PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 10 – MÉDICO PEDIATRA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos
apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o
argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um
súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a
democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática.
Concomitantemente, não antes.
Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se
encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da
Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart
Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e
passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é
mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a
democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os
cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam
prazerosamente por transformar seus súditos num bando de
ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim , lado a lado (e
a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é
escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes
populares, com base no argumento de que um dos remédios contra
a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da
participação eleitoral não só das classes acomodadas (que
constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios
interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia:
a participação eleitoral tem um grande valor educativo.
(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:
A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola
da maioria que a conhece.
02- Bobbio afirma que Sutart Mill:
A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos
acomodados e passivos.
C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação
eleitoral.
D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua
conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes
à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.
04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:
A.
B.
C.
D.
E.

A expressão das massas.
O fim das classes acomodadas.
O voto feminino.
A igualdade para as classes acomodadas.
O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Apologéticos – críticos
Concomitantemente – ao mesmo tempo
Indiferentes – arredios
Súditos – empregados
Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:
A.
B.
C.
D.
E.

apologéticos e próprios
sufrágio e súditos
democrática e dóceis
exercício e remédios
capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos
trechos:
A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia –
não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há
crase na próclise.
C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim
, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há
crase diante de palavras femininas.
E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase
entre verbos se o segundo está no infinitivo.
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“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim
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Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”
(Vital Farias. Disponível em: https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/1303559/)

08- Assinale a alternativa correta:
A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso
formal.
C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua,
simulando uma conversa.
D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone
musical nacional.
E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.
09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa
correta:
A. “Não se admire": o ‘se’ estabelece relação de condição
com a oração anterior.
B. “admire se um dia": o ‘se’ é partícula apassivadora.
C. “Bote logo no correio": ‘logo’ dá ideia de conclusão.
D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter
informal da língua.
10- Acerca do eu-lírico da canção:
A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo
correio.
B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa
amada.
C. Quando trata a pessoa amada por “ocê", o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada,
o uso do registro informal é inadequado.
E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.
11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”
Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos
linguísticos dos versos destacados?
A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando
com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos
termos da oração: “foi eu"
B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do
singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma
padrão, diferentemente de ‘me mande’.
E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as
prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e
soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda
não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço
pequeno
para
a
ligeireza
das
asas.
Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla
que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e
constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras
nas árvores e provar do conteúdo das sementes.
(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte:
Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:
A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas,
com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa
emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo
da metáfora.
B. O texto é um poema que tem a subjetividade como
marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação
como prosa literária.
C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
D. O texto está pautado na explicação e no método para a
concretização de uma ação.
E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a
convencer o leitor.
13- Segundo o texto, é correto afirmar que:
A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela
imposição de limites.
E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia
do eu lírico seja concretizada.
14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas
abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?
A.
B.
C.
D.
E.

Metáfora
Comparação
Hipérbole
Prosopopeia
Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime
a circunstância relacionada?
A.
B.
C.
D.
E.

“entre perfume e brisa" – lugar
“de janelas abertas" – modo
“Para a ligeireza das asas” – lugar
“depois" – tempo
“nas árvores” – finalidade

SUPERIOR – 10 – MÉDICO PEDIATRA
Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019
21 – O diâmetro interno – tubo traqueal em bebês prematuros (menos de 1kg) é de:
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16 – A Acrodermatite enteropática é um distúrbio causado pela
deficiência de:
A.
B.
C.
D.
E.

Magnésio
Vitamina B12
Vitamina B1
Zinco
Cloro

A. Acidemia metabólica ou mista profunda (pH < 7,0) em
sangue arterial de cordão umbilical.
B. Escore de Apgar de 0 – 3 por mais de cinco minutos.
C. Manifestações neurológicas no período neonatal (convulsões, hipotonia, hiporreflexia, coma, entre outras).
D. Disfunção orgânica multissistêmica, ou seja, alterações
nos sistemas cardiovascular, gastrintestinal, pulmonar,
hematológico ou renal.
E. Policitemia acentuada.
18 – Na classificação das crises epilépticas neonatais, contrações
isoladas ou repetitivas, semelhantes a choques (muito breve) de
um grupo muscular único (focais), de vários músculos (multifocais ou erráticas) ou simultâneas bilaterais (generalizadas) são denominadas:
Sutis
Clônicas
Tônicas
Mioclônicas
Espasmos

Membros superiores
Membros inferiores
Quadril
Tórax
Pescoço e clavícula

20 – Material gorduroso branco-acinzentado, formando uma cobertura protetora fisiológica composta pela secreção das glândulas
sebáceas e decomposição da epiderme do neonato. Atua como
proteção natural da pele enquanto submersa no líquido amniótico
e geralmente desaparece durante as primeiras semanas de vida, espontaneamente, com as trocas de vestuário e banhos.
A descrição acima é de que fenômenos fisiológicos da pele do RN:
A.
B.
C.
D.
E.

Vérnix caseoso
Cutis marmorata
Pérolas de Epstein
Bossa serosanguínea
Hiperplasia de glândulas sebáceas

A.
B.
C.
D.
E.

5 cm
10 cm
15 cm
25 cm
50 cm

23 – O volume urinário da fase pré-escolar é de:
A.
B.
C.
D.
E.

30 a 60 ml/dia
75 ml/dia
50 a 300 ml/dia
600 a 800 ml/dia
800 a 1200 ml/dia

24 – Constituem manifestações da Leucoencefalopatia, EXCETO:
A. Déficits motores.
B. Alterações cognitivas e distúrbios oftalmológicos com
hemianopsia homónima quadrantanopsia e cegueira cortical (acometimento do lobo occipital bilateralmente).
C. Epilepsia.
D. Convulsões e alterações sensoriais.
E. Síndrome de Coats.
25 – Quanto à adenomegalia, é INCORRETO afirmar:

19 – A manobra de Ortolani é utilizada para verificar:
A.
B.
C.
D.
E.

2,5 mm
3,0 a 3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
7,5 mm

22 – O aumento médio da estatura no primeiro ano de vida é de:

17 – São critérios para diagnóstico de asfixia perinatal, EXCETO:

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A. O aumento do tamanho do linfinodo (adenomegalia) é
encontrado com frequência na infância, dada a maior
massa de tecido linfóide em relação ao adulto e pela
maior frequência de infecções que costumam cursar com
tal manifestação clínica.
B. Na maioria das vezes, são originárias de processos benignos, locais ou sistêmicos, elas podem representar sinal
precoce de doença maligna.
C. Os linfonodos aumentam de tamanho devido à proliferação de elementos linfóides normais, infiltração por células mallignas ou fagocitárias e processo patológico à distância, o que causa hiperplasia reativa à estimulação antigênica, a qual chegará aos nódulos por meio da drenagem linfática.
D. As adenopatias podem ser regionais (localizadas) ou generalizadas, estas últimas quando comprometem mais de
uma região contígua.
E. Na avaliação de uma criança com linfonodomegalia,
deve-se também considerar a idade, o estado vacinal, as
condições de moradia, inclusive se é zona endêmica para
alguma doença infecciosa.
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26 – Na anemia por deficiência enzimática (G6PD), não se deve,
principalmente, ingerir que alimento?
A.
B.
C.
D.
E.

Leite e derivados
Crustáceos
Álcool
Fava
Soja

A.
B.
C.
D.
E.

27 – São critérios de classificação da artrite idiopática juvenil, EXCETO:
A. Idade inferior a 16 anos.
B. Artrite em uma ou mais articulações definida por edema
ou pela presença de dois ou mais dos seguintes sinais:
limitação, dor à palpação ou à movimentação e calor.
C. Duração mínima de doença de 6 semanas.
D. Exclusão de outros diagnósticos.
E. Subtipos: sistêmica, oligoartrite (sempre estendida), poliartrite FR positiva, (excluir a poliartrite negativa), entesite relacionada com artrite, artrite psoriásica e outras.
28 – Quanto a Doença de Hartnup, é INCORRETO afirmar:
A. É uma doença hereditária autossômica recessiva caracterizada por defeito na reabsorção tubular renal e transporte
intestinal de um grupo de aminoácidos, levando a aminoacidúria e retenção desses aminoácidos no intestino, incluindo o triptofano.
B. O excesso de triptofano no intestino, por ação bacteriana,
forma substâncias indólicas que são encontradas nas fezes desses pacientes.
C. A doença de Hartnup é caracterizada bioquimicamente
por indolúria, triptofanúria e aminoacidúria generalizada.
D. As manifestações clínicas são intermitentes e consistem
em alterações pelagroides da pele, fotossensibilidade,
nistagmo e ataxia cerebelar.
E. O diagnóstico pode ser feito com a comatografia de aminoácidos nas fezes, urina e no plasma. Na urina pode-se
também estudar a excreção de compostos indólicos.
29 – São causas primárias da baixa estatura, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Síndrome de Bloom
Síndrome de Seckel
Síndrome de Cushing
Mucopolissacaridoses
Hipocondroplasia

30 – Refere-se do diagnóstico clínico e laboratorial da colestase,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Colúria.
Hipocolia ou acolia fecal.
Aumento sérico dos sais biliares.
Aumento do colesterol.
Aumento da bilirrubina indireta e total.

31 – São causas metabólicas de constipação em crianças, EXCETO:
Hipercalcemia
Hipopotassemia
Hipertireoidismo
Diabetes melito
Porfiria

32 – São características clínicas e morfológicas da onfalocele, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Localização: lateral ao cordão umbilical.
Tamanho do defeito: 3 a 10cm.
Membrana de revestimento presente.
Alças intestinais normais.
Atresia intestinal rara.

33 – Indique a alternativa INCORRETA quanto ao calázio:
A. É uma inflamação granulomatosa estéril das glândulas de
Meibomius.
B. Pode demorar meses para ser reabsorvido.
C. Na eversão da pálpebra, a conjuntiva subjacente encontra-se hiperemiada, elevada e muitas vezes com granuloma piogênico.
D. O tratamento inicial em compressas quentes e massagem
no local. Caso não haja melhora, pode-se realizar a exérese e curetagem do calázio.
E. O tratamento medicamentoso inclui pomadas ou colírio
antibióticos (sulfacetamina, gentamina, cloranfenicol).
34 – Sobre a rinite, é INCORRETO afirmar:
A. É uma reação inflamatória que ocorre na mucosa nasal
consequente sempre a fatores alérgicos.
B. Clinicamente, é definida como a somatória dos sintomas:
rinorreia, obstrução nasal, prurido e/ou espirros.
C. Ao exame físico, as conchas nasais podem aparecer com
coloração rósea (normal), avermelhada, pálida ou cianótica.
D. As conchas nasais podem apresentar-se normotróficas ou
edemaciadas com bloqueio nasal discreto, com comprometimento parcial da respiração em uma ou ambas fossas
nasais ou, ainda, impedimento a respiração uni ou bilateralmente.
E. A medicação é administrada conforme o tempo e a gravidade dos sintomas. Podem ser prescritas medicações
preventivas, como cromoglicato dissódico e corticosteróide tópico, ou medicações sintomáticas, como anti-histáminico e descongestionantes.
35 – Quanto às alterações de orelha externa, é INCORRETO
afirmar:
A. Macrotia: aumento das dimensões da orelha que também
podem ser proeminentes.
B. Criptotia: ausência do sulco retroauricular na porção
superior da hélix.
C. Coloboma: pavilhão com dimenões diminuídas, mínimas
alterações estruturais até a completa ausência do
pavilhão.
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D. Deformidade do cálice: o terço superior do pavilhão é
pouco desenvolvido ou hipoplásico.
E. Estenose ou atresia de meato acústico externo sem
microtia: podem ocorrer sem microtia, mas é pouco
comum.
36 – São indicações para adenotonsilectomia, EXCETO:
A. Abscesso periamigdaliano.
B. Suspeita de malignidade ou aumento de volume
unilateral.
C. Amigdalite crônica.
D. Portador crônico de Streptococcus pyogenes.
E. Sinusite recorrente/cronica.
37 – São características principais da zica, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Exantema macolupapular.
Hiperemia conjuntival.
Ausência de hemorragia.
Febre alta na maioria dos casos.
Ausência de leucopenia/tombocitopenia.

38 – Referente a galactosemia, é INCORRETO afirmar:
A. É caracterizada por um aumento nos níveis séricos de
galactose e pode ser decorrente de mais de um defeito
enzimático relacionado ao metabolismo dessa
substância.
B. Os indivíduos com a forma clássica da doença têm a
deficiência total, ou quase total, da enzima galactose-1fosfato uridiltransferase, o que leva ao acúmulo de
galactose e galactose-1-fosfato. E esse acúmulo levará,
principalmente, à lesão hepática, renal e cerebral.
C. As
manifestações
clínicas
incluem
icterícia,
hepatomegalia, vômitos, hipoglicemia, convulsões,
letargia, catarata, insuficiência e cirrose hepática,
esplenomegalia e retardo mental.
D. A avaliação complementar revela um aumento marcantes
na presença de substâncias redutoras nas fezes e secreção
gástrica.
E. O tratamento consiste de dieta isenta de galactose para o
resto do vida.
39 – Considera-se diarreia crônica apenas quando tem duração
acima de:
A.
B.
C.
D.
E.

7 dias
14 dias
30 dias
60 dias
90 dias

40 – São manifestações clínicas na hipovitaminose A aguda,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Anorexia
Irritabilidade
Vômitos
Abaulamento de fontanela (pseudotumor cerebral)
Dores ósseas
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