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1  Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),  uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2  Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.

3  A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.

4  Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5  Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.

6  Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.

GABARITO

(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

ESPECIALIDADE:
PDI - PEDIATRIA

VERSÃO  A

DEZEMBRO/2007
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IDENTIDADE (RG)



  
TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA  A  REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA DA REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm. Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem - estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

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

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A  pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Em relação ao desenvolvimento da criança, assinale
a alternativa que contém uma resposta esperada
para uma criança com seis meses de idade.

a) Senta-se sem apoio.
b) Distancia-se da mãe sem perdê-la de vista.
c) Leva os alimentos à boca com a própria mão.
d) Pega objetos usando o polegar e o indicador.

22. Todos os fatores listados interferem negativamente
no crescimento intra-uterino, exceto

a) Hipertensão arterial
b) Doenças infecciosas crônicas
c) Tabagismo
d) Diabetes

23. Assinale a alternativa que contém uma vacina viva.

a) Vacina oral contra a poliomielite.
b) Vacina celular contra a coqueluche.
c) Vacina acelular contra a coqueluche.
d) Vacina inativada contra a poliomielite.

24. As vacinas de bactérias ou vírus vivos podem ser
administrados, em princípio, em crianças

a) com imunodeficiência congênita ou adquirida.
b) acometidas por neoplasia maligna.
c) com afecções recorrentes infecciosas ou

alérgicas das vias respiratórias superiores, com
tosse e/ou coriza, diarréia leve ou moderada e
doenças da pele.

d) em tratamento com corticosteróides em
esquemas imunodepressores ou submetidas a
outras terapêuticas imunodepressoras.

25. Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério
da Saúde, a primeira dose da vacina tríplice DTP
(Vacina contra difteria, tétano e coqueluche) deve
ser administrada aos

a) dois meses de idade.
b) quatro meses de idade.
c) seis meses de idade.
d) dois anos de idade.

26. Assinale a alternativa correta de tratamento em
crianças com diagnóstico de hemofilia A ou B.

a) Em casos de hematúria, iniciar imediatamente
terapia de reposição.

b) Situações de hematúria macroscópica são
indicações clássicas de uso de antifibrinolíticos.

c) Raramente, a terapia de reposição (elevação do
fator a 20%  30%), associada ao repouso e a
aplicação de gelo são suficientes para cessar
as hemorragias que levam à hemartrose.

d) Em trauma craniano sem hemorragia, deve-se
elevar o F VIII ou F IX a 50% a cada 24 horas,
durante 3 dias.

27. Analise as seguintes afirmações.

I. Cerca de 95% das crianças que se desidratam
poderão ser reidratadas por via oral e, deste
modo, a indicação de hidratação venosa deverá
ser restrita às crianças com desidratação grave.

II. Os refrigerantes, por sua composição eletrolítica,
são equivalentes às soluções de reidratação, com
eficácia semelhante ao soro de hidratação oral.

III. A febre causada pela desidratação geralmente
cede na medida em que a criança se reidrata. O
uso de antitérmico nesta fase deve ser evitado.

Assinale a alernativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

28. O exame laboratorial que proporciona o diagnóstico
definitivo de fibrose cística é

a) a medida das concentrações de sódio e cloro
no suor.

b) a medida da concentração urinária de ácido
vanilmandélico.

c) a determinação dos níveis plasmáticos de
tirosina.

d) a presença de ácido glutárico na urina.

29. Assinale a alternativa correta.

a) Em crianças desidratadas por diarréia, a
amamentação deve ser suspensa enquanto for
administrada a solução de reidratação oral.

b) A amamentação pode ser uma das formas de
transmissão vertical do vírus HIV.

c) Não há contra-indicação à amamentação por
mães com malária ou tuberculose ativa.

d) Crianças alimentadas exclusivamente com leite
materno são mais suscetíveis a doenças como
diarréias, otites e pneumonias do que as
alimentadas com formulações industriais.

30. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras,
exceto

a) A hipocalcemia ocorre mais freqüentemente em
neonatos.

b) Hipocalcemia é uma das causas mais comuns
de convulsões em neonatos.

c) Na deficiência da vitamina D, a hipocalcemia é
primariamente resultante da má absorção
intestinal do cálcio.

d) A incidência de hipocalemia em neonatos é
diretamente proporcional à idade gestacional e
ao peso ao nascer.
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31. Qual a vitamina cuja deficiência está diretamente
relacionada à cegueira noturna?

a) Vitamina A
b) Vitamina C
c) Vitamina D
d) Vitamina E

32. Assinale a alternativa que contém cardiopatia
congênita acianótica.

a) Tetralogia de Fallot.
b) Atresia tricúspide.
c) Ventrículo único com estenose pulmonar.
d) Coartação da aorta.

33. Na avaliação de um recém-nascido, no primeiro
minuto de vida, observa-se freqüência cardíaca de
120 bpm, choro forte, movimentos ativos, tosse à
aspiração das vias aéreas com cateter e discreta
cianose de extremidades. O escore de Apgar nessa
avaliação corresponde a

a)   7
b)   8
c)   9
d) 10

A descrição do caso clínico a seguir se refere
às próximas duas questões.
Criança com nove anos de idade, previamente hígida,
é trazida por populares após trauma crânio-
encefálico. Ao exame, apresenta abertura ocular
somente com estímulo doloroso, balbucia sons
incompreensíveis e resposta motora de extensão
ao estímulo doloroso.

34. O escore na escala de coma de Glasgow é de

a)   4
b)   6
c) 10
d) 14

35. Considerando o escore na escala de coma de
Glasgow obtido na avaliação do caso descrito
anteriormente, a conduta inicial deve ser:

a) Observação por 4 horas e alta para o domicílio
após orientação aos familiares.

b) Internação hospitalar e observação por 12 horas.
c) Entubação oro-traqueal.
d) Infusão endovenosa de corticosteróides.

36. Criança com quatro anos, apresentando histórico
de múltiplas fraturas, algumas cicatrizes de
queimaduras e diversos hematomas. Há registro de
inúmeras consultas nos últimos meses, sempre
trazida pela mãe que refere quadros clínicos pouco
compatíveis com o exame clínico. O diagnóstico
mais provável é de

a) Síndrome de Cushing.
b) Síndrome de Munchausen por procuração.
c) Displasia osteofibrosa.
d) Síndrome de Ommen.

37. Em relação às pneumonias, considere as seguintes
afirmações.

I. Nas pneumonias virais, a contagem de leucócitos
pode estar dentro da normalidade ou elevada,
mas não maior do que 20.000 leucócitos/mm3
com predominância de linfócitos, enquanto que
nas pneumonias bacterianas, há freqüentemente
elevação da contagem de leucócitos na faixa de
15.000 a 40.000leucócitos/mm3 e predominância
de granulócitos.

II. O diagnóstico definitivo de uma infecção
bacteriana é obtido com o isolamento do
organismo no sangue, líquido pleural ou pulmão.

III. Para crianças em idade escolar e para aquelas
nas quais uma infecção por M. pneumoniae é
provável, a azitromicina é a terapêutica de
escolha.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

38. Criança com quatro anos de idade, previamente
hígida, é trazida à consulta por congestão nasal,
febre e tosse há quase uma semana. Há três dias,
iniciou com rinorréia purulenta. Visando minimizar
as complicações e a rápida resolução dos sintomas,
qual a conduta mais apropriada?

a) Realizar Rx de seios da face.
b) Realizar tomografia computadorizada do crânio.
c) Aspirar diretamente as secreções em seios da

face para exame cultural.
d) Iniciar tratamento antimicrobiano empírico com

amoxicilina.

39. Considere as seguintes afirmações.

I. O termo fimose se refere à inabilidade de retrair
o prepúcio.

II. No nascimento, a fimose é fisiológica.
III. Após os dez anos de idade, se há fimose, há

indicação de circuncisão.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

40. Aneurismas apicais em ventrículo esquerdo são
patognomônicos de

a) infecção congênita por citomegalovírus.
b) cardiomiopatia chagásica crônica.
c) sífilis congênita.
d) doença de Kawasaki.
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41. Em relação ao refluxo gastroesofágico em crianças,
considere as seguintes afirmações.

I. Refluxo gastroesofágico significa o movimento
retrógrado do conteúdo gástrico através do
esfíncter esofágico inferior para o esôfago.

II. O tratamento do refluxo gastroesofágico está
fundamentado na terapia conservadora e
modificações do estilo de vida.

III. Na investigação de uma criança com vômitos
crônicos, deve-se pensar em alergia a lactose,
ou a outros alimentos, estenose de piloro e
aumento de pressão intracraniana, entre outras.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

42. As manchas de Koplik na mucosa bucal são
diagnósticas de

a) Difteria.
b) Rubéola.
c) Sarampo.
d) Coqueluche.

43. São cistos epidérmicos superficiais de inclusão que
contêm material queratinizado laminado. A lesão é
uma pápula fime, com 1 a 2 mm de diâmetro,
perolada, branca opalescente. Pode ocorrer em
qualquer idade, mas em neonatos são mais
freqüentes espalhadas na face e gengiva ou na linha
média do palato, onde são chamadas pérolas de
Epstein. Essa descrição se refere à situação clínica
conhecida como

a) Eritema tóxico.
b) Cutis marmorata.
c) Milia.
d) Foliculite pustular eosinofílica.

44. Nas diarréias graves, o desequilíbrio hidro-eletrolítico
que ocorre é

a) Alcalose respiratórias.
b) Alcalose metabólica.
c) Acidose respiratória.
d) Acidose metabólica.

45. Analise as seguintes afirmações.

I. O leite é importante alimento para as mães que
estão amamentando. Caso sejam alérgicas ou
não gostem de leite, suas dietas devem ser
suplementadas com 1g de cálcio por dia.

II. O uso de medicamentos antitireoidianos, lítio,
drogas anticâncer e isoniazida está contra-
indicado em mulheres que estão amamentando.

III. Mães em uso de cloranfenicol, metronidazol ou
sulfonamidas podem continuar amamentando,
sem problemas.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

46. No tratamento da giardíase em crianças, pode-se
utilizar metronidazol na dose de

a) 50mg/kg/dia (máximo de 2g), via oral, dose
única.

b) 100 mg, via oral, duas vezes ao dia, por sete
dias.

c) 15mg/kg/dia (máximo de 250mg), via oral,
divididos em duas tomadas, por cinco dias.

d) 6mg/kg/dia (máximo de 400mg), via oral, dividos
em duas tomadas, por três dias.

47. Analise as seguintes afirmações.

I. Se a dentição completa está adiantada para a
idade e sexo, deve-se pensar em puberdade
precoce ou hipertireoidismo.

II. No tratamento da puberdade precoce dependente
de gonadotropinas, a administração de um
agonista do hormônio liberador de gonadotropina
está indicada em praticamente todos os
pacientes do sexo masculino.

III. Um dos controles da efetividade do tratamento é
o retorno das concentrações séricas de
hormônios sexuais aos valores normais para a
idade.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

48. Em relação à esclerodermia, assinale a alternativa
correta.

a) Ocorre mais freqüentemente em homens do que
em mulheres, numa razão de 3:1.

b) Mais de 90% dos casos ocorrem em crianças.
c) Em crianças, a esclerodermia localizada é mais

comum que a esclerose sistêmica.
d) O diagnóstico de esclerodermia requer a

presença de anticorpos antinucleares específicos
para topoisomerase 1(SCL70).
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49. No cuidado a um recém-nascido grave, com
sofrimento respiratório e cianótico, o desafio
diagnóstico exige que sejam definidas as causas,
para medidas terapêuticas que possam salvar essa
criança. As malformações cardíacas devem ser
lembradas dentre essas possíveis causas. Analise
as seguintes afirmações.

I. A observação de um padrão respiratório com
respiração fraca ou irregular, associada a um
fraco reflexo de sucção, é característica nas
doenças cardíacas ou pulmonares do recém-
nascido.

II. Se a administração de oxigênio a 100% a um
neonato cianótico aumenta a PaO2 acima de
150 mmHg, um shunt intracardíaco pode ser
praticamente descartado.

III. O método diagnóstico não invasivo definitivo para
determinar a presença de uma cardiopatia
congênita é o ecocardiograma bidimensional.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

50. Analise as seguintes afirmações.

I. O pediatra, pelas características de sua atuação,
tem a possibilidade efetiva de melhorar a saúde
das crianças através da orientação à criança e
seus pais sobre medidas de promoção da saúde.

II. Situações sugestivas de maus tratos, abuso
sexual, mau desempenho escolar, violência
familiar, uso de drogas ilícitas exigem ações
diretas do pediatra.

III. O cuidado à saúde da criança exige o
estabelecimento de uma relação de confiança e
parceria do pediatra com a criança, seus
familiares e toda a equipe de profissionais da
saúde.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

51. Analise as seguintes afirmações.

I. Em pediatria, as receitas devem minimizar a
possibilidade de sobras de medicamentos, pelo
risco de uma posterior ingestão acidental das
unidades restantes.

II. As doses, particularmente em crianças
pequenas, devem ser calculadas preferen-
cialmente em relação ao peso da criança.

III. Ao prescrever uma medicação para uso
ambulatorial, o pediatra deverá certificar-se de
que  o responsável pela administração com-
preendeu adequadamente o nome do medi-
camento, a dosagem, a via de administração, a
posologia e os possíveis efeitos adversos.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

52. Após os 4-6 meses de idade, a criança já possui
uma capacidade maior de digerir, absorver e
metabolizar nutrientes. Nesse momento deverá
ocorrer a introdução de novos alimentos na dieta.
Assinale a alternativa correta.

a) A partir do sexto mês, o leite materno se torna
ainda mais rico em ferro, sendo dispensável a
suplementação desse nutriente.

b) É recomendável a introdução gradativa e
individual de novos alimentos, preferencialmente
com um intervalo de 3 a 4 dias, para que se
possa verificar a tolerância a cada um deles.

c) Os cereais, por sua alta concentração de fibras,
devem ser evitados até o primeiro ano de vida.

d) Crianças com antecedentes familiares de alergia
devem receber precocemente alimentos à base
de ovo, para o desenvolvimento de melhores
condições imunológicas.

53. Em relação à nutrição infantil, todas as afirmações
a seguir são verdadeiras, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) Para uma profilaxia efetiva da obesidade, a
orientação dietética deve ser iniciada desde a
infância.

b) A relação entre o gasto calórico e a ingesta é
determinante na elaboração de uma dieta
equilibrada.

c) Quando necessário um aumento do aporte
calórico, é preferível que haja um aumento no
número de refeições do que um aumento nas
quantidades ingeridas por refeição.

d) Deve-se desconsiderar as rejeições alimentares
da criança e, com insistência, convencê-la de
que aquele alimento é necessário.

54. Assinale a alternativa correta.

a) Crianças ou adolescentes que utilizam drogas
ilícitas sozinhas apresentam menor gravidade do
que aquelas que utilizam em grupo.

b) Famílias com histórico de etilismo apresentam
índices reduzidos de crianças com o mesmo
problema.

c) Um adolescente que abusa diariamente de
substâncias como uísque, cocaína e barbitúricos
antes da escola ou antes de dirigir, tornando-se
triste, com mau desempenho escolar é de
extrema gravidade e exige intervenção imediata.

d) Não há relação entre acidentes de trânsito e o
uso de drogas como a maconha e o álcool.
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55. São sinais de gravidade de infecções respiratórias
em crianças todas as opções abaixo, exceto

a) Cianose.
b) Taquipnéia.
c) Aspecto toxêmico.
d) Tosse.

56. Criança com quarenta dias de vida é trazida à
consulta em unidade básica de saúde apresentando
hipotermia, distensão abdominal, tiragem com
retração subcostal persistente e freqüência
respiratória de 66 movimentos respiratórios por
minuto, Nesse caso, assinale a conduta mais
adequada.

a) Orientar a mãe sobre os cuidados domiciliares,
incentivando a manutenção da amamentação.

b) Aspirar vias aéreas e prescrever cuidados no
domicílio, com a orientação de que, caso a mãe
perceba piora do estado geral, deverá retornar
para nova avaliação.

c) Aquecer a criança, referir urgentemente a um
hospital e, enquanto aguarda a remoção, instituir
oxigenioterapia e demais medidas de suporte.

d) Tranquilizar os familiares, inciar antibioticoterapia
e encaminhar a criança para avaliação pela
equipe de saúde da família, em dois dias.

57. Mulher infectada com o vírus HIV está com 35
semanas de idade gestacional e a carga viral é de
1.600 cópias/ mL. Em relação à via de parto
recomendada e o momento preferencial, visando
minimizar o risco de transmissão vertical, deverá
ser

a) parto via vaginal ao termo.
b) parto via vaginal, induzido após a 36ª semana

de gestação, caso não entre espontaneamente
em trabalho de parto.

c) cesariana eletiva, programada para entre a 38ª e
a 39ª semana.

d) cesariana de urgência, imediatamente após a
confirmação laboratorial da carga viral.

58. Sobre recém-nascidos filhos de mães infectadas
com o vírus HIV, considere as seguintes afirmações.

I. Imediatamente após o parto, deve-se lavar o
recém-nascido com água e sabão, e iniciar a
primeira dose de zidovudina (AZT) em solução
oral ainda na sala de parto ou nas primeiras duas
horas após o nascimento.

II. Em virtude de haver possibilidade de ocorrência
de anemia no recém-nascido em uso de
zidovudina, recomenda-se a realização de
hemograma completo, possibil itando o
monitoramento da criança no início do tratamento
e após 6 e 12 semanas.

III. Iniciar imediatamente a amamentação. Caso não
seja possível, deve ser dada preferência ao
aleitamento cruzado (amamentação da criança
por outra mulher) ou o uso do leite materno com
pasteurização domiciliar.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

59. Uma criança asmática que apresenta sintomas
diários, despertares noturnos semanais, necessidade
diária de beta-2 para alívio, limitação das atividades
nas exacerbações que afetam, inclusive, o sono e,
à espirometria, tem volume expiratório forçado no
primeiro minuto (VEF)  entre 60 e 80% do previsto e
variação do pico de fluxo expiratório (PFE) > 30%.
Segundo as IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo
da Asma, a classificação da gravidade da asma é

a) Asma intermitente.
b) Asma leve.
c) Asma persistente moderada.
d) Asma grave.

60. Em relação à tuberculose, analise as seguintes
afirmações:

I. Quando diagnosticada a tuberculose em
crianças, a equipe de saúde deverá examinar os
contatos adultos para busca do possível caso
fonte. Após serem examinados e não sendo
constatada tuberculose-doença, deve-se orientá-
los a procurarem a unidade de saúde, em caso
de aparecimento de sintomatologia respiratória.

II. Em recém-nascidos coabitantes de foco
tuberculoso ativo, a isoniazida é administrada por
três meses e, após esse período, faz-se a prova
tuberculínica. Se a criança for reatora, a
quimioprofilaxia deve ser mantida por mais três
meses senão, interrompe-se o uso da isoniazida
e vacina-se com BCG.

III. O teste tuberculínico pode ser interpretado como
sugestivo de infecção pelo M. tuberculosis
quando superior a 10mm em crianças não
vacinadas com BCG ou vacinadas há mais de
dois anos; ou superior a 15mm em crianças
vacinadas com BCG há menos de dois anos. No
caso de crianças que receberam revacinação
BCG, esta interpretação é discutível.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
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