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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- contém 1 (uma) prova discursiva; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova discursiva.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

Boa prova! 

 

MÉDICO NEUROPEDIATRA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  
 

A vida de influencer me levou à exaustão 

Por Sam Blum  
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Não demorou muito para Jessica Zollman acumular muitos seguidores no Instagram. 
Funcionária da empresa — foi a quinta contratada e a 95ª usuária registrada, ainda em 2011 

—, ela estava por dentro de tudo da gigante da tecnologia um ano após seu lançamento, 

aconselhando os usuários sobre as melhores práticas que agora são comuns nas redes sociais. 

Naturalmente, dezenas de seguidores procuraram sua conta. 

Fotógrafa profissional, Zollman, de 34 anos, logo se viu nadando em oportunidades de 

trabalho. Então, ela deixou o Instagram em 2013 e ingressou em uma agência de fotografia e 

publicidade, tornando-se uma fotógrafa itinerante para marcas e endossando produtos com a 

publicação ocasional.  

Sua fama recém-descoberta rapidamente a fez embarcar "numa viagem bonita e misteriosa, 

em que ganhava uma quantia realmente impressionante de dinheiro" como influenciadora, diz 

ela. Mas, quatro anos depois, o volume de trabalho caiu, deixando-a com dificuldades 

financeiras. 

"O mercado ficou saturado", diz ela. "As pessoas começaram a perceber quão lucrativo era 

esse tipo de trabalho, e, por isso, surgiu esse novo objetivo de se tornar influenciador". As 

marcas passaram a não pagar tanto porque as pessoas trabalhavam por menos — ou mesmo de 

graça. "Eu tive de diminuir meus valores. Eu tive de trabalhar duas vezes mais por duas vezes 

menos (dinheiro)", diz ela. 

O impacto psicológico de precisar brigar por trabalho, associado ___ onda de competição, foi 

suficiente para Zollman abandonar o estilo de vida de influenciadora e voltar ao oposto: um 

trabalho tradicional das 9 ___ 17 horas. 

"Eu pensei: 'Por que tenho tanta vergonha da ideia de ter de conseguir um emprego?'", diz 

ela. Confiar no Instagram para validação criativa e renda regular a deixou emocionalmente 

exausta, e conseguir um emprego estável parecia a melhor coisa para sua saúde mental. 

Zollman não é a única influenciadora que ficou desiludida com o que ela chama de 

"performance" da indústria. Especialistas dizem que é sinal de mudança; um tipo de fadiga que 

afeta não apenas os influenciadores, mas as marcas e os consumidores, que ficam céticos em 

relação a muitos dos posts patrocinados que bagunçam seus feeds. 

Apesar disso, a indústria continua enorme: o marketing de influenciadores deve se 

transformar em um negócio de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 60 bi) até 2022, e as marcas estão 

mais dispostas do que nunca a investir seu dinheiro na "próxima Kim Kardashian". 

Por outro lado, as empresas estão se tornando cada vez mais cautelosas quanto ___ seleção 

de talentos influenciadores, de acordo com Karen Doolittle, diretora de mídia social de uma 

empresa de publicidade em Los Angeles. 

Alguns casos de fraude — quando influenciadores aumentaram artificialmente o alcance de 

suas contas ou inventaram narrativas pessoais totalmente falsas — ajudaram o público a se 

tornar "mais perspicaz e exigente", diz ela, e agora há uma "hesitação e quase desconfiança da 

parte dos consumidores e das marcas" em relação às celebridades de redes sociais. 
 

(Disponível em: https://epoca.globo.com/ – texto adaptado especialmente para esta prova) 

  

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O mercado dos influenciadores digitais está em declínio financeiro. 

II. O texto aponta como uma das causas da fadiga emocional da fotógrafa a competição por 

trabalho. 

III. A fotógrafa não tinha um trabalho formal enquanto trabalhava como influenciadora. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

https://epoca.globo.com/
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação realizada por Zollman. 

 

A) Foi funcionária do Instagram. 

B) Fez trabalhos independentes como fotógrafa. 

C) Recusou-se a buscar um trabalho formal quando se viu em dificuldades. 

D) Teve problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. 

E) Passou da abundância para a escassez de recursos financeiros. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 19, 21 e 32. 

 

A) à – às – à 

B) à – as – à 

C) à – as – a 

D) a – as – à 

E) a – às – a 

 

 

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas a seguir, considerando o seguinte período, retirado do texto: 

“As marcas passaram a não pagar tanto porque as pessoas trabalhavam por menos — ou mesmo de 

graça.” 

 

I. O período é composto por duas orações. 

II. Há no período uma oração reduzida de infinitivo. 

III. A oração introduzida por “porque” é subordinada consecutiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente a expressão sublinhada 

na linha 11 do texto. 

 

A) em cujo. 

B) no cujo. 

C) onde. 

D) no qual. 

E) na qual. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de símbolos: 

  Condicional 

  Bicondicional 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

 

Se os dois hexágonos regulares têm juntos uma área de 348 cm², então o comprimento da poligonal 

CDABEF é: 

 

A) 20 cm. 

B) 15 cm. 

C) 10 cm. 

D) 5 cm. 

E) 1 cm. 

 

   CBCA   será: 

 

A) Contraditório. 

B) Mentiroso. 

C) Falso. 

D) Verdadeiro. 

E) Impossível de saber. 

 

  Negação da proposição 

 
QUESTÃO 06 – O número de divisores inteiros positivos do número 72 é: 
 
A) 2. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 24. 
E) 36. 
 

 

QUESTÃO 07 – A figura abaixo mostra dois hexágonos regulares construídos com o lado AB em 

comum: 

 

QUESTÃO 08 – A média aritmética simples dos números A, B, C, D, E e F é 7. Se for acrescido             

G = 14 ao conjunto de números citado, então a média aritmética simples dos números A, B, C, D, E, 

F e G será: 

 

A) 7,5. 

B) 8,0. 

C) 8,5. 

D) 9,0. 

E) 9,5. 

 

 

QUESTÃO 09 – Se A, B e C são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de 
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QUESTÃO 10 – A negação da proposição “Se Maria é alta, então Pedro não é baixo” é: 

 

A) Se Maria não é alta, então Pedro é baixo. 

B) Se Maria é baixa, então Pedro é alto. 

C) Se Maria é alta, então Pedro é baixo. 

D) Maria é alta ou Pedro não é baixo. 

E) Maria é alta e Pedro é baixo. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 

A) Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho do aplicativo e depois clicar na opção “Fixar 

na Barra de Tarefas”. 

B) Clicar com o botão direito do mouse sobre o aplicativo e depois clicar na opção “Adicionar atalho”. 

C) Clicar com o botão direito na barra de tarefas e depois clicar na opção “Adicionar atalho”. 

D) Realizar duplo clique no aplicativo e antes que ele abra pressionar CTRL+ALT+SHIFT. 

E) Clicar no botão Iniciar e em seguida clicar na opção “Adicionar atalhos”. 
 

 

 
A) A navegação no site será anônima. 

B) O site tem bloqueio para vírus. 

C) A conexão é segura. 

D) O site é privado. 

E) Esta é uma página protegida por senha. 
 

 

 

A)  

 

 
 

B)  

 

 
 

C)  

 

 
 

D)  

 

 
 

E)  
  

 

 

 

A) Criar. 

B) Formatar. 

C) Inserir. 

D) Revisão. 

E) Dados. 
 

 

 

A) Página Inicial. 

B) Ferramenta. 

C) Configurações. 

D) Revisão. 

E) Ajuda. 

QUESTÃO 11 – No Windows 10, é muito comum utilizarmos atalhos na barra de tarefas para 

facilitar o acesso no dia a dia. Uma das formas de incluir um atalho na barra de tarefas é: 

QUESTÃO 12 – Utilizando o Google Chrome, quando o ícone indicado pela seta vermelha é exibido 

da forma como está significa que: 

 

QUESTÃO 13 – No Word 2016, para que um texto selecionado seja configurado como justificado, 

qual ícone deve ser acionado? 

QUESTÃO 14 – O Excel é muito utilizado para controle de dados, e, junto desse controle, 

normalmente, é utilizada uma série de gráficos para avaliar/acompanhar estes dados. Sabendo 

disso, qual a guia em que é possível criar gráficos dos dados que estão em uma planilha? 

QUESTÃO 15 – Você sabia que o Word 2016 é capaz de traduzir textos? Essa funcionalidade facilita 

a vida do usuário, que não precisa realizar uma tradução em um segundo software para depois 

retornar ao Word. Essa funcionalidade está presente em qual guia do Word? 
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efetivo, atendido o interesse do serviço público, e dependerá da existência de vaga e de 

capacidade física e mental, comprovada por junta médica oficial. 

(  ) A progressão funcional é a concessão de adicional de promoção por merecimento ao servidor, a 

cada 3 (três) anos, mediante avaliação de desempenho periódica, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do vencimento do respectivo cargo em que esteja o servidor enquadrado 

à época da concessão.  

(  ) Observadas as normas para a concessão, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o 

servidor ativo fará jus a 3 (três) meses de licença especial, com a remuneração do cargo, sendo 

facultado, a juízo da autoridade competente, o fracionamento, em 3 (três) vezes, em períodos 

não inferiores a 30 (trinta) dias. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – C – I – C. 

B) C – I – C – I.   

C) I – I – C – C.   

D) C – C – C – I. 

E) I – C – I – C.   

 

ESTATUTO DO SERVIDOR 

 

QUESTÃO 16 – Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, analise 

as assertivas que seguem, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) A readmissão é o reingresso de ex-funcionário exonerado, a seu pedido, de cargo de provimento 

(  ) Por biênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um 

adicional por tempo de serviço correspondente a 3% (três por cento), e, a cada decênio, um 

adicional de 5% (cinco por cento) como prêmio de permanência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise os seguintes deveres do Estado para 

garantir a saúde: 
 

I. Formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos. 

II. Execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos. 

III. Estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) o 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e  
 

A) das fundações, salvo da Administração indireta, mantidas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

B) indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

C) das fundações e autarquias, salvo da Administração indireta, mantidas pelo Poder Público. 

D) indireta, salvo das fundações, mantidas pelo Poder Público. 

E) das fundações, das autarquias e da Administração indireta, mantidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 
 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 

de prevenção e controle das doenças ou agravos é entendido como: 
 

A) Gestão da Saúde Coletiva. 

B) Epidemiologia descritiva. 

C) Gestão de Fatores de Risco. 

D) Promoção da Saúde. 

E) Vigilância Epidemiológica. 
 

 

QUESTÃO 20 – Analise as seguintes assertivas a respeito das competências do Sistema Único de 

 

(  ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(  ) Participar do controle e da produção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(  ) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) V – F – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 

 

 

Quais estão corretos? 

Saúde (SUS) com base no artigo 200 da Constituição Federal e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas.  
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QUESTÃO 21 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, no âmbito dos municípios, a direção do Sistema 

Único de Saúde é exercida pela respectiva: 
 

A) Prefeitura. 

B) Comissão Intergestores Tripartite. 

C) Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) Comissão Intergestores Bipartite. 

E) Comissão Intersetorial Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 
 

 

QUESTÃO 22 – As ações e serviços públicos e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990, obedecem aos seguintes 

princípios, EXCETO: 
 

A) Integralidade da assistência das ações e serviços. 

B) Igualdade da assistência à saúde. 

C) Transcendentalidade da assistência. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 

E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
 

 

QUESTÃO 23 – Analise os seguintes objetivos de atuação das Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite: 
 

I. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do 

SUS. 

II. Eleger os membros das comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Ministério 

da Saúde. 

III. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e municipal, a respeito da organização das redes 

de ações e serviços de saúde. 
 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde 

e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Executar serviços de saúde do trabalhador. 

(  ) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes 

de trabalho. 

(  ) Executar serviços de alimentação e nutrição. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 25 – Quanto ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar 

complementarmente no custeio e execução das ações desse Subsistema. 

B) Esse Subsistema deverá ser, como no SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. 

C) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura 

dos povos indígenas. 

D) O modelo a ser adotado para a Atenção à Saúde Indígena deve contemplar aspectos de assistência 

à saúde, educação sanitária e saneamento básico, excluída a demarcação de terras. 

E) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar esse Subsistema. 

 

Quais estão corretos? 
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QUESTÃO 26 – O Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, estabelece que essas ações só poderão ser realizadas por indicação 

_____________________, com expressa concordância ____________________ e de 

________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) médica – do paciente – sua família 

B) de fisioterapeuta – do responsável pelo paciente menor – sua família 

C) da comissão municipal de saúde – do paciente – sua família 

D) de fisioterapeuta – da comissão municipal de saúde – responsável pelo paciente 

E) da comissão municipal de saúde – da secretaria municipal de saúde – paciente capaz 

 

 

QUESTÃO 27 – Analise as seguintes ações de saúde com base na Política Nacional de Atenção Básica: 

 

I. Redução de danos. 

II. Cuidados paliativos. 

III. Vigilância em Saúde. 

 

Quais estão previstas no âmbito da Atenção Básica? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 – É INCORRETO afirmar que, para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), no âmbito do 

SUS, todas as Unidades Básicas de Saúde são consideradas potenciais espaços de: 

 

A) Formação de recursos humanos. 

B) Ensino em serviço. 

C) Pesquisa. 

D) Produção de insumos e medicamentos.  

E) Inovação e avaliação tecnológica. 

 

 
QUESTÃO 29 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, analise as seguintes responsabilidades dos 

Municípios e do Distrito Federal e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado. 

(  ) Manter organizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços 

disponibilizados e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, 

conforme regulamentação específica. 

(  ) Garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 
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QUESTÃO 30 – Em cada município, para se programar os serviços de saúde e fortalecer o 

planejamento ascendente, a fim de que a Atenção Básica possa ordenar a Rede de Atenção à Saúde, 

é preciso reconhecer, prioritariamente: 

 

A) O risco de iatrogenia durante cada tratamento diferenciado. 

B) A taxa de mortalidade específica da população brasileira. 

C) O perfil da capacidade de leitos privados em todo o território adscrito. 

D) A taxa de mortalidade geral da população brasileira. 

E) As necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade. 

 

 

QUESTÃO 31 – Analise os seguintes deveres atribuídos às Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
conforme a Portaria nº 2.436/2017: 

 

I. Monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações, 

por meio de livros, caixa de sugestões ou canais eletrônicos. 

II. Assegurar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área 

de abrangência da unidade. 

III. Em local visível, deve estar afixado o horário de atendimento da UBS e a identificação do gerente 

da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe, contendo os endereços 

eletrônicos dos profissionais de nível superior e seus telefones de contato pessoal. 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, qual o processo pelo qual se utiliza critérios 

clínicos, sociais, econômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar 

subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o objetivo de diferenciar 

o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de Atenção à Saúde para um 

cuidado integral?  

 

A) Ecomapa. 

B) Microgestão. 

C) Auditoria clínica. 

D) Estratificação do risco. 

E) Capacidade instalada. 

 

 

QUESTÃO 33 – Qual o processo de trabalho na Atenção Básica que se caracteriza por constituir o 

papel que as equipes devem assumir em seu território de referência, considerando questões sanitárias, 

ambientais, epidemiológicas, culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções 

clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes ou 

mesmo trabalhadores da área adscrita? 

 

A) Contrarreferência sanitária. 

B) Responsabilização sanitária. 

C) Projeto terapêutico singular. 

D) Genograma sanitário. 

E) Cartografia. 

 

 

 

 

 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – Analise as seguintes assertivas sobre o acolhimento à demanda espontânea na 

Atenção Básica: 

 

I. Pode se constituir como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso. 

II. Pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, na relação entre trabalhadores e 

no modo de cuidar. 

III. Pode se constituir como modo de construção de vínculos, podendo facilitar a continuidade do 

cuidado ou facilitar o acesso para aqueles que procuram a Unidade Básica de Saúde fora das 

consultas ou atividades agendadas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – A respeito do Gerente de Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Obrigatoriamente deve ser médico, profissional com formação preferencial em saúde da família e 

integrante das equipes vinculadas à Unidade Básica de Saúde. 

B) Deve ser um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior. 

C) Deve ter experiência na Atenção Básica, de modo a orientar a organização do processo de trabalho 

na Unidade Básica de Saúde. 

D) Dentre suas atribuições, cabe-lhe participar e orientar o processo de territorialização. 

E) Dentre suas atribuições, cabe-lhe estimular o vínculo entre profissionais, favorecendo o trabalho 

em equipe. 

 

 

QUESTÃO 36 – A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre: 

 

A) Organização das Equipes de Atenção Básica em populações específicas. 

B) Participação da comunidade na gestão do SUS. 

C) Infraestrutura da Atenção Básica. 

D) Ambiência da Atenção Básica. 

E) Atribuições dos Profissionais da Atenção Básica. 
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QUESTÃO 37 – Para pacientes com crise convulsiva do tipo ausência de repetição, com exame 

neurológico normal, EEG normal e TC do crânio normal, qual a conduta?  

 

A) Não tratar, pois não é caso de epilepsia. 

B) Iniciar o tratamento com uma droga antiepiléptica de última geração como Lamotrigina, 
Gabapentina ou Topiramato. 

C) Usar Fenobarbital e Carbamazepina associados, pois se trata de convulsão de repetição. 

D) Iniciar com Ácido Valproico. 

E) Usar dose máxima de Difenil hidantoína. 

  

QUESTÃO 38 – Qual é a principal causa de convulsão em pessoas na faixa etária dos 0 aos 14 anos 

de vida?  
 

A) Congênita. 

B) Infecção. 

C) Degenerativa. 

D) Trauma. 

E) Tumor. 

  

QUESTÃO 39 – Paciente de 12 anos, após consulta com médico neuropediatra, foi diagnosticado com 

lesão do III nervo craniano à esquerda. São sintomas que podem ser apresentados por esse paciente: 
 

I. Diplopia. 
II. Ptose. 

III. Paralisia da adução do olho. 

IV. Olho vermelho lacrimejante. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

  

QUESTÃO 40 – A paralisia facial periférica por lesão do nervo facial em um paciente de 7 anos 

diferencia-se de uma lesão do primeiro neurônio, pois a lesão do segundo neurônio apresenta 

paralisia: 
 

A) Apenas nos andares médio e inferior da hemiface. 

B) Igual nos três andares da hemiface. 

C) Contralateral à lesão, com toda a hemiface comprometida. 

D) Contralateral à lesão, com apenas o andar inferior da face comprometida. 

E) Do mesmo lado da lesão, com o terço inferior da face mais comprometido. 

  

QUESTÃO 41 – Paciente de 8 anos chega ao consultório com história de que seu olho esquerdo está 
com a pálpebra caída, apresentando visão normal, com anisocoria, D>E. Foi observado também que 

o olho esquerdo está levemente retraído em relação ao direito. Movimentação ocular ampla para todas 

as miradas. Não tem dor ou febre. Qual a hipótese diagnóstica nesse caso? 
 

A) Agenesia de inervação do elevador da pálpebra esquerda. 

B) Síndrome de Wernick. 

C) Síndrome de Tolosa Hunt. 

D) Miastenia Gravis. 

E) Síndrome de Horner. 
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QUESTÃO 42 – Paciente, com 16 anos, gestante com epilepsia. Qual medicamento deve ser evitado 

por causar risco aumentado de autismo aos 6 anos de idade no bebê? 

 

A) Carbamazepina. 

B) Fenitoína. 

C) Fenobarbital. 

D) Topiramato. 

E) Ácido Valproico. 

 

 

QUESTÃO 43 – Na Atrofia Muscular Espinhal (AME), há uma herança genética de qual tipo? 

 

A) Autossômica dominante. 

B) Autossômica recessiva. 

C) Ligada ao x. 

D) Cromossômica 13. 

E) Cromossômica 17. 

 

 

QUESTÃO 44 – Quais são os genes envolvidos na AME? 

 

A) SMN1 e SMN2. 

B) Superóxido desmutase. 

C) Ataxin-1. 

D) Frataxin. 

E) Sentaxin. 

 

 

QUESTÃO 45 – Paciente com história de TCE realizou a tomografia apresentada abaixo. Qual o 

diagnóstico do paciente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Hemorragia Subaracnoide. 

B) Hematoma Extradural. 

C) Hematoma Subdural. 

D) Hemorragia Intraparenquimatosa. 

E) Hematoma Subgaleal. 

 

 

QUESTÃO 46 – Menino de 5 anos de idade, com mancha facial à direita, cor de vinho, notada desde 

o nascimento. Fez RM do crânio com contraste, que revelou sinal anormal de leptomeninge em região 

parietal e occipital à direita. Qual é o diagnóstico nesse caso? 
  
A) Meningite. 

B) Tumor cerebral. 

C) Síndrome de Horner. 

D) Síndrome de Sturge-Weber. 

E) Síndrome de Werdnig-Hoffmann. 
 
 



545_CE_06_NS_4/1/202013:24:14 

Execução: Fundatec   
MÉDICO NEUROPEDIATRA 

QUESTÃO 47 – No caso relatado na questão anterior, qual complicação ocular está presente em 30 

a 60% dos pacientes? 
 

A) Glaucoma. 

B) Tumor cerebral. 

C) Meningite. 

D) Hipotireoidismo. 

E) Tumores neurocutâneos. 
 

 

QUESTÃO 48 – Qual é a modalidade de exame de imagem para o diagnóstico pré-parto de infarto 

hemorrágico periventricular? 
 

A) Tomografia computadorizada do crânio. 

B) Ressonância magnética nuclear. 

C) Ultrassom do crânio. 

D) Punção de líquido amniótico. 

E) Nenhuma das acima. 
 

 

QUESTÃO 49 – Uma menina de 4 anos de idade apresentou hemiparesia esquerda, que foi 

aumentando durante várias horas. Ela tem história de 4 episódios de hemiparesis esquerda nos 

últimos 9 meses. RM do crânio revelou múltiplos focos de sinais hiperintensos bilaterais e uma 

angiografia por RM mostrou oclusão da parte terminal da artéria carótida interna, artéria cerebral 

média proximal e artéria cerebral anterior. Angiografia por cateterismo confirmou a presença dessas 

oclusões e mostrou circulação collateral pelas artérias lenticuloestriadas. Qual o diagnóstico nesse 

caso? 
 

A) Embolia cerebral. 

B) Doença de Krabbe. 

C) Moyamoya. 

D) Leucodistrofia metacromática. 

E) Síndrome Aicardi-Goutières. 
 

 

QUESTÃO 50 – Para o caso relatado acima, qual o tratamento recomendado? 
  
A) Dupla antiagregação plaquetária. 

B) Hidroxiureia. 

C) Uso de varfarina. 

D) 6 meses com heparina de baixo peso molecular. 

E) Revascularização cirúrgica. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 
 

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, 

de acordo com a proposta abaixo: 
 

Menino de 14 anos vem à emergência referindo cefaleia de forte intensidade associada a vômitos. Ao 

exame físico, o paciente apresenta-se prostrado, com temperatura axilar em 38,4°C e demais sinais 

vitais estáveis. Ao exame neurológico, apresenta Glasgow 15, força grau V nos 4 membros, 

sensibilidade preservada e rigidez de nuca. Tomografia computadorizada de crânio sem contraste foi 

sem particularidade e exame de líquor evidencia: 180 leucócitos por campo (sendo 100% neutrófilos); 

01 hemácea por campo; 42 de proteína e glicorraquia de 40mg/dl (sendo a glicemia coletada na 

mesma hora de 135mg/dl). Descreva o diagnóstico e a conduta terapêutica para esse caso clínico. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
 

 

 

 

 

 


