PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N. 002/2021
CARGO:

S
MÉDICO
CIRURGIÃO GERAL PEDIÁTRICO
INSTRUÇÕES

1- O Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões
de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30
(trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e
uma Folha Intermediária de Respostas.
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão
aceitas reclamações posteriores.
3- A prova objetiva terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído, neste tempo, o
preenchimento do Cartão de Respostas.
4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.
5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser
publicado.
6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta)
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.
9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.
10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda
o horário de início da prova.
11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de
Respostas.
11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.
12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno
de Questões.
Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.
Blumenau, 13 de março de 2022.
BOA PROVA

Realização:
Nº de Inscrição:

Nome do candidato:
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Língua Portuguesa

Questão 03

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

O vocábulo "concluída" está corretamente acentuado por
pertencer à regra especial dos hiatos. Assinale a
alternativa cujas palavras deveriam ser todas acentuadas
e pela mesma regra dos hiatos tônicos:

Questão 01
Sobre o verbo "ser", utilizado no texto, analise:

I-O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, ao
ser conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical
como nas suas terminações (desinências).
II-O verbo ser é considerado um verbo anômalo, já que
apresenta radicais primários diferentes na sua
conjugação.
III-O verbo ser pode indicar estado permanente e é um
dos principais verbos de ligação.
IV-O verbo ser possui conjugações iguais ao verbo ir no
pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no pretérito
mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito
imperfeito do subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do
subjuntivo (quando eu for).

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

(A) juiz - raiz - juizes - raizes
(B) proibição - destruição - reunião - sanduiche
(C) egoismo - ciume - faisca - ruina
(D) poetico - boemio - bau - paraiso
(E) ruim - cafeina - ruido - saida

Questão 04
Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de
crase do texto. Assinale o trecho em que deve ser, pois,
empregada a crase:
(A) ...sendo iluminado a noite.
(B) ...durante a tradicional festa do Espírito Santo.
(C) A torre com 45 metros de altura...
(D) ...foi dada por concluída a construção em estilo
arquitetônico moderno.
(E) O lançamento da pedra fundamental para a
construção da igreja...

Questão 05
Sobre a oração: "O projeto da igreja foi feito por Gottfried
Boehm.", analise:

Questão 02

I-A oração está na voz passiva, usada em contextos
que a ação praticada ou o objeto (sujeito paciente) são
mais importantes do que quem a praticou.

Analise as palavras destacadas nos trechos a seguir e
assinale a alternativa que apresenta a correta e
respectiva classe gramatical dos termos:

II-A oração está na voz ativa, pois o período evidencia
que o sujeito pratica a ação (também chamado de sujeito
agente).

I....foi dada por concluída a construção...

III-Na voz ativa, a oração ficaria: O projeto da igreja
tinha sido feito por Gottfried Boehm.

II....além do relógio cujo mostrador...
III....é visto de quase todos os pontos...

É CORRETO o que se afirma em:

(A) verbo - pronome possessivo - adjetivo
(B) preposição - pronome relativo - advérbio

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.

(C) preposição - preposição - numeral
(D) verbo - pronome possessivo - preposição

(C) III, apenas.
(D) II, apenas.

(E) preposição - conjunção - substantivo

(E) I, apenas.
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 6 a 9.
Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as
construções
tinham
características
comuns
as
encontradas em determinadas regiões da atual
Alemanha. A tipologia feita com estrutura de madeira
encaixada com fechamento de tijolos aparentes não
significa que não existia mais capital para "rebocar" a
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edificação. Os tijolos são os mesmos usados nas
construções ou arquitetura Backstein Expressionimus,
que, traduzindo do alemão, significa "Arquitetura
Expressionista", feita com tijolos, ou expressionismo em
ladrilho - arquitetura características do Norte da
Alemanha, de onde é oriunda essa forma de construir.
Os novos ricos da região do Vale do Itajaí, do início do
século XX, e que já adotavam o novo estilo internacional
Art Deco e o eclético, rebocavam suas casas urbanas
(em enxaimel) e alguns no interior da colônia, criando a
falsa afirmativa de que essas edificações eram
tipicamente rurais e não urbanas. A Colônia Blumenau
teve, em todo o seu território, a presença de edificações
construídas com a técnica enxaimel trazida pelos
primeiros imigrantes no final do século XIX e início do
século XX.

Questão 08

(Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau / Arquivo

É CORRETO o que se afirma em:

Sobre o trecho "Nas primeiras décadas da Colônia
Blumenau, as construções tinham características
comuns as encontradas em determinadas regiões da
atual Alemanha.", analise:
I-A vírgula em "Nas primeiras décadas da Colônia
Blumenau," está marcando a antecipação de um adjunto
adverbial de lugar deslocado.
II-A palavra
"decênios".

"décadas"

pode

ter

como

sinônimo

III-No trecho "...as construções tinham características
comuns às encontradas em determinadas regiões da
atual Alemanha.", é obrigatório o uso do sinal indicativo
de crase no segundo 'as'.

Histórico José Ferreira da Silva / Acervo iconográfico - Fundo Memória da Cidade Blumenau - Arquitetura - cla: 5.7.49b / Wittmann, Angelina, Revista História Catarina,
p.22-4).

Disponível

em:

0

ttps://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memaoria-digital-enxaimel10.

(A) III, apenas.
(B) II e III, apenas.

Acesso em 06/dez/2021.[adaptado]

(C) I, apenas.
(D) I e III, apenas.

Questão 06

(E) I e II, apenas.

Analise a classe gramatical das palavras retiradas do
texto:

Questão 09

I-suas - alguns - essas - onde
II-com - de - em - as
III-não - já - tipicamente - afirmativa

Assinale a alternativa que contém um verbo utilizado no
texto no pretérito perfeito do indicativo:
(A) Existia.
(B) Tinham.

IV-e - que - ou - os

(C) Teve.
(D) Adotavam.

V-novo - comuns - atual - aparentes

(E) Eram.

Pertencem à mesma classe gramatical:

Questão 10

(A) I, II, III, IV e V.
(B) II, III e IV, apenas.

Assim como "enxaimel", utilizado no texto, assinale a
alternativa em que todos os vocábulos devem ser
escritos com X:

(C) I, II e V, apenas.
(D) I e V, apenas.

(A) en___ergar - en___oval - en___ugar
(B) en___aqueca - en___urrada - preen___imento

(E) III, IV e V, apenas.

(C) en___ente - en___aguar - en___arcar
(D) en___ofre - en___uto - preen___er

Questão 07

(E) en___ada - en___ame - en___er

No texto, foram usados "rebocar", "traduzindo" e "feita".
Respectiva e corretamente, são as formas nominais:
(A) Indicativo - Subjuntivo - Imperativo.
(B) Infinitivo - Gerúndio - Particípio Passado.
(C) Infinitivo pessoal - Gerundismo - Particípio Passado
Irregular.
(D) Primeira conjugação - Segunda conjugação Terceira conjugação.
(E) Presente - Pretérito - Futuro.
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Conhecimentos Gerais e Legislação
Questão 11
A economia catarinense é bastante diversificada e está
organizada em vários polos distribuídos por diferentes
regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e
relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras
atividades, da agricultura ao turismo, atraindo
investidores de segmentos distintos e permitindo que a
riqueza não fique concentrada em apenas uma área.
Disponível em: https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia

Questão 12
Conforme o Plano de Cargos e Carreiras do Poder
Executivo Municipal - LC nº. 661/2007, associe a
segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona
o termo com seu conceito.

Primeira coluna: termo
1-Classe de cargos
2-Grupo ocupacional
3-Cargo de carreira

No Vale do Itajaí, predomina:
Segunda coluna: conceito
(A) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil.
(B) A indústria têxtil e do vestuário, naval e de
tecnologia.
(C) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.
(D) Segmentos do vestuário, plásticos descartáveis,
carbonífero e cerâmico.
(E) Produção alimentar e de móveis.

(__)O conjunto de cargos de carreira com afinidades
entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de
conhecimento exigido para seu desempenho.
(__)Aquele que se escalona em padrões de vencimento
para acesso privativo de seus titulares.
(__)O agrupamento de cargos da mesma natureza
funcional e grau de responsabilidade, mesmo padrão
inicial de vencimento, mesma denominação e
substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade
e responsabilidade para o seu exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
associação entre as colunas:
(A) 2, 3, 1.
(B) 3, 1, 2.
(C) 1, 2, 3.
(D) 2, 1, 3.
(E) 3, 2, 1.
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Questão 13

Questão 14

Instalado como uma versão brasileira do touro de Wall
Street, o monumento (...) não foi bem recebido por todos.
Em protesto contra a fome, a desigualdade social e o
desemprego, grupos fizeram atos em frente à estátua,
que por dois dias amanheceu com cartazes colados.
Integrantes da ONG SP Invisível ainda organizaram um
churrasco para pessoas em situação de rua em frente ao
touro, que fica no centro da capital paulista.

Conforme a Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas
e identifique as corretas.

O Município de Blumenau rege-se pelos princípios
fundamentais da Constituição da República Federativa
do Brasil e fundamenta sua existência, entre outros:
I-Na autonomia.
II-Na dignidade do homem.

A estátua brasileira tem 5,10 metros de comprimento e
foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com
multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e
pintura anticorrosiva. Gilson Finkelsztain, CEO da B3, diz
que o monumento "representa a força e a resiliência do
povo brasileiro".

III-Na restrição da pessoa humana.
IV-Na obrigação de busca ao ambiente ecologicamente
equilibrado.

É CORRETO o que se afirma em:
Explicando... O touro é considerado símbolo do mercado
financeiro por representar "o otimismo e a força dos
investidores". A origem dessa metáfora está numa
expressão usada no mercado financeiro para se referir
ao movimento de alta nos papéis, quando os preços
estão subindo: "bull market" (mercado do touro, em
tradução livre).
Disponível em https://g1.globo.com/

(A) I, II, III e IV.
(B) II, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I e II, apenas.

Questão 15

A descrição acima refere-se a(ao):

Considere as afirmativas relacionadas ao Estatuto dos
Servidores Públicos - LC nº. 660/2007. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

(A) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de
Valores de São Paulo.
(B) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro.
(C) Cavalo branco na praça principal da capital do Brasil.

(__)Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades cometido ao servidor público, criado
por lei, com denominação própria, número certo e
vencimento pago pelos cofres públicos.

(D) Estátua de Van der Burse.
(E) Estátua da 'Menina Destemida'.

(__)Às pessoas com deficiência é assegurado o direito
de se inscreverem em concurso público para provimento
de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as
suas deficiências, para as quais serão reservadas até
vinte por cento das vagas oferecidas por cargo no
concurso, ou das que vierem a surgir no prazo de sua
validade.
(__)O menor de 18 (dezoito) anos não poderá participar
do certame, mesmo que implemente o requisito idade até
a data de ingresso no cargo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens, de cima para baixo:
(A) F, F, F.
(B) F, V, F.
(C) V, V, V.
(D) V, V, F.
(E) V, F, V.
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Questão 16

Questão 18

Blumenau foi colonizada em 1850 pelo médico
farmacêutico e filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto
Blumenau, que no dia 2 de setembro daquele ano,
chegou à cidade acompanhado de outros 17 colonos,
também provenientes da Alemanha. Mais tarde,
chegaram mais imigrantes vindos da Itália e Polônia.

Conforme a Estrutura Administrativa do Município - LC
nº. 1.234/2019, compete ao Gabinete do Prefeito,
estruturado na forma do Anexo II da Lei, sob a
titularidade da Chefia de Gabinete:

Disponível em: http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade

Blumenau é conhecida pela identidade e por suas
origens:
(A) Europeias.
(B) Pomeranas.
(C) Brasileiras.
(D) Suecas.
(E) Alemãs.

Questão 17
Os casarões portugueses do Litoral, a arquitetura em
estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do Estado e
as tradições italianas ainda fortes no Oeste são
exemplos concretos da diversidade cultural catarinense,
hoje enriquecida com a soma de novos sotaques e
costumes daqueles que escolheram Santa Catarina para
viver. Para proteger essa riqueza, o circuito cultural
catarinense é composto por dezenas de conjuntos
arquitetônicos tombados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pelo Estado e
pelos municípios. Além do patrimônio arquitetônico e
artístico, há também os acervos nos museus.
Disponível em: https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura

Outra frente de divulgação da cultura catarinense são
eventos consagrados no Estado, como o Circuito das
Festas de Outubro, liderado pelo(a):
(A) Schutzenfest.
(B) Oktoberfest.
(C) Festa nacional do marisco.
(D) Sommerfest.
(E) Festa das flores.

(A) Executar a política financeira e fiscal do Município.
(B) Promover a integração dos diversos órgãos e
entidades do Poder Executivo.
(C) Tratar da elaboração dos instrumentos de
planejamento referidos na Constituição Federal e da
fixação das diretrizes dos orçamentos plurianual e
anual de investimentos.
(D) Padronizar, adquirir, guardar e distribuir o material de
expediente.
(E) Desenvolver e coordenar os serviços de imprensa,
relações públicas e publicidade das atividades
governamentais.

Questão 19
O Ministério do Trabalho e Previdência publicou na
edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira
(19/11) uma portaria que define as regras para o
pagamento de um auxílio à Pessoa com Deficiência. O
benefício foi criado neste ano e começou a ser pago pelo
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em outubro.
Para poder receber o novo auxílio, o trabalhador deve
exercer, na data de entrada do pedido, atividade
remunerada que o enquadre como segurado do RGPS
(Regime Geral de Previdência Social) ou do RGPS
(Regime Próprio de Previdência Social) da União,
estados ou municípios e que tenha remuneração mensal
limitada a dois salários mínimos (R$ 2.200).
Também é necessário que o requerente esteja inscrito
no CadÚnico (cadastro único do governo federal para
programas sociais), esteja com CPF regular e que
atenda aos critérios de manutenção do BPC (Benefício
de Prestação Continuada), incluídos os critérios relativos
à renda familiar mensal por pessoa exigida para o
acesso ao benefício -de até meio salário mínimo (R$
550) -.
Disponível em: https://bityli.com/D62QVh

O novo auxílio à Pessoa com Deficiência é chamado de:
(A) Auxílio-Brasil.
(B) Auxílio razão.
(C) Bolsa emergencial.
(D) Bolsa família
(E) Auxílio-inclusão.
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Questão 20

Questão 22

Conforme a Lei Orgânica Municipal, compete,
privativamente, à Câmara Municipal, entre outras
atribuições:
(A) Celebrar convênios com entidades públicas ou
privadas para a realização de objetivos de interesse
do Município, na forma da lei.
(B) Decretar, nos termos da lei, desapropriações por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse
social.
(C) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para a sua
fiel execução.
(D) Exercer com auxílio dos Secretários Municipais a
direção superior da Administração Municipal.
(E) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Município.

Conhecimento Específico
Questão 21
Considere as afirmativas relacionadas à ética profissional
e no serviço público. Registre V, para verdadeiras, e F,
para falsas:

(__)A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, se integra na vida particular de
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados
na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida
funcional.
(__)Toda pessoa tem direito à verdade, porém o servidor
pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública.
(__)O servidor deve prestar toda a sua atenção às
ordens legais de seus superiores, velando atentamente
por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta
negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo
de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e
caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da
função pública.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) F, F, V.
(B) V, V, F.
(C) V, F, V.
(D) V, V, V.
(E) V, F, F.
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As relações humanas no trabalho influenciam o resultado
final do serviço de toda a equipe. Uma equipe alinhada e
bem relacionada trará um ambiente de trabalho
agradável e mais produtivo.

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA em
relação ao bom desenvolvimento de toda a equipe:
(A) O líder deve ser arbitrário em suas decisões.
(B) A equipe deve respeitar as divergências
diversidades.
(C) As críticas devem ser evitadas.

e

(D) As opiniões deverão ser ignoradas.
(E) As responsabilidades devem ser delegadas.

Questão 23
Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:
(A) Ações de promoção da saúde não se enquadram nos
objetivos do SUS.
(B) Não compete ao SUS a formulação e execução da
política de sangue e seus derivados.
(C) A execução de ações de assistência terapêutica
integral não é uma atribuição do SUS.
(D) É atribuição do SUS a assistência ao trabalhador
vítima de acidentes de trabalho ou portador de
doença profissional e do trabalho.
(E) Não é um objetivo do SUS a identificação e
divulgação
dos
fatores
condicionantes
e
determinantes da saúde.
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Questão 24

Questão 27

Todas as alternativas estão de acordo com os princípios
e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos
na Lei nº 8080/90, EXCETO:

Sobre as competências da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, em relação ao Sistema
Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

(A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos.
(B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde
somente no nível primário de assistência.
(C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde.
(D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os
níveis de assistência.
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico.

(A) Compete
exclusivamente
à
união
o
acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais.
(B) Compete à direção estadual do SUS definir e
coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária.
(C) Compete unicamente à direção nacional do SUS
promover a descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde.
(D) Compete à direção SUS planejar, organizar, controlar
e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde.
(E) Compete à direção municipal do SUS formular,
avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

Questão 25
Sobre a organização, direção e gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:
(A) As comissões intersetoriais, de âmbito nacional, não
são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.
(B) Os municípios não podem constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
(C) A direção do SUS é única, sendo exercida,
unicamente, pelo Ministério da Saúde.
(D) No nível municipal, o SUS não pode organizar-se em
distritos para que os recursos não sejam articulados.
(E) As comissões intersetoriais têm a finalidade de
articular políticas e programas de interesse para a
saúde.

Questão 26
Em relação à Lei
abaixo:

nº 8142/90, julgue as alternativas

I-Os usuários não devem fazer parte da composição do
Conselho de Saúde.
II-Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nunca
devem ser alocados como investimentos previstos no
Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
III-Para receber os recursos do Fundo Nacional de
Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar com o Fundo de Saúde e
Conselho de Saúde.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II, apenas.

Questão 28
Sobre o tratamento clínico da Enterocolite Necrosante
Neonatal, é CORRETO afirmar que:
(A) O uso de coloides é necessário após o aparecimento
da síndrome de extravasamento capilar e
subsequente hipoalbuminemia com acúmulo de
líquido no 3º espaço e edema generalizado.
(B) O concentrado de hemácias (50 a 75 mL/kg) é o
apropriado na presença de anemia e para manter o
hematócrito acima de 40%.
(C) A distensão abdominal costuma reduzir o volume
torácico, comprimindo os pulmões e aumentando a
complacência pulmonar.
(D) A reposição hídrica deve ser realizada com 75 a 150
mL/kg/dia, sempre acompanhada da monitoração do
débito urinário.
(E) Hipertensão, acidose metabólica, perfusão tecidual
periférica aumentada e oligúria que não respondem à
ressuscitação
volumétrica,
podem
indicar
necessidade de suporte inotrópico.

Questão 29
Segundo a classificação da probabilidade de câncer
infantojuvenil, é característica de risco de câncer ou
doença grave.
(A) Alteração no paladar.
(B) Massa no corpo com sinais de inflamação.
(C) Palidez palmar ou conjuntival grave.
(D) Aumento de volume em qualquer região do corpo
sem sinais de inflamação.
(E) Linfadenopatia dolorosa com evolução < 4 semanas
ou com diâmetro < 2,5 cm ou consistência não dura.

(E) II e III, apenas.
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Questão 30

Questão 32

As queimaduras são consideradas um importante
problema de saúde pública, pois além dos problemas
físicos, capazes de levar o paciente a óbito, elas
ocasionam danos de ordem psicológica e social.
Avalia-se que no Brasil acontecem em torno de
1.000.000 de incidentes por queimaduras ao ano, sendo
que 100.000 pacientes buscam atendimento e, destes,
cerca de 2.500 pacientes evoluirão para óbito direta ou
indiretamente em função de suas lesões. Muitos estudos
têm demonstrado que a maior frequência de
queimaduras ocorre até os cinco anos de idade, sendo a
maior incidência entre o primeiro e segundo ano de vida.
Tal condição justifica-se porque é nesta idade que a
criança começa a andar, adquirindo liberdade, porém
ainda não possui noção do perigo, tornando-se uma
vítima fácil dos acidentes.

O retinoblastoma é um tumor maligno que tem origem na
membrana neuroectodérmica da retina embrionária,
compreende de 2% a 4% dos tumores malignos
pediátricos, é o tumor maligno ocular mais frequente na
infância. Sobre o retinoblastoma é CORRETO afirmar
que:

Sobre as medidas gerais imediatas para o tratamento da
ferida resultante de queimadura, assinale a alternativa
CORRETA:
(A) Deve ser realizado o uso de antibiótico sistêmico
profilático em todas os tipos de queimadura, de
forma a evitar infecção bacteriana.
(B) Deve ser realizada incisão em linha axilar anterior
unida à linha acima dos últimos arcos costais para
escarotomia de tórax.
(C) Deve ser realizado curativo exposto na face e no
períneo.
(D) Deve ser administrado bloqueador receptor de H2
para profilaxia de tromboembolismo.
(E) Deve ser aplicado curativo oclusivo em quatro
camadas: atadura de morim ou de tecido sintético
(rayon) contendo o princípio ativo (sulfadiazina de
prata a 10%), gaze absorvente/gaze de queimado,
algodão hidrófilo e atadura de crepe.

(A) Os sinais e os sintomas de retinoblastoma em
estágio mais avançado dependem muito dos locais
acometidos, havendo chances de manifestação
como massa de órbita e o globo ocular deslocado
para fora, no caso de comprometimento de órbita.
(B) Na forma hereditária, o tumor é unilateral que afeta
apenas um olho.
(C) Este tipo de câncer é classificado como esporádico,
é um tumor que pode ser unilateral ou bilateral, que
afeta os dois olhos.
(D) O retinoblastoma é um tumor maligno que tem
origem na membrana neuroectodérmica da retina
embrionária, compreende de 15% a 20% dos
tumores malignos pediátricos, é o tumor maligno
ocular mais raro na infância.
(E) Esse tumor afeta crianças acima de 3 a 4 anos,
sendo a média de idade do diagnóstico de 6 anos.
Em crianças menores de 2 anos é raro.

Questão 31
Sobre a prevenção de traumas pediátricos é CORRETO
afirmar que:
(A) Usar mantas de tecidos pesados, ou maiores que o
tamanho do berço.
(B) Uma pequena coleção de água, de 2,5 cm de altura,
mesmo num balde ou bacia pode causar o
afogamento.
(C) A partir da adolescência os produtos de limpeza não
precisam ser mantidos longe.
(D) Deixar o bebê mamando sozinho, se for
indispensável usar mamadeiras.
(E) O andador deve ser usado, até os dois anos de
idade.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PEDIÁTRICO - 1

9

Questão 33

Questão 34

A pandemia do vírus SARS-COV-2 iniciada em 2019
causou diversas alterações na atuação médica a partir
de ano de 2020. Seja para evitar contaminação em
ambientes hospitalares, seja para reduzir a ocupação de
UTIs e Centros Cirúrgicos, muitas cirurgias eletivas
foram postergadas. Sobre o protocolo para realização de
cirurgias eletivas em crianças durante a pandemia
COVID-19 assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a
Classificação Internacional do Câncer na Infância (CICI):

(A) São reconhecidos como fatores de risco para a
covid-19 em crianças a idade (mais grave em
lactentes), cardiopatias congênitas e lesões
orovalvulares adquiridas, obesidade, complexos
sindrômicos/genéticos com afecção multisistêmica,
doença respiratória crônica ou recorrente, crianças
pós-transplante, nefropatia grave/paciente dialítico,
crianças em uso de terapia adjuvante para
tratamento de neoplasia maligna.
(B) O risco de perda de função de órgãos e
complicações agudas em crianças portadoras de
malformações congênitas específicas não determina
prioridade para tratamento cirúrgico.
(C) Crianças são menos suscetíveis à síndrome
inflamatória pós covid-19 (SIMP), que surge
habitualmente cerca de um mês após a doença,
mesmo quando assintomática ou oligosintomática.
(D) Crianças têm risco de doença sintomática e de
doença grave maior do que adultos, descrevem
sintomas com dificuldade e apresentam sintomas
"atípicos" mais frequentemente. Nelas os critérios de
diagnóstico clínico são menos claros.
(E) O risco anestésico em crianças pós covid-19 e pós
SIMP foi bem caracterizado.

(A) O Grupo IV corresponde aos tipos tumorais:
neuroblastoma e ganglioneuroblastoma e outros
tumores do sistema nervoso simpático.
(B) O Grupo II corresponde aos tipos tumorais:
ependimoma,
astrocitoma,
tumores
neuroectodérmicos primitivos, outros gliomas, outras
neoplasias
intracranianas
e
intra-espinhais
especificadas e neoplasias intracranianas e
intraespinhais não especificadas.
(C) O Grupo III corresponde aos tipos tumorais:
Leucemia linfoide, Leucemia não linfocítica aguda,
Leucemia mieloide crônica, outras Leucemias
especificadas e Leucemias não especificadas.
(D) O Grupo I corresponde aos tipos tumorais: Doença
de Hodgkin (DH), Linfomas não-Hodgkin (LNH),
Linfoma de Burkitt, Miscelânias de neoplasias
linfo-reticulares e Linfomas não especificados.
(E) O Grupo V corresponde aos tipos tumorais: tumor de
Wilms, tumor rabdóide e sarcoma de células claras,
Carcinoma renal e Tumores renais malignos não
especificados.

Questão 35
Alguns fatores de risco associados à gravidade clínica
em bronquiolite são descritos. Entre eles, tem-se:
displasia broncopulmonar ou doença pulmonar crônica
do lactente, lactentes com cardiopatias cianóticas e
hipertensão pulmonar. Outra alteração clínica ou
laboratorial igualmente relacionadas à gravidade é:
(A) Oximetria maior que 95% em repouso.
(B) Idade gestacional maior de 32 semanas.
(C) Criança
aparentando-se
"toxêmica".
(D) Idade maior que 3 meses.

"muito

doente"

ou

(E) Frequência respiratória menor que 70 por minuto.
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Questão 36

Questão 38

O uso de anestesia geral em crianças possui
particularidades em relação à anestesia geral em
crianças. Além disso as diretrizes de indicação para essa
técnica também se alteraram após a pandemia da
COVID-19. Assinale abaixo a alternativa que descreve os
critérios temporais para anestesia geral após a
COVID-19:

Faz parte da conduta adequada pós trauma pediátrico:

(A) A anestesia geral é recomendada após quatro
semanas para um paciente sintomático (por exemplo,
tosse,
dispneia)
que
não
necessitou
de
hospitalização.
(B) A anestesia geral é recomendada após doze
semanas para um paciente imunocomprometido,
portador de Covid que teve indicação de
hospitalização ou de fatores de risco específicos.
(C) A anestesia geral é recomendada após oito semanas
para um paciente que foi internado em uma unidade
de terapia intensiva devido à infecção por COVID-19.
(D) A anestesia geral é recomendada após seis semanas
para um paciente sintomático (por exemplo, tosse,
dispneia) que não necessitou de hospitalização.
(E) A anestesia geral é recomendada imediatamente
para um paciente assintomático ou recuperação
apenas de sintomas leves não respiratórios.

Questão 37
Sobre a malformação
CORRETO afirmar que:

adenomatoide

cística,

é

(A) O tipo 2 em razão de seu grande volume, os cistos
podem exercer efeito de massa, comprimindo
estruturas vizinhas, como o pulmão normal e os
órgãos do mediastino.
(B) O tipo 1 é o tipo mais comum de MAC e ocorre em
65% dos casos. Em razão de seu grande volume, os
cistos podem exercer efeito de massa, comprimindo
estruturas vizinhas, como o pulmão normal e os
órgãos do mediastino.
(C) O tipo 3 apresenta grandes cistos (> 2 a 10 cm)
resultantes da proliferação de bronquíolos terminais
associada à supressão do desenvolvimento alveolar.
Não constituem cistos verdadeiros, sempre se
comunicam com a via aérea proximal e são
revestidos por epitélio cuboide ou colunar.
(D) O tipo 1 apresenta uma lesão sólida. Não há cistos.
Corresponde a menos de 10% dos casos de MAC e
pode ser uma lesão volumosa, que cresce a partir de
células ductais alveolares, podendo afetar mais de
um lobo.
(E) O tipo 1 se caracteriza por cistos pequenos (0, 5 a 2
cm), multiloculares e múltiplos. Não são cistos
verdadeiros e são revestidos por epitélio colunar ou
cuboide.
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(A) Utilizar a cânula nasofaríngea somente em crianças
não reativas.
(B) Empregar a frequência para ventilação pediátrica de
20/min para crianças maiores e adolescentes.
(C) Efetuar as ventilações pulmonares rapidamente para
evitar a distensão gástrica.
(D) Empregar a frequência para ventilação pediátrica de
15 a 20/min para pacientes menores que um ano de
idade.
(E) Proceder a intubação orotraqueal em caso de
inconsciência e/ou necessidade de assistência
respiratória.

Questão 39
Sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) é
CORRETO afirmar que:
(A) Em crianças a incidência é em média de 4,5 vezes
mais frequente nos meninos, porém a razão varia de
acordo com a idade de início: dos 0 aos 9 anos - 4:3,
dos 10 aos 14 anos - 4:1, dos 15 aos 19 anos - 5:1.
(B) A luz do sol é causadora de exacerbações de
atividade da doença. A luz ultravioleta B (UVB - 280
a 315 nm) tem múltiplos efeitos importantes na sua
patogênese, incluindo indução de apoptose dos
queratinócitos.
(C) Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença
multissistêmica, autoimune e aguda, caracterizada
por processo inflamatório de vasos e tecido conectivo
com períodos de remissão e exacerbação, associada
à presença de anticorpo antinúcleo.
(D) O anticorpo antinúcleo (FAN), atua especialmente
contra o RNA de hélice simples.
(E) O comprometimento do sistema reticuloendotelial
ocorre principalmente no início e nas fases ativas da
doença com adenomegalias (20%), hepatomegalia
(10%) e esplenomegalia (50%), sendo mais
exuberante em adultos que em crianças com lúpus.
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Questão 40

Questão 42

Sobre o trauma pediátrico é CORRETO afirmar que:

Anomalias congênitas são de grande importância na
pratica pediátrica, quanto à presença de anomalias nos
membros superiores e inferiores assinale a alternativa
CORRETA.

(A) O traumatismo de abdome representa a principal
causa de óbito após trauma em pacientes
pediátricos. Sua principal manifestação é o choque
hemorrágico causado pela rotura do fígado e do
baço. Estes órgãos são menos protegidos pelas
costelas e são relativamente maiores em crianças.
(B) A parede torácica é menos elástica em crianças do
que em adultos aumentando a chance de lesões
como tórax instável e tamponamento cardíaco, após
o traumatismo de tórax.
(C) A melhor maneira de ganhar a confiança dos pais é
demonstrar competência durante o atendimento. Não
é recomendado envolvê-los no socorro.
(D) As lesões da cabeça são mais frequentes na criança
devido ao tamanho e peso desta em relação ao
corpo. As crianças costumam apresentar um
prognóstico melhor do que adultos com o mesmo
grau de lesão e a recuperação pode ser completa
mesmo em pacientes com lesões graves.
(E) Traumatismos de coluna vertebral são frequentes
antes da adolescência devido o tamanho da cabeça
da criança. Nesse caso recomenda-se imobilizar toda
a criança com mecanismo de lesão sugestivo.

Questão 41
Sobre o diagnóstico diferencial e condutas de
adenomegalias em crianças é CORRETO afirmar que:
(A) A distribuição localizada acomete mais de duas
cadeias glangionares não-contíguas.
(B) Uma das principais causas de adenomegalia cervical
são lesões no couro cabeludo.
(C) E uma doença normalmente palpada em
recém-nascidos.
(D) A maioria dos casos associa-se ao crescimento
normal do tecido linfóide ou ao processo reativo de
doenças benignas.
(E) Quando os linfonodos apresentam tamanho inferior a
1,5 cm de diâmetro atribui-se a adenomegalia ao
desenvolvimento do tecido.
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(A) Fitas amnióticas são a causa mais comum de
deficiências longitudinais.
(B) Deficiência de raio radial é a deficiência mais rara
nos membros superiores.
(C) Polidactilia consiste em dedos supranumerários e é a
deformidade de membro congênita menos frequente.
(D) Cerca de dois terços dos casos de deficiências
longitudinais estão associados a outras doenças
congênitas.
(E) Hipoplasia da fíbula é a deficiência mais comum nos
membros superiores.

Questão 43
O câncer infanto-juvenil (abaixo de 19 anos) é
considerado raro quando comparado com os tumores do
adulto, correspondendo entre 2% e 3% de todos os
tumores malignos. Dessa forma, é necessário realizar o
estudo dos canceres infanto-juvenis de forma separada
aos que afetam adultos. Quanto aos tumores que afetam
essa faixa etária, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A mortalidade das crianças portadoras de leucemias,
linfomas e tumores sólidos, apresentou crescimento
significativo a partir de 1960.
(B) Carcinomas e outras neoplasias malignas epiteliais
raramente atingem a faixa etária de 0 a 19 anos.
(C) Os tumores mais frequentes, para os casos
pediátricos são tumores renais e do Sistema Nervoso
Central.
(D) Na população infantil, tanto a prevenção como o
diagnóstico precoce são extremamente difíceis.
(E) As taxas de sobrevida não são indicadores mais
importantes para o conhecimento do cuidado
adequado à criança com câncer.
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Questão 44

Questão 46

Fendas lábio palatinas são anomalias congênitas da
face, que muitas vezes necessitam de tratamento
cirúrgico. Sobre essa anomalia assinale a alternativa
CORRETA.

Sobre a Artrite Idiopática Juvenil é CORRETO afirmar
que:

(A) A maioria dos casos dessa anomalia ocorrem devido
a mutações autossômicas ligadas ao X.
(B) A presença de consanguinidade, ingestão deficiente
de ácido fólico no primeiro trimestre da gravidez,
história de abortos e/ou de natimortos e doenças
maternas são fatores de risco para essa anomalia.
(C) A incidência é aproximadamente de 1 em cada 2000
recém-nascidos sendo a fenda palatina isolada mais
frequente tendo uma incidência de 1:200.
(D) Os portadores desta anomalia congénita têm uma
incidência de quarenta vezes menor do que a
população geral de apresentarem deficiência no
hormônio de crescimento.
(E) As fissuras pré-forame Incisivo são as que
apresentam maior gravidade, podendo ser uni ou
bilaterais, atingindo o lábio, processo alveolar e todo
o palato.

Questão 45
Sobre a tuberculose extrapulmonar é CORRETO afirmar
que:
(A) Na tuberculose pleural, em geral o comprometimento
pleural é bilateral, com exsudato e predomínio de
células linfomonocitárias.
(B) No teste tuberculínico, pacientes com formas graves
de tuberculose, com imunossupressão primária ou
secundária
(neoplasias,
síndrome
nefrótica,
pós-sarampo, pós-coqueluche, Aids) e indivíduos
alérgicos à tuberculina podem apresentar teste
alto-reator ou reator forte.
(C) A tuberculose ganglionar periférica é a forma
extrapulmonar mais comum. Em geral, compromete
gânglios cervicais, de forma bilaterial, indolor, sem
sinais flogísticos importantes e com evolução
prolongada, podendo fistulizar e eliminar material
caseoso.
(D) Na tuberculose pleural a biópsia de pleura por agulha
permite a detecção de formação granulomatosa
clássica, com elevada especificidade ao se adicionar
a técnica de PCR para identificação do M.
tuberculosis.
(E) Na tuberculose óssea a localização mais comum é
nas articulações das mãos e dos joelhos, podendo
haver, menos frequentemente, o acometimento na
coluna vertebral.
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(A) A poliartrite com fator reumatoide negativo pode ser
definida a pela presença de artrite em 1 a 4
articulações, desde que se afastem os 5 critérios de
exclusão.
(B) Na oligoartrite não existem, além da oligoartrite,
outras manifestações extra-articulares. A oligoartrite
pode ser mais grave que a própria artrite, ser
concomitante ou posterior a ela, ou antecedê-la.
(C) A uveíte na maioria das vezes é unilateral e costuma
ser assintomática, mesmo em fases avançadas. O
diagnóstico inicial é feito com o exame com a
lâmpada de fenda, justificando-se que se examinem
periodicamente os olhos, em intervalos regulares de
acordo com os fatores de risco.
(D) A uveíte é definida pela presença de 5 ou mais
articulações com artrite nos 6 primeiros meses de
doença, na ausência dos critérios de exclusão.
(E) A poliartrite com fator reumatoide positivo o é
definida pela presença de 5 ou mais articulações
com artrite e deve-se excluir 4 critérios.

Questão 47
Assinale a alternativa que define corretamente critérios
de transferência de pacientes pediátricos para unidades
de tratamento de queimaduras.
(A) Queimadura térmica.
(B) Queimaduras de 2° grau em áreas maiores do que
20% da SCQ.
(C) Politrauma e doenças prévias associadas.
(D) Lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou
de membros.
(E) Lesões nas coxas e braços.

Questão 48
Quanto ao protocolo utilizado em casos de queimadura
química, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Gluconato de cálcio a 2,5% deve ser aplicado sobre
a lesão na forma de compressas.
(B) Nas queimaduras por ácido fluorídrico com
repercussão sistêmica, a aplicação por via
endovenosa lenta de soluções fisiológicas com mais
10ml de gluconato de cálcio a 30% deve ser iniciada.
(C) A substância deve ser diluída em água corrente por
no mínimo 10 minutos e os olhos irrigados
exaustivamente no caso de queimaduras oculares.
(D) A lesão não é progressiva, mas as roupas ainda
devem ser removidas para evitar adesão à pele.
(E) Em casos associados à dificuldade respiratória,
poderá ser necessária a intubação endotraqueal.
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Questão 49
Sobre a anomalia congênita conhecida como síndrome
de crouzon, assinale a alternativa CORRETA:
(A) É caracterizada por deformidade craniana, hipoplasia
maxilar e exoftalmia, sendo a característica menos
marcante a deformidade craniana.
(B) É caracterizada pela sinostose prematura das
suturas sagital e coronal.
(C) É causada por uma mutação nos genes que
codificam o receptor um do fator de crescimento dos
fibroblastos2.
(D) É uma condição que afeta preferencialmente o sexo
feminino.
(E) É uma doença autossômica recessiva rara.

Questão 50
A Disostose Cleidocraniana é uma desordem esquelética
congênita rara, que afeta os ossos e os dentes. Sobre
essa anomalia, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A DCC tem uma prevalência de 1:1.000.000
pacientes, sendo mais prevalente no sexo masculino.
(B) A maioria dos portadores dessa doença apresenta
agenesia dental.
(C) A presença de tórax com forma cônica ou de sino,
defeitos nos ossos longos, hipoplasia da pélvis e
baixa estatura são anomalias esqueléticas presentes
nessa condição.
(D) A mutação envolve o fator de transcrição Runx5 que
é essencial para a diferenciação celular dos
osteoblastos e odontoblastos.
(E) A ausência de clavículas ocorre em 60% dos casos e
a presença de clavículas hipoplásicas permite o
movimento dos ombros até encostarem um no outro
na linha média e confere um aspeto de pescoço
longo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N. 002/2021

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS
Questões
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RESPOSTAS
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D

Questões
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RESPOSTAS
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

INFORMAÇÕES
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia
14 de março de 2022, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de
Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.

Blumenau, 13 de março de 2022.
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