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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Língua Portuguesa 

 

O bem e o mal do estrangeirismo¹ 

 

Rooftop, insight, approach… O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu 

vocabulário todo por termos em inglês. Mas a adoção de palavras de origem estrangeira não tem 

nada de nova: é tão antiga quanto a capacidade do Homo sapiens de falar e fundamental para a 

própria evolução das línguas.  

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho 

Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. [...] o carioca também é um hit entre as 

crianças portuguesas. A tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de 

Notícias publicou uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez 

mais a falar “brasileiro”, de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  

“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ 

e leite está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no 

sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por 

youtubers brasileiros.”  

Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não devessem levar o caso tão 

a sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de 

palavras do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha.  

Um exemplo: enquanto, no trânsito daqui, temos em cada cruzamento uma placa indicadora 

que diz “Pare”, em Portugal a mesma sinalização diz “Stop”. E, lá como cá, o motorista entende 

muito bem o que deve fazer.  

Isso porque o estrangeirismo – a influência de culturas do exterior sobre os costumes e as 

falas de um povo – é parte da evolução natural de qualquer língua. A forma como nos expressamos 

se modifica o tempo todo, e um mundo globalizado (fenômeno que não nasceu com a internet – é 

forte desde as Grandes Navegações dos séculos 15 e 16) acelera esse intercâmbio linguístico. Tentar 

proibi-lo é como enxugar gelo. [...] 

[...] quando um termo de qualquer país é incorporado amplamente nos nossos diálogos e 

textos, ele na prática deixa de ser estrangeiro. Vira nosso. Todo dicionário nacional está inundado 

de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto 

receita de caipirinha.  
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[...] O mal do estrangeirismo nem está exatamente na substituição de termos, como rooftop 

no lugar de “terraço”. O problema maior é quando, no afã de pegar algo emprestado de uma língua 

de fora, deturpamos a lógica da nossa.  

[...] Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. Mas o uso 

que facilita a comunicação vai vingar sempre. E a língua portuguesa no Brasil – que os portugueses 

chamam pejorativamente de “brasileiro” – vai continuar se enriquecendo com palavras e expressões 

que não teriam como surgir por aqui.  

(¹Texto Alexandre Carvalho  - 18 mar 2022 – https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/ 

(acesso em 28 de março). Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico necessário ao desenvolvimento das 

línguas. 

B) Mostrar a preocupação de portugueses sobre a influência do youtuber brasileiro na língua 

nacional. 

C) Mostrar os vocábulos que os portugueses já incorporaram do Brasil como grama, ônibus, 

geladeira, entre outros. 

D) Fazer uma crítica aos portugueses, que aceitam estrangeirismos de outros países e não do Brasil. 

 

02. Leia as afirmativas sobre estrangeirismo, para responder à questão: 

I. O estrangeirismo é um fenômeno que nasceu com as Grandes Navegações e se expandiu com o 

advento da internet. 

II. O estrangeirismo facilita a comunicação. 

III. O estrangeirismo é um modismo que tende a passar como as paletas mexicanas. 

Segundo o texto, é o correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) Somente em II. 

 

03. “[...] mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de palavras 

do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha”. O sentido expresso na frase é que: 

A) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas têm vergonha dos 

estrangeirismos brasileiros. 
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B) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas não usam 

palavras do seu próprio idioma – antiga colônia. 

C) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa foi substituído por muitas palavras do francês e do 

inglês. 

D) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa causa vergonha aos portugueses, por isso usam e 

abusam de palavras do francês e do inglês. 

 

04. [...] no afã de pegar algo emprestado de uma língua de fora, deturpamos a lógica da nossa. O 

sentido das palavras em destaque na frase, respectivamente, é: 

A) Tentar – deformar. 

B) Tentar – avaliar. 

C) Pressa – deformar. 

D) Pressa – avaliar. 

 

05. Na frase: “Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em 

Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha”.,  os quês exercem 

a função de: 

A) Advérbio. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção explicativa. 

 

06. Em todas as frases há figuras de linguagem, exceto em: 

A) Tentar proibi-lo é como enxugar gelo. 

B) Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. 

C) A adoção de palavras de origem estrangeira é corresponde à capacidade do Homo sapiens de 

falar. 

D) Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem 

no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha. 

 

07. “Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento” (3º parágrafo); na frase, notam-

no o -no refere-se: 

A) Ao falar brasileiro. 

B) Aos educadores. 
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C) Ao confinamento. 

D) Ao youtuber brasileiro. 

 

08. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam dígrafos: 

A) textos – novembro – passado – capacidade – caipirinha. 

B) portuguesas – novembro – passado – qualquer – caipirinha.  

C) portuguesas – fenômeno – passado – qualquer – homo.  

D) textos – novembro – passado – capacidade – homo. 

 

09. “E, lá como cá, o motorista entende muito bem o que deve fazer”. Na frase, lá e cá (5º 

parágrafo) referem-se, respectivamente:  

A) Pare e Stop. 

B) Stop e Pare. 

C) Brasil e Portugal. 

D) Portugal e Brasil. 

 

10. Assinale a alternativa em que a regência não está correta: 

A) Exposição a conteúdos feitos por youtubers. 

B) O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu vocabulário. 

C) Cabe aos portugueses assistir o seu idioma. 

D) [...] de tanto assistir Luccas e outros influenciadores. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

11. O estado de Santa Catarina está dividido em regiões intermediárias e imediatas, segundo dados 

atualizados em 2017 pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em 

diferentes critérios geográficos, bem como pela área de influência de cada município. Considerando 

tal divisão do estado de Santa Catarina, as regiões geográficas imediatas da região geográfica 

intermediária de Caçador são: 

A) Caçador, Joaçaba e Herval do Oeste. 

B) Caçador e Videira. 

C) Caçador, Videira e Joaçaba. 

D) Caçador, Videira, Joaçaba e Luzerna. 
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12. A bandeira do Contestado foi reconhecida por lei como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. A bandeira do Contestado deve ser: 

A) De cor branca e ter disposta uma cruz azul de forma centralizada. 

B) De cor verde e ter disposta uma cruz branca de forma centralizada. 

C) De cor branca e ter disposta uma cruz verde de forma centralizada. 

D) De cor verde e ter disposta uma cruz amarela de forma centralizada. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta respectiva e corretamente a árvore, a flor e a planta 

medicinal símbolos do Estado de Santa Catarina, conforme disposto em lei estadual de 2017. 

A) Araucária, Laelia purpurata e Araçá-rosa. 

B) Embaúba, Edelvaisse e Espinheira Santa. 

C) Imbuia, Edelvaisse e Cambará. 

D) Imbuia, Laelia purpurata e Espinheira Santa. 

 

14. Atualmente presidente e vice-presidente bem como governadores e vice-governadores, se 

eleitos, tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do pleito eleitoral. No entanto, a 

partir das eleições de 2026, conforme aprovado em emenda constitucional, a posse dos 

governadores e vice-governadores acontecerá em: 

A) 06 de janeiro. 

B) 05 de janeiro. 

C) 02 de janeiro. 

D) 10 de janeiro. 

 

15. O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido a dois jornalistas, das Filipinas e da Rússia, por 

defesa da liberdade de expressão. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a liberdade de 

expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados foram: 

A) David Julius e Maria Ressa. 

B) Ardem Patapoutian e Klaus Hasselmann. 

C) Maria Ressa e Dmitry Muratov. 

D) Dmitry Muratov e Benjamin List. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 meses de idade deve ser 

administrado à criança o reforço da seguinte vacina: 

A) Meningocócica C. 

B) BCG.  

C) Hepatite B. 

D) Febre amarela. 

 

17. Bebê de nove meses chega na consulta com o pediatra apresentando rinorreia, febre moderada, 

dispneia expiratória com taquipneia (FR > 50-60 cpm), tiragem intercostal, adejo nasal, palidez, 

leve cianose e taquicardia. A auscultação pulmonar revela tempo expiratório prolongado, roncos, 

sibilos, fervores dispersos em ambos os hemitóraces. Mãe relata que é a primeira vez que o bebê 

apresenta esta condição. Diante do quadro clínico apresentado, o pediatra deve pensar em: 

A) Asma brônquica.  

B) Pneumonia. 

C) Bronquiolite. 

D) Insuficiência cardíaca.  

 

18. A epilepsia na infância deve ser investigada, classificada e tratada. Sobre o tratamento da 

epilepsia na infância, relacione a primeira coluna com a segunda. 

Medicamento Tratamento 

I. Fenobarbital. 

II. Carbamazepina. 

III. Fenitoína. 

IV. Volproato de sódio 

(   ) Dividir a dose diária em duas tomadas, sendo a dose de 

manutenção de 3-8 mg/kg/dia.  

(   ) Diferentes preparações são disponíveis, em geral a dose 

diária é dividia em 2 a 3 tomadas, após alimentação, sendo a 

dose de manutenção de 15-30 mg/kg/dia. 

(   ) Apenas uma tomada ao dia, sendo recomendado o uso 

noturno para evitar a sonolência. Iniciar com 2 mg/kg/dia por 2 

semanas e se as crises convulsivas persistirem aumentar para 3 

mg/kg/dia, podendo chegar até 6 mg/kg/dia. 

(     ) Dividir a tomada em, no mínimo, duas vezes ao dia, sempre 

após a alimentação, sendo a dose de manutenção de 10-30 
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mg/kg/dia. A estabilidade sérica é alcançada em oito dias. 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

A) III – IV – I – II. 

B) II – I – IV – III.  

C) I – III – II – IV.  

D) IV – II – III – I.  

 

19. A dor abdominal é uma das queixas mais comuns no atendimento pediátrico, seja na emergência 

ou no acompanhamento ambulatorial. A grande maioria das dores abdominais, nas crianças, são 

funcionais e se referem a processos benignos, mas podem se relacionar a acometimentos agudos 

que colocam em risco a vida da criança ou a doenças crônicas que podem ter graves complicações. 

Além do exame clínico, os exames complementares auxiliam na avaliação clínica. São exames 

complementares que auxiliam na avaliação da dor abdominal de emergência, exceto: 

A) Hemograma. 

B) Exame Qualitativo de Urina. 

C) Exame de imagem como ecografia ou tomografia. 

D) Hemocultura. 

 

20. Menino de 6 anos de idade é levado pelo pai a Unidade Básica de Saúde para consulta com 

pediatra. A criança apresenta edema, hematúria, oligúria, dispneia e hipertensão. O pediatra 

pergunta se a criança apresentou alguma doença prévia e o pai diz que o menino apresentou dor de 

garganta e febre a 15 dias atrás. Os marcadores renais creatinina e ureia estavam elevados, havia 

presença de proteínas na urina. Após avaliação, o pediatra diagnosticou: 

A) Insuficiência Renal Aguda, causada por Staphylococcus aureus. 

B) Glomerulonefrite Difusa Aguda, por Strepcoccus pyogenes. 

C) Insuficiência cardíaca congestiva, por hipervolemia. 

D) Infecção Urinária, por Escherichia coli.  

 

21. O exame no recém-nascido (Exame no berçário) é capaz de identificar anormalidades ou 

anomalias que possam ter impacto sobre o bem-estar do bebê e avaliar se existem quaisquer 

condições agudas ou dificuldades na transição da vida intrauterina para a extrauterina. O pediatra 

deve ter as mãos aquecidas e empregar uma abordagem delicada. Realizando: 

I. Inicialmente ausculta do tórax e, em seguida, a palpação do abdome. 
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II. O exame dos olhos, das orelhas, da garganta e dos quadris deve ser feito por último, pois estas 

manobras são as que mais perturbam o neonato. 

III. Avaliação da frequência cardíaca e respiratória, sendo que frequência cardíaca deve variar de 

120-160 bpm, e a frequência respiratória, de 30-60 mpm.  

IV. Avaliação da bilirrubina, pois nível de bilirrubinas aumentado nas 24 horas é um sinal 

importante de patologia, como por exemplo, anemia hemolítica.  

Estão corretas o que está exposto em: 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) I, II e III apenas.  

 

22. A artrite idiopática juvenil (AIJ) é caracterizada pela artrite crônica em uma ou mais 

articulações por pelo menos seis semanas. Existem quatro subtipos principais de AIJ: (1) 

oligoarticular; (2) poliarticular; (3) sistêmica; e (4) associada à entesite. A causa exata da AIJ não é 

conhecida, mas existe evidência significativa de que seja um processo autoimune, com fatores de 

suscetibilidade genéticos. Em relação aos achados laboratoriais da AIJ, assinale a alternativa 

correta: 

A) Uma velocidade de hemossedimentação (VHS) normal exclui o diagnóstico de AIJ. 

B) Os pacientes com AIJ sistêmica têm marcadores inflamatórios significativamente elevados, 

incluindo VHS, proteína C-reativa, leucograma e plaquetas. 

C) O Fator Reumatoide (FR) é positivo em praticamente todos os casos, negativando quando há o 

aparecimento da doença poliarticular, depois dos 8 anos de idade. 

D) O anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP), pode ser detectável antes do FR, no 

entanto tem uma especificidade baixa para a artrite reumatoide, quando comparado com o FR e 

FAN (Fator Anti Nuclear).  

 

23. Na prática clínica, o pediatra se depara com inúmeras situações na qual mães e pais procuram 

sua ajuda em decorrência dos recém-nascidos apresentarem afecções cutâneas. Nestas situações, 

uma inspeção minuciosa de todo o corpo de recém-nascido em um ambiente com boa iluminação é 

de fundamental importância para o diagnóstico clínico preciso e o estabelecimento de um correto 

tratamento, caso haja necessidade. Abaixo é apresentado duas colunas com afecções ou não que 

podem ocorrer na pele de recém-nascidos. Avalie, correlacione as colunas e assinale a alternativa 

com a sequência correta: 
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Situação Descrição 

1. Mília. 

2. Mosqueado. 

3. Nevo de Spitz. 

4. Eritema tóxico. 

(    ) Caracterizam-se por pequenos cistos epidérmicos repletos de 

material queratinoso. Essas pápulas brancas, com 1-2 mm, ocorrem 

predominantemente na face em 40% dos recém-nascidos. Seus 

correspondentes intraorais são chamados de pérolas de Epstein e 

ocorrem em até 60-85% dos recém-nascidos. Essas estruturas císticas 

rompem-se espontaneamente, drenando o seu conteúdo. 

(    ) Um padrão em forma de renda, com descoloração azulada e 

reticular, que indica vasos cutâneos dilatados, aparece nas 

extremidades e geralmente no tronco dos recém-nascidos expostos à 

temperatura ambiente baixa. Essa característica é temporária e, em 

geral, desaparece completamente com o reaquecimento. 

(    ) Aparece em até 50% dos nascidos a termo. Normalmente, até 

24-48 h de vida, surgem máculas eritematosas de 2-3 cm de diâmetro, 

predominantemente no peito, mas também nas costas, face e 

extremidades. Eventualmente, estão presentes ao nascimento. O 

aparecimento após 4-5 dias de vida é raro. A quantidade de lesões vai 

desde algumas até 100. A lesão pode desaparecer dentro de 24-48 h 

ou pode progredir para formação de placas de urticárias no centro das 

máculas ou, em 10% dos casos, para pústulas. 

(     ) Uma pápula lisa e solitária de cor marrom-avermelhada na face 

ou nas extremidades. Histologicamente, consiste em melanócitos 

epitelioides e fusiformes que podem indicar pleomorfismo nuclear. 

Embora essas lesões possam parecer preocupantes histologicamente, 

elas têm um curso clínico benigno. 

A sequência correta é: 

A) 1 – 2 – 4 – 3.  

B) 2 – 1 – 3 – 4. 

C) 3 – 4 – 2 – 1.  

D) 4 – 3 – 1 – 2.   

 

24. Criança de 5 anos apresenta prurido no nariz, nos olhos, no palato ou na faringe, espirros 

paroxísticos e epistaxe. A mãe relata que a criança frequentemente apresenta obstrução nasal, 

respiração pela boca e fala anasalada. As conchas nasais apresentam coloração azul pálida.  
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Observa-se aumento de secreções nasais límpidas e fluidas, com rinorreia e gotejamento nasal. 

Verifica-se também hiperemia conjuntival, lacrimejamento, edema periorbitário e cianose 

infraorbitária, aumento do tecido linfoide da faringe. O pediatra ao verificar todos esses sinais e 

sintomas deve pensar em: 

A) Rinoconjuntivite alérgica. 

B) Asma crônica. 

C) Sinusite. 

D) Angioedema. 

 

25. Infecções do trato urinário (ITUs) são comuns na infância. Durante a fase inicial da infância, 

os meninos têm maior probabilidade de apresentar infecções no trato urinário. Após a infância, 

meninas se tornam muito mais propensas a desenvolvê-las. As ITUs são mais comuns entre 

meninas decorrentes da uretra curta e proximidade a região anal, sendo a Escherichia coli o 

isolado mais comum do trato urinário. Em relação a antibioticoterapia para crianças ambulatoriais 

com sintomas de doença do trato urinário inferior, ou com doença branda, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Pode-se prescrever ampicilina, cefalexina ou sulfametoxazol-trimetoprima. 

B) A experiência e as taxas de resistência locais devem guiar a terapia inicial.  

C) Cefixima oral e amoxicilina+clavulanato podem ser usadas em lugar da ceftriaxona para 

terapia ambulatorial. 

D) A ciprofloxacina foi recomendada e aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) 

como tratamento de primeiro escolha para infecção do trato urinário em crianças maiores de 1  ano 

e em nível ambulatorial. 

 

26. Sopro cardíaco é o achado cardiovascular mais comum em crianças e que leva a 

encaminhamento a um cardiologista. Os sopros cardíacos inocentes ou funcionais são comuns e 40-

45% das crianças têm sopros inocentes em algum momento da infância. O sopro inocente mais 

comum na primeira infância é auscultado em geral entre 2 e 7 anos de idade. É mais intenso no 

ponto médio entre o ápice e a borda esternal inferior esquerda. É um sopro sistólico que ocorre no 

início da sístole, tem caráter musical ou vibratório, curto, de alta frequência, grau I-III. Ele é mais 

intenso quando o paciente está em posição supina; diminui ou desaparece com a inspiração ou 

quando o paciente está sentado e é mais intenso em pacientes com febre, anemia ou taquicardia 

sinusal por qualquer motivo. O texto refere-se ao? 
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A) Sopro de ejeção pulmonar. 

B) Sopro de Still. 

C) Sopro inominado ou carotídeo. 

D) Zumbido venoso. 

 

27. São atribuições dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), exceto: 

A) Promover capacitações de profissionais de saúde, de assistência social, de educação e de demais 

profissionais da rede, bem como das famílias, em relação aos cuidados diferenciados para crianças e 

adolescentes em situações de violência.  

B) Prestar apoio técnico às equipes de saúde da família de forma matricial, garantindo suporte aos 

profissionais de saúde (cuidado do cuidador). 

C) Dispor de psicólogos(as) e de assistentes sociais nas equipes dos Nasf para o cuidado integral às 

crianças em situações de violência. 

D) Prestar serviços e oferecer programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e 

aos indivíduos. 

 

28. Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade brasileira de zelar 

pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Encontra-se em funcionamento na 

maioria dos municípios brasileiros e tem, entre tantas atribuições, zelar pelo cumprimento dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, atender as crianças e os adolescentes sempre que seus 

direitos reconhecidos forem ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão de sua conduta. Este órgão é: 

A) Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

B) Centro de Referência da Assistência Social. 

C) Conselho Tutelar. 

D) Estratégia Saúde da Família. 

 

29. As ações e serviços de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo princípios como: “______________ que é um dos princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem 

qualquer tipo de discriminação, tenham direito ao acesso às ações e serviços de saúde”. O princípio 

que melhor preenche a lacuna é: 
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A) Integridade. 

B) Universalidade. 

C) Igualdade. 

D) Equidade. 

 

30. Em 2011, o Ministério da Saúde lançou a Portaria n.º 1.459, de 24 de junho de 2011 com o 

objetivo de garantir o acesso oportuno, com resolutividade e qualificação da assistência, com a 

implementação de um novo modelo de atenção à gestação, ao parto e ao nascimento e à criança, 

visando promover a saúde neste ciclo da vida e reduzir a morbimortalidade materna, fetal e infantil, 

com ênfase no componente neonatal. Trata-se de uma estratégia para fortalecer a integração entre as 

ações de saúde da mulher e da criança até os 2 anos, momento da vida de grande vulnerabilidade e 

maior necessidade de proteção, colocada como prioridade para as políticas públicas de saúde. Esta 

portaria trata a respeito da: 

A) Rede Cegonha. 

B) Rede de Atenção Psicossocial. 

C) Rede de Atenção à Saúde. 

D) Rede de Atenção às Urgências. 

 

31. Menino de 5 anos de idade com quadro clínico-laboratorial de processo infeccioso após 

apendicectomia. Observa-se hipotensão, mesmo com hidratação vigorosa, diminuição do tônus 

muscular e do nível de consciência, tem boa perfusão periférica, pulsos cheios, pele quente, 

taquicardia. Os exames mostram trombocitopenia, hipoxia, alcalose respiratória, lactato elevado e 

hiperglicemia. Neste caso, está indicado o uso de:  

A) Dobutamina. 

B) Dopamina. 

C) Vasopressina. 

D) Noradrenalina. 

 

32. Menina, 4 anos de idade, apresenta febre moderada a alta há 4 dias acompanhada de cefaleia, 

apatia e sonolência, dor no corpo, vômitos, diarreia. Hoje os familiares notaram o surgimento de 

pequenas manchas vermelhas na pele.  

A) Febre maculosa. 

B) Febre reumática. 

C) Dengue. 
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D) Escarlatina. 

 

33. Paciente de 4 anos de idade, chora e se irrita com frequência, está com o trânsito intestinal lento, 

com constipação e evacuação a cada 3 dias. Possui peso abaixo do normal e ingestão seletiva de 

leite, arroz, carne e pães. Peso de 12.9 kg e comprimento de 97 cm. Na avaliação laboratorial, 

encontrou-se: Hb 9,3 g/dL; Htc 27%; VCM 73; RDW 19; ferritina 99 mcg/mL; d-xilose 10 mg%; 

anticorpos antiendomísio positivo; TSH 4 µUI/mL; T4 1,5 ng/dL; GH 2,0 ng/mL. A hipótese 

diagnóstica provável é: 

A) Hipotiroidismo.  

B) Doença celíaca. 

C) Hemocromatose.  

D) Desnutrição e anemia ferropriva por erro alimentar. 

 

34. A gripe H1N1 consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Também 

conhecida como gripe Influenza tipo A, ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da 

população mundial entre 2009 e 2010. Como as crianças pequenas convivem em ambientes 

fechados em parte significativa do tempo, a transmissão do vírus entre elas fica facilitada. Os bebês 

não amamentados ao seio são mais propensos a pegar a gripe do que os bebês que são 

amamentados. O risco de complicações da gripe H1N1 é maior em crianças menores. Os vírus da 

influenza se disseminam de pessoa para pessoa, especialmente através de tosse ou espirros das 

pessoas infectadas e ocasiona doença respiratória aguda. Geralmente, em crianças saudáveis, tem 

um curso agudo, autolimitado e sem complicações. Quando ocorre, a complicação mais comum é a: 

A) Pneumonia. 

B) Laringotraqueíte. 

C) Bronquite. 

D) Otite média aguda. 

 

35. A criança nasce com diversos reflexos, como o reflexo da sucção (para alimentação) e o da 

preensão palmar (fecha a mão quando a palma é tocada) entre outros. O reflexo no qual o bebê joga 

a cabeça para trás, estica as pernas e abre os braços (figura abaixo) é uma resposta biológica a 

estímulos novos no ambiente da criança. O reflexo mostra que o sistema nervoso do bebê está se 

desenvolvendo adequadamente e é conhecido como: 
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Fonte: http://fisioterapiainovadora.blogspot.com/2017/06/reflexos-e-reacoes-no-desenvolvimento.html 

A) Reflexo tônico cervical. 

B) Reflexo de Moro.  

C) Reflexo de Babinski.  

D) Reflexos flexores. 

 

 


