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CARGO:
MÉDICO PEDIATRA

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. As desvitaminoses estão entre os distúrbios 
nutricionais mais comuns da infância; dessa 
forma, nos primeiros anos de vida, orienta-se dose 
profilática de algumas vitaminas. Com base nessas 
recomendações, assinale a alternativa CORRETA.

a) O Ministério da Saúde recomenda a suplementação 
universal de vitamina A na dose de 200.000UI no 
primeiro mês de vida e 100.000 UI no sexto mês de 
vida. 
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b) No primeiro ano de vida, a dose recomendada 
de vitamina D é de 1000 UI/dia; entre o primeiro e 
segundo ano recomenda-se 1200UI/dia.
c) A suplementação de vitamina C é indicada no 
primeiro ano de vida para as crianças que habitam 
áreas de risco, como a região Nordeste e o norte do 
estado de Minas Gerais.
d) Os recém-nascidos a termo, com peso adequado 
para idade gestacional e em aleitamento materno 
exclusivo, devem receber 0,5 a 1 mg de vitamina K 
ao nascimento.
_________________________________________
16. Lactente de sete meses apresentou urticária, 
vômitos e queda do estado geral após terceira 
exposição ao ovo. Foi levado ao hospital e feita a 
hipótese de reação anafilática pelo ovo. Com relação 
à vacinação deste paciente, qual das vacinas abaixo 
apresenta maior risco de reação alérgica por conter 
maior quantidade de proteínas do ovo?

a) Hepatite A
b) Febre Amarela
c) Tríplice viral
d) Difteria e tétano
_________________________________________
17. A prevalência de deficiência auditiva varia de 
1 a 6 para cada mil nascidos vivos. Na intenção de 
minimizar seus efeitos, o Ministério da Saúde orienta 
a triagem auditiva com Potencial Evocado Auditivo 
de Tronco Encefálico para qual das seguintes 
situações?

a) Recém-nascido com necessidade de ventilação 
assistida. 
b) Filhos de gestantes com mais de 35 anos. 
c) Malformação dos membros inferiores. 
d) Recém-nascido sem fator de risco com falha em 
um teste de emissões otoacústicas evocadas. 
_________________________________________
18. Menino de 3 anos e 6 meses iniciou quadro 
de dor em membros inferiores há 3 semanas, que 
se intensificam ao deambular. A mãe da criança 
notou aparecimento de hematomas nos membros 
inferiores nas duas últimas semanas e presença 
de dois picos febris de 38°C nesse período. No 
exame físico encontra-se descorado ++/4, hidratado, 
eupneico, com baço palpável a 2 cm do rebordo 
costal esquerdo; membros inferiores sem edemas, 
presença de 2 hematomas e ausência de artrites. 
Traz os seguintes exames laboratoriais: 
Hemograma- Hemoglobina 10,5 mg/dl, Leucócitos: 
2410 (Bastões- 1%, segmentados- 30%, linfócitos 
60%, monócitos 9%), plaquetas 97.000; 
Proteína C reativa: 1,5 mg/L (valor de referência: 1,0 
mg/L). Qual dos exames abaixo confirma a provável 
hipótese diagnóstica:

a)Mielograma
b) Fator antinúcleo
c) Ressonância de membros inferiores
d)Coagulograma e dosagem de fator VIII

19. Paciente sexo masculino de 1 ano de idade, 
no segundo dia de pós-operatório de cirurgia 
cardíaca, apresenta uma parada cardiorrespiratória 
que foi revertida com desfibrilação. Qual deve ser o 
ritmo desta parada?

a) Atividade elétrica sem pulso
b) Taquicardia supraventricular
c) Fibrilação Ventricular
d) Assistolia 
_________________________________________
20. Criança de 6 anos é levada ao serviço 
médico com história de dor abdominal e náuseas há 
7 dias, febre há 2 dias e icterícia há 1 dia. Feita a 
hipótese de hepatite viral, solicitado sorologia com 
os seguintes resultados:
Anti-HAVIgG: positivo; Anti-HAVIgM: negativo.
Anti-HBsAg: negativo; Anti-HBcIgG: negativo; 
HBsAg: positivo.
Anti-HCV: negativo. 
De acordo com os exames, qual o diagnóstico 
provável?

a) Infecção aguda pelo vírus A. 
b) Infecção crônica pelo vírus A. 
c) Infecção crônica pelo vírus B. 
d) Infecção aguda pelo vírus B.
_________________________________________
21. Paciente de 10 anos, com diagnóstico de 
asma aos 5 anos, em uso de beclometasona HFA 
inalatória100mcg ao dia há 1 ano. Vem a consulta de 
rotina se queixando que no último mês apresentou 
2 episódios de falta de ar à noite e 1 episódio de 
sibilância após atividade física que melhorou com 
uso de salbutamol. No momento do exame clínico 
está eupneico, sem sibilos. Neste caso, qual seria a 
assistência farmacêutica adequada?

a)Associar salbutamol 2 vezes ao dia. 
b)Trocar beclometasona por formoterol.  
c) Dobrar dose de beclometasona. 
d) Adicionar tiotrópio inalatório pela manhã. 
_________________________________________
22. Considerando um lactente com 
desenvolvimento normal que seja capaz de produzir 
sons consonantais (“dadada”), executar gestos 
a partir de modelos (dar tchau, bater palmas) e 
entender solicitações simples associadas a gestos 
(me dá, pega..), no entanto NÃO fala palavras 
contextualizadas ou aponta objetos desejados, 
estima-se uma idade  de aproximadamente: 

a)5 - 7 meses
b) 9 - 11meses
c) 13 -14 meses
d) 16 - 18 meses
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23. Paciente de 4 anos, sexo feminino, peso 
de 20kg, iniciou quadro de edema de membros 
inferiores e periorbitário progressivo há 7 dias. Nega 
febre, nega sintomas respiratórios, gastrointestinais 
ou cutâneos no período. O pediatra suspeitou de 
síndrome nefrótica primária e solicitou exames 
laboratoriais. Qual dos resultados abaixo reforça 
essa hipótese diagnóstica?

a) Albumina sérica= 3,4g/dL
b) Creatinina sérica = 1,0 mg/dL
c)Proteinúria de 24 horas = 2g/24horas
d) Colesterol total = 190 mg/dL
_________________________________________
24. Criança de 10 meses é trazida ao pronto-
socorro devido a febre de 38,5°C há 3 dias, último 
pico febril há 12 horas. Há 8 horas mãe refere 
aparecimento de exantema difuso, porém mais 
intenso no tronco. Ao exame físico, paciente em bom 
estado geral, corado, hidratado e eupneico, ausência 
de adenomegalias ou lesões em mucosas. Qual o 
agente etiológico do quadro descrito?   

a) Herpes Vírus
b)Parvovírus B19
c)Staphylococcus aureus
d) Rubéola
_________________________________________
25. Lactente com 12 dias de vida é internado 
devido à sonolência excessiva. Ao exame físico 
paciente desidratado, hipotenso, taquicárdico, 
ausculta cardíaca somente com taquicardia e 
ausculta pulmonar sem alterações; avaliação do 
períneo com genitália semelhante à masculina, 
porém sem testículos palpáveis. Solicitado exames 
laboratoriais: 
Hemoglobina 13 mg/dl, Leucócitos: 7.200 
(Bastões- 1%, segmentados- 45%, linfócitos 44%) 
plaquetas180.000; proteína C reativa: 0,8 mg/L (valor 
de referência: 1,0 mg/L); sódio: 128mEq/L; potássio: 
6,0mEq/L, glicemia:70 mg/dL. A principal hipótese 
diagnóstica é: 

a) Tumor de sistema nervoso central.
b) Síndrome de Turner (cariótipo: 45 XO).
c) Sepse neonatal tardia. 
d) Hiperplasia Adrenal Congênita.
_________________________________________
26. No que se refere aos princípios e diretrizes do 
SUS, considere as afirmativas abaixo:
I – A equidade assegura a discriminação positiva da 
população, garantindo a todos o direito igualitário à 
saúde.
II – A territorialização visa o desenvolvimento de 
ações que impactem nos determinantes da saúde das 
pessoas e coletividades que constituem determinado 
espaço.
III – Ofertar cuidado de acordo com as necessidades 
das pessoas, o direito à saúde passa pelas 
diferenciações sociais e deve atender às diversidades.

IV – A Atenção Especializada deverá coordenar o 
cuidado ao elaborar, acompanhar e organizar o fluxo 
dos usuários entre os pontos de atenção das Redes 
de Atenção à Saúde.
A alternativa que contém somente afirmativas 
CORRETAS é a:

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e IV.
_________________________________________
27.  Tendo em vista a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), marque a opção INCORRETA em 
relação à organização da Atenção Básica na Rede 
de Atenção à Saúde.

a) Deverão ser adotadas estratégias para evitar 
exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 
estigmatização ou discriminação. Os imigrantes 
internacionais deverão ser incluídos nestas 
estratégias desde que apresentem documentação 
que comprove legalidade da permanência no Brasil.
b) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica com vistas 
à implantação gradual da Estratégia de Saúde da 
Família. 
c) A Política Nacional de Atenção Básica tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica em 
todo o território Nacional.
d) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem 
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do 
SUS, devem ser denominados Unidade Básica de 
Saúde - UBS.
_________________________________________
28. De acordo com a Lei 8080, de 19 de Setembro 
de 1990, pode-se afirmar que: 

a) Os gastos públicos do Sistema Único de Saúde 
devem ser arcados pelo recolhimento de impostos, 
não sendo permitido capital privado, nem mesmo de 
forma complementar.
b) A execução de ações de saúde do trabalhador não 
é campo de atuação do Sistema Único de Saúde, 
ficando a caráter do empregador.
c) É uma competência da direção municipal do 
Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.
d) Não cita o papel da participação comunitária no 
Sistema Único de Saúde. 
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29. De acordo com a Lei 8142 de 28 de Dezembro 
de 1990, o Conselho de Saúde tem caráter:

a) Provisório e deliberativo.
b) Permanente e deliberativo.
c) Provisório e consultivo.
d) Provisório e punitivo.
_________________________________________
30. De acordo com os Princípios da Bioética, 
quando um profissional propõe tratamento a um 
paciente buscando fazer o bem a esse, está 
cumprindo o princípio da:

a) Autonomia
b) Justiça
c) Beneficência
d) Equidade

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


