualismo do narcisista.” 
 

a) à/ à/ a 
b) há/ à/ à 
c) a/ a/ à 
d) à/ a/ a 

 
5) De acordo com o texto e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a 

palavra destacada tem função anafórica, já que 
faz referência a uma ideia já enunciada no 
texto, retomando-a. 

(  ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem 
essas características”, a palavra destacada 
tem função catafórica, já que faz referência a 
uma expressão ainda não enunciada no texto, 
antecipando-a. 

(  ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, 
a palavra destacada é, morfologicamente, 
classificada como um pronome demonstrativo. 

(  ) No trecho “O problema é que os altos níveis de 
confiança”, a palavra destacada é classificada, 
morfologicamente, como um pronome relativo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 
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6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo 
e, de acordo com as regras de pontuação 
previstas na Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da 

mitologia grega, a origem da palavra 
“narcisismo”.   

 
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, 

que se origina a palavra “narcisismo”. 
 
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é 

quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.  
 
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada 

em Narciso, o belo jovem da mitologia grega. 
 
7) De acordo as regras de acentuação da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo 

a mesma regra gramatical da palavra “portátil”. 
 
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “pá”. 
 
c) A palavra “você” recebe acento gráfico 

segundo a mesma regra gramatical da palavra 
“caratê”. 

 
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “até”. 
 
8) No trecho “O problema é que os altos níveis de 

confiança que eles têm em suas habilidades 
intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, 
se a expressão grifada fosse substituída pela 
palavra “nível”,  algumas alterações deveriam 
ser realizadas na frase para que ela 
permanecesse de acordo com o sentido geral 
do texto e com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles tem em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
b) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe estão equivocados. 

 
c) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
d) O problema é que o alto nível de confiança que 

ele têm em sua habilidade intelectual vira e 
mexe está equivocado. 

 Leia a tira abaixo para responder às questões 
de 9 a 11. 

 
 

 
 
 
9) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 

I. As reticências na fala da personagem no 1º 
quadrinho refletem o desânimo da 
personagem. 

 
 
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” 

é uma pergunta retórica, pois a intenção da 
personagem não é obter uma resposta mas, 
sim, utilizar a própria pergunta como 
estratégia de desenvolvimento das suas 
ideias. 

 
 
III. A fala de Mafalda no último quadrinho 

surpreende pela crítica ao sistema escola e 
pela tristeza das festas de formatura, que 
são comparadas a velórios. 

 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, 

depois, de acordo com Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha, correta e respectivamente, as suas 
lacunas. 

 
 “A tira acima relaciona às questões 

pedagógicas _____ questões existenciais _____ 

problemas são levantados por duas crianças.”  

 
a) às / cujos 
b) as / cujo os 
c) as / cujos 
d) às / cujo os 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Considere as duas sentenças abaixo.   

 
A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é 

mineiro. 
 
B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa 

não é mineiro. 
 

 Assinale a alternativa que contenha o 
conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de 
modo que sua negação esteja corretamente 
expressa pela sentença B. 
 
a) OU 
b) E 
c) Quando 
d) SE  

 
12) Considere o seguinte quadro de referência de 

símbolos. 
 

SIMBOLO CONECTIVO 
~ negação 
^ e 
v ou 

 
 Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa 

que expresse corretamente a sentença:  ~p v~q 
 

“O dia se renova todo dia e eu envelheço  
cada dia, cada mês”. 

 
a) O dia não se renova todo dia e eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço 

cada dia, cada mês 
 
c) O dia não se renova todo dia ou eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada 

dia, cada mês 
 
13) Analise a proposição composta abaixo. 
 
 

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”. 
 
 
 Assinale a alternativa que contém a correta 

negação dessa proposição. 
 
a) Eu não me caso se e somente se eu não 

compro uma bicicleta 
 
b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma 

bicicleta 
 
c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta 
 
d) Eu me caso se e somente se eu compro uma 

bicicleta 

14) Leia a proposição composta abaixo.  
“Se há disseminação de informações falsas  

durante as campanhas eleitorais então  
há influência no resultado apurado”.  

 Assinale a alternativa que contém a correta 
negação dessa proposição. 
a) Não há disseminação de informações falsas 

durante as campanhas eleitorais ou há 
influência no resultado apurado 

b) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais e não há 
influência no resultado apurado 

c) Se não há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais então não há 
influência no resultado apurado  

d) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais ou não há 
influência no resultado apurado   

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre 
dois dos grandes filósofos do século XX 
ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu 
orientador Bertrand Russell.  

 
“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é 
conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se 
recusava a admitir, por exemplo, que não havia 
rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell 
tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. 
 

(Fonte: The independent)  
 A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação 

da existência de rinocerontes na sala de aula 
pode ser interpretada com o argumento: 

 
“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui.  
Eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes. 
Eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes.  
Portanto, não há rinocerontes sob as mesas”. 
 
 Sobre a classificação lógica deste argumento, 

assinale a alternativa correta. 
a) dedução 
b) falácia 
c) paradoxo 
d) indução  

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, 
cuja lógica envolvida no embaralhamento pode 
ser vista sequencialmente abaixo sobre a 
palavra LOGICA 

 
original L O G I C A 
passo 1 A C I G O L 
passo 2 C A G I L O 
resultado I L O C A G 

 
 Essa regra pode ser realizada sobre qualquer 

sequência de seis símbolos, inclusive números. 
Considere a sequência numérica 311582 que é 
resultado da aplicação da regra de criptografia 
acima. Assinale a alternativa correta que 
apresenta a sequência numérica original que 
produziu este resultado. 
a) 181235 
b) 531821 
c) 112358 
d) 231518 
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17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu 
time ganhar o próximo jogo. E para o jogo 
seguinte considera 30% a chance de ganhar e 
20% a chance de empatar. Quanto à 
probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, 
respectivamente, as combinações vitória e 
vitória, vitória e empate, vitória e derrota, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) 18%, 12%, 30% 
b) 90%, 80%, indefinido 
c) 50%, 30%, 20% 
d) 18%, 12%, 70%  

 
18) A tautologia é uma sentença cuja tabela 

verdade resulta apenas em valores-lógicos 
verdadeiros. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta que apresenta uma 
tautologia. 

 
a) Se eu estou certo, então você está errado 
b) Eu estou certo ou eu estou errado 
c) Eu estou certo e errado 
d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo 

 
19) Considere as proposições abaixo. 
 

P: João teve ciúme de Maria 
Q: Maria estava apenas conversando 
R: João pediu divórcio 
 

 Considere a construção da proposição 
composta: “Se P e Q, então não-R” (P^Q→~R).  
De acordo com a lógica proporcional, assinale 
a alternativa que apresenta a negação correta 
desta construção de acordo com a lógica 
proposicional. 

 
a) João teve ciúme de Maria e Maria estava 

apenas conversando e João pediu o divórcio 
b) João não teve ciúme de Maria e Maria não 

estava apenas conversando e João pediu o 
divórcio 

c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não 
estava apenas conversando, então João pediu 
o divórcio 

d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava 
apenas conversando e João pediu o divórcio 

 
20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a 

preferência entre dois produtos A e B, 50 
pessoas disseram gostar de A, 20 disseram 
gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A 
e de B. 

 
 Quanto ao número de pessoas que não gostou 

de nenhum desses produtos e a probabilidade 
de em um sorteio aleatório, entre as pessoas 
entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 100; 20% 
b) 120; 25% 
c) 130; 20% 
d) 120; 20% 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) A sepse é uma das principais causas de 
morbimortalidade no período neonatal. O 
diagnóstico e a antibioticoterapia precoces, 
acompanhados do manejo apropriado dos 
problemas metabólicos e respiratórios, podem 
reduzir de forma significativa os desfechos 
desfavoráveis. Com relação à sepse neonatal 
precoce, assinale a alternativa correta. 

 
a) A tendência é tratar o RN apenas quando 

houver evidência laboratorial da infecção 
b) A sepse precoce apresenta-se sempre com 

comprometimento multissistêmico e curso 
clínico incidioso 

c) Quanto menor a idade gestacional, menor o 
risco de sepse neonatal precoce 

d) Escore de Apgar no quinto minuto inferior a 
sete e presença de bolsa rota constituem 
associação importante para risco de sepse 
neonatal precoce 

 
22) Em um país de dimensões continentais, o 

procedimento de estabelecer normas é vital 
para a viabilidade de políticas públicas. Em 
relação as normas e instruções sobre 
vacinação no Brasil, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) O uso de antitérmico profilático recomenda-se 

a sua utilização apenas para as crianças com 
história pessoal e familiar de convulsão e para 
aquelas que tenham apresentado febre maior 
do que 39,5ºC ou choro incontrolável após dose 
anterior de vacina tríplice bacteriana. 

(  ) A maior parte das vacinas injetáveis 
(atenuadas ou inativadas) podem ser 
administradas no mesmo dia, usando seringas, 
agulhas e locais diferentes. 

(  ) A administração de múltiplas vacinas em um 
mesmo músculo reduz o seu poder 
imunogênico e aumenta a frequência e a 
gravidade dos eventos adversos. 

(  ) O uso de vias de administração diferentes da 
preconizada não interfere na resposta imune. 

(  ) As vacinas febre amarela, tríplice viral, contra 
varicela e tetra viral, que devem ser 
administradas com intervalo de 30 dias. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F, V 
b) F, V, F, V, V 
c) V, V, F, F, V 
d) F, F, V, V, F 
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23) Criança de 4 anos, sexo feminino, deu entrada 
no pronto atendimento com queixa de febre 
baixa associado a rinorréia clara e tosse seca 
leve com início há 24 horas. Mãe relatou que a 
criança apresentou piora do quadro nas 
últimas 6 horas, com dificuldade para respirar, 
razão ao qual motivou a vinda ao PA. Ao exame 
físico, observa-se estridor em repouso, 
retração de fúrcula e diafragmática. Diante dos 
achados clínicos, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) A radiografia cervical é essencial para 

confirmar a hipótese diagnóstica, devendo ser 
realizada antes de qualquer medida de suporte 

 
b) O uso de corticosteroides, comprovadamente 

reduz a gravidade dos sintomas, reduz a 
duração da hospitalização e a necessidade de 
admissão em UTI  

 
c) O uso de nebulização com solução fisiológica 

ou ar umidificado tem eficácia comprovada no 
tratamento dessa patologia  

 
d) As indicações da epinefrina nesses casos 

incluem: crupe leve, crianças sem procedimento 
ou manipulação prévia da via aérea superior  

 
24) Mãe comparece a primeira consulta de 

puericultura após sair do hospital. Relata que a 
criança está em aleitamento materno exclusivo, 
em livre demanda, mas que tem apresentado 
dúvidas quanto ao posicionamento e a pega 
correta. Quanto ao assunto em questão, assinale 
a alternativa correta. 

 
a) Para um posicionamento adequado, o bebê 

deve estar bem apoiado, com a cabeça 
lateralizada em relação ao tronco 

 
b) A aréola não deve estar visível acima da boca 

do bebê 
 
c) O dedos em posição de tesoura são essenciais 

para a expressão do mamilo, facilitando para 
que o bebê abocanhe tecido mamário 
suficiente  

 
d) Mais recentemente, tem-se valorizado o laid-

back breastfeeding, que é um jeito mais natural 
e descontraído, favorecendo a liberação de 
comportamentos instintivos na mãe, e na 
criança, que facilitam a amamentação 

25) Criança de 6 anos, sexo masculino, comparece 
acompanhada deu seus pais em consulta de 
puericultura. Mãe relata que o pequeno vem 
sendo vítima de xingamento por partes de seus 
colegas devido ao odor apresentado. 
Acrescenta que observou diminuição na 
frequência das idas ao banheiro e que o 
mesmo tem chegado em casa com conteúdo 
fecalóide em sua cueca. Queixa-se de dor de 
barriga e falta de apetite, além de ter 
manifestado quadros frequentes de enurese 
noturna. Após o enunciado exposto, assinale a 
alternativa correta.   

 
a) A constipação intestinal é o distúrbio mais 

comum da defecação e estima-se que cerca de 
90 a 95% dos cacos de constipação intestinal 
crônica sejam de natureza funcional 

b) O diagnóstico de constipação intestinal funcional 
necessita da realização de exames complementares, 
como biópsia, por exemplo 

c) Para o tratamento da constipação intestinal 
funcional deve-se recomendar o aumento da 
ingesta de fibras, independente da quantidade 
ingerida na dieta 

d) Caso o paciente tenha apresentado necessidade de 
tratamento medicamentoso com laxantes, indica-se 
a retirada imediata após melhora dos sintomas, a fim 
de se evitar eventos adversos do uso da medicação  

 
26) A anafilaxia pode ser definida como uma reação 

alérgica séria, generalizada e de início súbito, 
que pode causar a morte. Tipicamente, dois ou 
mais órgãos ou sistemas são acometidos. Entre 
os fatores de risco para incidência e gravidade 
dos quadros anafiláticos, destacam-se a faixa 
etária e a presença de comorbidades, como asma 
e outras doenças respiratórias. Quando não 
tratada pode levar ao óbito em poucos minutos. 
Com relação a anafilaxia, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) A avaliação laboratorial é essencial para o 

diagnóstico precoce da anafilaxia 
b) Com base nos sintomas inicias, é possível 

prever com segurança a gravidade e o tempo 
de evolução do evento anafilático 

c) Estudos demonstram que, na faixa pediátrica, a 
hipersensibilidade ao veneno de insetos da ordem 
Hymenoptera (abelhas, vespas, marimbondos e 
formigas) é o desencadeante mais comum de 
reações anafiláticas  

d) A administração imediata da adrenalina, 
medicações amplamente disponível e de baixo 
custo, é essencial no manejo dos pacientes em 
quadros de anafilaxia. A preocupação com efeitos 
adversos não deve retardar a administração 
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27) Criança de 6 anos compareceu ao Pronto 
Atendimento com queixa de vômitos, náuseas e dor 
abdominal há 24 horas com piora após fazer ingesta 
de brigadeiro em festa infantil. Complementou que há 
1 semana voltou a apresentar enurese noturna e urina 
em grande quantidade. Negou alteração na coloração 
ou odor da urina. Ao exame físico: desidratada grau 2, 
ávida por água, taquicárdica, porém sem alteração à 
ausculta cardíaca, taquipneica, mas sem ruídos 
adventícios ou sinais de desconforto, abdome 
doloroso a palpação profunda difusamente, sem 
outras alterações. Com relação ao caso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Trata-se de Gastroenterite Aguda (GECA), e a 

conduta seria soro de reidratação oral 
b) Trata-se de um caso de Diabetes Melitus, e deve-

se agendar uma glicemia pela manhã, sem jejum 
c) Trata-se de um caso de Diabetes Melitus e 

deve-se realizar uma glicemia imediatamente 
d) Trata-se de Gastroenterite Aguda (GECA), e a 

conduta seria hidratação venosa  
28) Criança de 6 anos, sexo feminino, previamente 

hígida, vai realizar viagem de turismo no próximo 
mês. Familiares agendaram consulta com pediatra 
para fazer um check-up. Todos os exames vieram 
com resultados normais, à exceção da cultura de 
urina, colhida por jato médio, que revelou mais de 
100.000 UFC/mL de E coli. Pediatra optou por 
repetir a urocultura, 15 dias depois, manteve o 
mesmo resultado. Com relação a situação descrita, 
assinale a alternativa correta. 
a) Tratamento antibiótico com dose profilática 
b) Tratamento antibiótico com dose plena, 10 dias 
c) Seguimento de puericultura 
d) Cintilografia renal estática  

29) Menino com 10 anos e diagnóstico de leucemia 
linfoide aguda, em tratamento quimioterápico há 4 
meses. Compareceu ao Pronto Atendimento com 
queixa de febre (39ºC) com início há 3 horas. Fez 
uso domiciliar de paracetamol, com resposta 
parcial. Realizou ciclo quimioterápico há 6 dias. 
Pediatra realizou exame físico, sendo identificado 
palidez cutâneo-mucosa. Frente ao quadro clínico 
apresentado, assinale a alternativa correta. 
a) Internação Hospitalar, colher exames 

laboratoriais e iniciar antibioticoterapia 
b) Prescrever antitérmico e pedir reavaliação com 

24 horas 
c) Colher mielograma 
d) Prescrever antibiótico por via oral por 7 (sete) 

dias e seguimento em domicílio  
30) Você está em seu consultório avaliando uma 

criança de 10 anos, sem queixas, sem seguimento 
de puericultura. No interrogatório familiar não foi 
identificado nenhum antecedente de cardiopatia. 
Ao realizar a ausculta cardíaca você identifica 
bulhas arrítmicas normofonéticas, sem sopros. 
Para melhor avaliar o quadro você solicita um 
eletrocardiograma e identifica uma arritmia sinusal. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 
a) Orienta que se trata de uma condição benigna, 

sem indicação de avaliação complementar 
b) Solicita Holter para melhor avaliação 
c) Solicita Ecocardiograma 
d) Inicia medicação antiarrítmica 

31) Crises convulsivas representam a manifestação 
neurológica mais frequente nos departamentos 
de emergência, correspondendo a cerca de 1-5% 
dos atendimentos, excluindo-se o trauma. 
Quanto à abordagem da crise convulsiva aguda 
na criança, assinale a alternativa correta. 
a) O exame de Líquido Cefalorraquidiano (LCR) é 

mandatório mesmo em pacientes sem 
alteração neurológica após a crise epiléptica 

b) Como em qualquer situação de emergência, 
inicialmente, devem ser efetuados cuidados 
com vias aéreas, oxigenação e providenciado 
um acesso venoso, que servirá para eventual 
coleta de exames laboratoriais, assim como 
para administração de anticonvulsivantes 

c) Deve-se realizar tomografia computadorizada 
em todos os pacientes que apresentaram uma 
crise convulsiva inédita 

d) O uso rotineiro de antitérmico pode prevenir 
novas crises convulsivas febris 

 
32) Criança comparece à consulta relatando dor na 

barriga há 1 dia. Nega vômitos ou diarréia. 
Nega febre associado ao quadro. Fez uso de 
paracetamol em casa, sem melhora. 
Acrescentou que há 5 dias vem apresentando 
tosse cheia, associada a coriza hialina. Mãe 
refere que a criança é portadora de anemia 
falciforme. Em relação ao quadro, assinale a 
alternativa correta. 
a) Trata-se de um quadro viral, devendo-se 

prescrever sintomáticos para uso domiciliar 
b) A analgesia nessa situação deve ser norteada 

pela percepção do médico e não do paciente 
c) Por estarmos diante de uma provável crise álgica, 

deve-se realizar hidratação endovenosa, 
analgesia e solicitar exames complementares 

d) Nas internações por crise álgica, é mandatória 
a transfusão sanguínea para se obter melhora 
clínica 

 
 Para responder as questões 33 e 34, utilize o 

caso abaixo. 
 
 Você está de plantão na Unidade de Pronto 
Atendimento de sua cidade e atende uma menina de 5 
anos trazida por dor abdominal. A mãe refere que há 3 
dias a criança começou a queixar de dor abdominal 
difusa, sem náusea, vômitos ou alteração de hábito 
intestinal associada. Relata perda ponderal de 6 kg em 
2 semanas, associada a poliúria e polifagia. Ao exame 
físico, estável hemodinamicamente. Você sabiamente 
solicita realização de Glicemia Capilar com resultado HI 
(“high”) e gasometria Arterial com resultado: pH 7,32, 
PO2 65, PCO2 35, HCO3 16, SAT 98%; Glicemia 750 
ng/dL; Na 132 mEq/L; K 3,5 mEq/L.  
 
33) Em relação ao quadro descrito, assinale a 

alternativa correta. 
a) Cetoacidose Diabética Leve 
b) Cetoacidose Diabética Moderada 
c) Cetoacidose Diabética Grave 
d) Diabetes Melitus Descompensada sem Cetoacidose 
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34) Quanto à conduta adequada para o caso, 
assinale a alternativa correta. 
a) Hidratação endovenosa rigorosa com Soro 

Glicofisiologico 10-20 mL/Kg 
b) Início precoce de Insulino Terapia e adequação 

dietética 
c) Reposição de sódio, potássio e bicarbonato 
d) Orientações de hábitos de vida apenas, sem 

necessidade de tratamento medicamentoso 
 
35) Você esta de plantão na Enfermaria de Pediatria 

da Santa Casa e é chamado para uma 
intercorrência com paciente de 4 anos. Encontra 
o mesmo arresponsivo, respiração em gasping, 
saturando 72% com cateter de O2 a 3L/min e 
frequência cardíaca de 75 bpm. Siga os 
fluxogramas do PALS (Suporte Avançado de 
Vida em Pediatria) para agir imediatamente e 
assinale a alternativa correta. 
a) Inicia ventilação com pressão positiva 
b) Inicia compressões cardíacas 
c) Solicita Raio-x de Tórax 
d) Realiza troca de Cateter nasal por mascara de 

O2 não reinalante 
 
36) Voce verifica abaixo o ritmo no monitor, na 

ausência de pulso central palpável. 

 
 Quanto ao que você deve fazer nesse 

momento, assinale a alternativa correta. 
a) Continuar Compressões cardiotoracias 
b) Realizar desfibrilaçao a 2J/Kg e checar ritmo após 
c) Realizar desfibrilação a 2J/Kg e retomar 

compressões cardiotoracicas 
d) Cessar medidas de RCP visto presença de 

ritmo ao monitor  
37) Durante a intercorrência, um interno aparece 

com uma radiografia de tórax do paciente que 
havia sido realizada à admissão. 

 
 Dada a condição atual do paciente e a conduta 

adequadas, assinale a alternativa correta. 
a) Continuar compressões cardiotoracicas 
b) Punção de Alívio em Hemitorax Esquerdo 
c) Solicitar avaliação da cirurgia para drenagem 

de tórax 
d) Punção de Alívio em Hemitorax Direito 

38) Considere: após 65 minutos de RCP, foi 
constatado óbito. Sobre a conduta adequada, 
assinale a alternativa. 
a) Voce deve preencher e assinar o atestado de 

óbito 
b) O atestado de óbito deve ser preenchido e 

assinado pela medico que estava conduzindo o 
caso inicialmente 

c) Paciente deve ser encaminhado ao Serviço de 
Verificação de Óbitos (SVO) 

d) O atestado de óbito deve ser preenchido e 
assinado por todos os medicos que auxiliaram 
na conducao do caso 

 
39) Criança de 6 anos comparece para 

atendimento medico devido à quando de 
diarreia de inicio há 2 dias. Mãe refere febre 
diária associada e, cerca de 10 episódios 
diarreicos nas ultimas 6 horas. Ao exame 
físico, paciente se encontra prostrada, olhos 
fundos, ausência de lágrima e saliva, 
taquicardica e pulso fraco. A respeito da 
conduta imediata adequada, assinale a 
alternativa correta. 
a) Alta com orientacao de sinais de desidratação, 

antitérmico se febre e oferta de Soro de 
Reidratação Oral pos perdas 

b) Realizar reidratação rápida endovenosa com 
solução fisiológica 20 ml/kg em 30 minutos 

c) Iniciar Soro de Reidratação Oral 50 a 100 ml/kg 
em 4 a 6 horas com paciente em observação 
na unidade 

d) Iniciar reparação endovenosa com solução 
fisiológica 50-100 ml/kg em 4-6 horas 

 
Leia o caso abaixo para responder a questão 40 

 
 Voce atende criança de 4 anos com quadro de 
febre há 6 dias. Mae refere que há 3 dias iniciou 
hiperemia conjuntival e descamação de mãos e pés 
com melhor parcial do quadro no momento. Mantendo 
2-3 picos febris diários. Hoje iniciou rash maculopapular 
difuso preocupando a mãe e levando a mesma a 
procurar atendimento médico para o filho. 
 
40) Sobre o caso descrito, analise as afirmativas 

abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 

(  ) Por se tratar de caso de sarampo, deve-se 
comunicar a vigilância epidemiológica para 
medidas de bloqueio. 

(  ) Paciente não fecha criterios para Síndrome de 
Kawasaki, podendo-se excluir esse diagnóstico. 

(  ) A coleta de Hemograma, VHS, PCR, ALT, 
Albumina e Urina Rotina auxiliam na 
confirmação diagnostica. 

(  ) Voce deve verificar cartão vacinal da criança 
para vacina contra Sarampo imediata. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequencia correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V 
b) F, V, V, F 
c) F, F, V, F 
d) V, V, V, F 
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