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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Em relação à puericultura, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Ela tem como base a consulta médica periódica e 
sistemática, cujo foco é o tratamento de 
intercorrências e patologias comuns na primeira 
infância. 

(B) É realizada ambulatorialmente e se encerra 

quando a criança completa 5 anos de idade. 

(C) A consulta periódica com o adolescente é 
importante, mas não pode ser classificada como 
puericultura. 

(D) O pediatra tem que estar habilitado a avaliar e 
monitorar diversos aspectos da saúde do 
paciente, exceto a saúde bucal, a qual deve ser 
abordada por profissional da odontologia. 

(E) O atendimento ambulatorial de puericultura é 

destinado à criança saudável, para a prevenção 
e não para o tratamento de doenças. 

12 

Uma criança é trazida às pressas ao setor de 
emergência do Hospital da Polícia Militar de 
Goiás. Os pais referem que a criança foi picada 
por uma cobra, mas não conseguem descrever a 
aparência do animal. Qual é o gênero mais 
provável da cobra responsável pela picada, de 
acordo com a maioria dos casos no Brasil? 

 

(A) Gênero Crotalus.  

(B) Gênero Lachesis. 

(C) Gênero Micrurus. 

(D) Gênero Bothrops. 

(E) Gênero Boa. 

 

13 

Quanto ao desenvolvimento motor da criança nos 
primeiros meses de vida, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) O recém-nascido tem uma postura assimétrica, 
com predomínio do tônus extensor nos membros 
e intensa hipotonia na musculatura paravertebral. 

(B) A partir do segundo semestre, não ocorre mais 
predomínio de padrão flexor ou extensor. Assim, 
a criança, por meio de alternância entre os tônus, 
consegue, primeiramente, rolar e, 
posteriormente, mudar da posição deitada para 
sentada. 

(C) Os reflexos de Moro e o tônico cervical 
assimétrico, dentro do padrão de 
desenvolvimento normal, não devem persistir no 
segundo mês de vida. 

(D) A diminuição progressiva do tônus extensor e a 
substituição pelo padrão flexor ocorrem na 
direção craniocaudal, sendo o quadril e os 
membros inferiores os últimos a adquiri-lo. 

(E) A regra do desenvolvimento motor é que ocorra 

no sentido craniocaudal e de distal para proximal 
por meio de aquisições mais simples para mais 
complexas. 

 

14 

Você está de plantão e é chamado para avaliar 
paciente de 3 anos, com suspeita de ter ingerido 
um corpo estranho. O paciente está assintomático 
e mantém bom padrão respiratório. É solicitada 
uma radiografia para elucidar o local e qual é o 
provável objeto. Em qual situação pode-se adiar a 
endoscopia em até 48 horas se o paciente 
permanecer assintomático? 

 

(A) Bateria no estômago. 

(B) Bateria no esôfago. 

(C) Corpo estranho não pontiagudo no esôfago. 

(D) Objeto pontiagudo no estômago. 

(E) Objeto de 6 cm no duodeno proximal. 
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15 

Síncope é definida como a perda repentina da 
consciência e do tônus postural, resultante de 
uma disfunção cerebral difusa decorrente de uma 
má perfusão encefálica. O episódio sincopal é 
transitório e seguido de recuperação espontânea 
da consciência. Sobre o tema, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Antes dos 6 anos de idade, a síncope não é 
comum, exceto nos casos de convulsão, 
perda de fôlego e arritmias cardíacas 
primárias. 

(   ) Na síncope autonômica, a perda de 
consciência é repentina e geralmente não 
dura mais do que dois minutos. 

(   ) A síncope neuronalmente mediada é a causa 
mais comum de desmaio em crianças e 
adolescentes, respondendo por mais de 80% 
das síncopes na infância. 

(   ) A síncope neurocardiogênica ocorre após 
experiência que gere ansiedade, medo ou 
dor, quando há aumento do tônus simpático 
do paciente, seguido de resposta 
parassimpática exacerbada, com bradicardia 
e hipotensão arterial e consequente quadro 
sincopal. 

 

(A) F – V – F – V. 

(B) V – V – V – V. 

(C) V – V – F – V. 

(D) F – F – V – F. 

(E) V – F – F – F. 

 

16 

Quanto às formas de sangramento digestivo, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A enterorragia é a evacuação com sangue vivo, 

em geral, com origem no cólon, reto ou ânus. 

(B) Sangue oculto nas fezes reflete a perda 
sanguínea pelas fezes, em geral de pequena 
monta e originário do canal anal. 

(C) A hematêmese indica que a origem do 
sangramento está abaixo do ângulo de Treitz, 
isto é, que se trata de hemorragia digestiva alta. 

(D) Hematoquezia são evacuações com sangue 

digerido. 

(E) A melena é originada, na sua totalidade, de 
sangramento digestivo alto. 

 

17 

Na emergência do Hospital da Polícia Militar de 
Goiás, chega uma adolescente em crise 
convulsiva. Após admitir a paciente na unidade e 
iniciar sua avaliação, algo na característica da 
crise chama a atenção para a possibilidade de ser 
uma simulação. Das alternativas a seguir, qual é a 
mais sugestiva de uma crise epiléptica simulada? 

 

(A) O paciente não localiza estímulo doloroso. 

(B) Ocorrem movimentos anômalos dos olhos. 

(C) Os movimentos da crise não cessam com 

restrição passiva. 

(D) A crise convulsiva não se altera quando se 
movimenta o paciente. 

(E) Há movimentos bilaterais sem perda de 

consciência. 

 

18 

A respeito da hiperplasia congênita das 
suprarrenais, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A forma clássica apresenta a prevalência de 1 
para 10.000 a 1 para 15.000 nascidos vivos, e a 
forma não clássica tem prevalência cerca de 10 
vezes menor e tende a ser subdiagnosticada. 

(B) Pacientes com deficiência enzimática leve podem 
ser assintomáticos ou podem evoluir com a forma 
não clássica, sendo que, tipicamente, a primeira 
manifestação clínica costuma ser a puberdade 
tardia. 

(C) Na forma clássica perdedora de sal, a partir da 2ª 
ou 3ª semana de vida, os recém-nascidos 
evoluem com hiperpotassemia, hiponatremia, 
desidratação e choque. 

(D) É causada por mutações em um dos genes que 

codificam as enzimas que participam da síntese 
do cortisol, com deficiência da produção de 
cortisol e, em 75% dos pacientes, ocorrem níveis 
altos de aldosterona. 

(E) Em deficiências enzimáticas graves, ocorre 

ambiguidade genital nos embriões de ambos os 
sexos. 
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19 

Nos acidentes por queimadura, há grande 
preocupação com a inalação de fumaça e a 
possibilidade de lesão inalatória. A intoxicação 
por monóxido de carbono (CO) é a causa mais 
frequente de morte por inalação de fumaça. 
Considerando o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em casos de intoxicação por CO, a saturação de 
oxigênio medida pelo oxímetro de pulso está 
bastante reduzida. 

(B) A broncoscopia precoce ajuda no diagnóstico, o 

qual pode não ser evidente em radiografias por 
vários dias. 

(C) O edema dos tecidos supraglóticos pode obstruir 
as vias aéreas, e os sintomas clínicos podem 
levar 12 horas para aparecer. 

(D) Evidências de lesão inalatória incluem incêndio 
em espaços fechados, narinas, sobrancelhas ou 
cílios chamuscados e rouquidão, tosse e chiado. 

(E) O CO não é tóxico para os pulmões. 

 

20 

Um menino de 6 anos é levado à consulta com o 
pediatra da Polícia Militar de Goiás para avaliação 
de lesão de pele, de surgimento súbito. As lesões 
são algumas placas eritematosas elevadas, de 
região central mais pálida, muito pruriginosas, 
localizadas em membros superiores e no tronco. 
O paciente não tem outras queixas e está em bom 
estado geral. Assinale a alternativa correta sobre 
o caso clínico, considerando o diagnóstico mais 
provável. 

 

(A) Os bloqueadores dos receptores H1 da histamina 
de primeira geração devem ser utilizados quando 
for necessária a continuidade do tratamento por 
semanas ou meses. 

(B) As lesões de pele costumam, na maioria dos 
casos, demorar de 2 a 3 dias para apresentarem 
melhora. 

(C) São muito frequentes a sensação de queimação 

e o fato de as lesões não desaparecerem à 
digitopressão. 

(D) É uma doença autolimitada e requer pouco 
tratamento, além dos anti-histamínicos. 

(E) O prurido, geralmente, é um sintoma leve e 

incomum. 

 

21 

Em relação às características do refluxo 
fisiológico nos lactentes, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Em geral, as regurgitações tornam-se mais 
evidentes por volta dos primeiros dias de vida, 
com pico de incidência entre 1 e 2 meses de 
vida. 

(B) A evolução é benigna e autolimitada, não sendo 
necessários exames diagnósticos, nem mesmo o 
uso de medicamentos. 

(C) Apresenta resolução espontânea entre 3 e 4 

meses de idade. 

(D) A irritabilidade e a recusa alimentar são comuns 
e podem ser correspondentes não verbais da 
queimação retroesternal nesses pacientes. 

(E) O refluxo é comum em lactentes e, na maior 
parte das vezes, é causado pela doença do 
refluxo gastroesofágico. 

 

22 

Um paciente de 5 anos, de histórico vacinal 
incompleto, apresenta tosse há 20 dias, 
paroxística, com guincho inspiratório. Não tem 
sinais de disfunção respiratória e mantém bom 
estado geral. Considerando o intuito de confirmar 
a hipótese diagnóstica de coqueluche, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A positividade da cultura não é influenciada pela 
fase da doença. 

(B) O hemograma é um exame complementar capaz 

de descartar casos suspeitos de coqueluche. 

(C) No hemograma, a linfopenia é um forte sugestivo 
de coqueluche e tem sido associada à cultura 
positiva para B. pertussis. 

(D) A positividade da cultura depende da técnica de 
coleta e do uso prévio de antibiótico, mas 
independe da idade do paciente e da situação 
vacinal. 

(E) A reação em cadeia de polimerase é um método 

rápido e sensível, mas sua positividade pode 
significar apenas um estado de portador 
transitório. 
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Um menino com 45 dias de vida tem quadro de 
vômitos pós-alimentares volumosos. O paciente é 
submetido a uma ultrassonografia de abdome, 
que diagnostica estenose hipertrófica de piloro. 
Das seguintes características, qual também é 
esperada nesse paciente? 

 

(A) Vômitos biliosos. 

(B) Inapetência. 

(C) Alcalose metabólica. 

(D) Sucção débil. 

(E) Diarreia. 

 

24 

Você está de plantão no Hospital da Polícia Militar 
de Goiás atendendo a um paciente de 6 anos, que 
chegou ao setor de emergência com náuseas, 
vômitos e sonolência. Ao exame físico, notam-se 
hálito cetônico, desidratação, taquicardia, 
hipotensão, respiração de Kussmaul e dor 
abdominal. Você testou a glicemia capilar (400 
mg/dl), estabeleceu acesso venoso, coletou 
exames e iniciou hidratação e insulinoterapia. 
Com base na situação exposta, assinale a 
alternativa INCORRETA, considerando o 
diagnóstico mais provável. 

 

(A) A acidose metabólica grave pode levar à redução 
do débito cardíaco, da pressão arterial e do fluxo 
sanguíneo hepático e renal, além de diminuir o 
limiar para arritmias cardíacas. 

(B) A hipopotassemia é considerada o distúrbio 
metabólico mais grave relacionado ao tratamento 
e recomenda-se a reposição de potássio, 
independentemente da função renal do paciente, 
se a potassemia for inferior a 6,5 mEq/L. 

(C) O paciente pode apresentar, à admissão, níveis 
séricos de potássio normais ou mesmo elevados, 
mas, com o uso da insulina e com a correção da 
desidratação, pode haver redução acentuada da 
potassemia, principalmente durante as horas 
iniciais. 

(D) A hipofosfatemia pode causar hipóxia tecidual e, 
quando grave, pode estar relacionada a 
complicações como depressão respiratória e 
miocárdica, fraqueza muscular, rabdomiólise, 
anemia hemolítica e alterações cardíacas. 

(E) A reposição de bicarbonato é considerada uma 
das condições facilitadoras da ocorrência de 
edema cerebral relacionado ao tratamento, além 
de poder causar hipernatremia e hipocalemia. 

 

25 

Um paciente de 4 anos é trazido ao setor de 
emergência em regular estado geral, sonolento, 
taquicárdico, com perfusão periférica reduzida, 
extremidades frias e pulsos palpáveis, mas 
fracos. Enquanto o atendimento é iniciado, um 
dos médicos da equipe fica responsável por fazer 
a anamnese com os pais. Considerando o 
diagnóstico mais provável e sua causa mais 
comum, o que os pais referiram ao médico? 

 

(A) O paciente foi atropelado. 

(B) O paciente ingeriu medicamento em casa. 

(C) O paciente teve febre e quadro gripal. 

(D) O paciente foi picado por um inseto. 

(E) O paciente teve diarreias e vômitos. 

 

26 

Chega na emergência uma criança em idade 
escolar, com dispneia e tosse. Ao exame físico, 
apresenta tiragem subcostal leve e ausculta 
pulmonar com sibilos difusos. O paciente tem 
diagnóstico de asma, faz acompanhamento 
irregular, frequentemente fica sem usar a 
profilaxia e, no prontuário, há registro de outras 
três consultas no mesmo local, por exacerbação, 
nos últimos meses. Faz uso bastante frequente de 
salbutamol e corticoide oral. O paciente tem 
alergia alimentar como comorbidade. 
Considerando a situação apresentada, assinale a 
alternativa INCORRETA sobre o caso. 

 

(A) É indicado realizar hemograma, radiografia de 

tórax, gasometria e glicemia do paciente. 

(B) O histórico de três visitas à emergência no último 
ano é considerado como risco para asma fatal. 

(C) O uso recente ou atual de corticosteroide oral é 

considerado como risco para asma fatal. 

(D) A alergia alimentar associada à asma é 
considerada como risco para asma fatal. 

(E) O corticosteroide deve ser administrado, 

preferencialmente, por via oral, e sua utilização 
por via parenteral pode ser feita quando o 
paciente estiver impossibilitado do uso de 
medicação oral. 
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Um paciente de 10 meses de vida apresenta 
vômitos e diarreia há dois dias. Teve febre baixa 
apenas uma vez, está em bom estado geral, mas 
inapetente. Tratando-se de um quadro de diarreia 
aguda, qual é a principal complicação que esse 
paciente pode ter? 

 

(A) Otite média. 

(B) Íleo paralítico. 

(C) Desidratação. 

(D) Diarreia crônica. 

(E) Desnutrição. 

 

28 

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do 
exantema súbito. 

 

(A) Pela magnitude da febre, é comum a presença 
de toxemia. 

(B) O início da doença é súbito, com febre alta e 
contínua, sendo considerada uma das causas 
mais comuns de convulsão febril. 

(C) Acomete, virtualmente, apenas as crianças entre 
6 meses e 6 anos de idade, predominando nas 
menores de 2 anos. 

(D) O exantema é constituído por lesões 
maculopapulares rosadas que se iniciam no 
tronco e se disseminam para a cabeça e as 
extremidades, desaparecendo sem deixar 
descamação. 

(E) Linfonodomegalia cervical é um achado muito 
frequente. 

 

29 

Em relação ao pé torto congênito, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Há acometimento bilateral em torno de 50% dos 

casos e o sexo masculino é mais acometido, em 
uma proporção aproximada de 2:1. 

(B) A deformidade é bastante característica e 
envolve a perna, com atrofia da panturrilha, e o 
pé, o qual está em equino-cavo-varo. 

(C) O tratamento por método conservador de Ponseti 
é simples, indolor e permite a correção de 90% 
dos casos de pé torto idiopático, 
independentemente de sua gravidade. 

(D) Não há necessidade de radiografias ou qualquer 

outro exame complementar. 

(E) O diagnóstico é confirmado durante o pré-natal 
por meio da ultrassonografia, a qual mostra as 
alterações ósseas. 

 

30 

A respeito das epilepsias e síndromes epilépticas 
do lactente, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

1. Epilepsia mioclônica do lactente. 

2.  Síndrome de West. 

3.  Síndrome de Dravet. 

 

(   ) As crises começam durante o primeiro ano de 
vida e são febris. No início, essas crises 
febris são rápidas, unilaterais e ocorrem 
durante a elevação da temperatura. Com a 
evolução, tendem a ser progressivamente 
mais longas, resistentes ao tratamento e 
podem determinar status epiléptico. 
Concomitantemente, observa-se lento e 
progressivo retardo psicomotor e cognitivo. 
O diagnóstico de certeza é dado pelo 
aparecimento dos ataques mioclônicos. 

(   ) Caracteriza-se pela tríade: crises em 
espasmos, deterioração mental e atraso 
neuropsicomotor. O traçado 
eletroencefalográfico recebe o nome de 
hipsarritmia. Tem início entre 3 e 7 meses de 
idade, com pico aos 5 meses. Regressão 
cognitiva e retardo neuropsicomotor 
manifestam-se no início do quadro e somente 
5% das crianças afetadas evoluem sem 
retardo mental. 

(   ) Tem início entre 4 e 24 meses. As crises são 
breves e generalizadas, variam de 
intensidade entre os eventos e envolvem o 
tronco e os membros, determinando a queda 
abrupta da cabeça e do tronco, associada à 
elevação dos membros superiores e flexão 
dos inferiores. Não existe interferência no 
desenvolvimento neuropsicomotor quando o 
diagnóstico e o tratamento são precoces. 

 

(A) 1 – 3 – 2. 

(B) 3 – 1 – 2. 

(C) 2 – 3 – 1. 

(D) 3 – 2 – 1. 

(E) 1 – 2 – 3. 

 

31 

Das cardiopatias congênitas que se manifestam 
com insuficiência cardíaca, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a mais comum. 

 

(A) Estenose aórtica. 

(B) Comunicação interventricular. 

(C) Coarctação da aorta. 

(D) Persistência do canal arterial. 

(E) Defeito do septo atrioventricular. 
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Uma criança de três anos apresenta sintomas de 
obstrução nasal, rinorreia, espirros em salvas, 
prurido nasal e prurido e lacrimejamento ocular. 
Os sintomas são recorrentes e estão atrapalhando 
o sono e o desempenho escolar. No exame físico, 
constata-se que a mucosa nasal está pálida e há 
rinorreia hialina. Considerando a hipótese 
diagnóstica mais provável, assinale a alternativa 
correta sobre o tratamento. 

 

(A) Os ácaros da poeira são os principais 
desencadeantes e as medidas de controle 
ambiental apresentam excelente eficácia, como 
conduta isolada, quando bem realizadas. 

(B) Os corticosteroides intranasais com menor 
absorção sistêmica são: propionato de 
fluticasona, ciclesonida e budesonida. 

(C) Os corticosteroides, em ordem crescente de 
potência, são: furoato de fluticasona > furoato de 
mometasona > propionato de fluticasona > 
dipropionato de beclometasona > ciclesonida > 
budesonida > triancinolona acetonida. 

(D) Os descongestionantes orais são opções 
seguras e trazem considerável alívio dos 
sintomas, principalmente de obstrução nasal. 

(E) Os corticosteroides tópicos intranasais são 
considerados a droga mais efetiva no controle de 
sintomas, agem no reflexo naso-ocular, 
melhorando os sintomas oculares associados, e 
não devem ser aplicados na direção do septo 
nasal. 

 

33 

Um bebê de 18 meses apresenta dificuldade e 
choro para evacuar. As fezes são sibalosas e 
endurecidas, e o bebê é trazido para avaliação por 
estar sem evacuar há dias. Considerando que 
causas patológicas tenham sido excluídas, 
assinale a alternativa correta quanto à conduta. 

 

(A) Incontinência fecal por retenção, massa fecal 
palpável e reto preenchido com fezes, se 
presentes, indicam conduta expectante, apenas 
com orientações quanto a alimentação e 
posterior reavaliação. 

(B) O óleo mineral é uma boa alternativa como 
tratamento de manutenção para lactentes 
maiores de 1 ano. 

(C) A desimpactação deve ser realizada com enema 

por via retal, que, na maioria das vezes, tem 
efeito completo imediato. 

(D) O tratamento de manutenção deve ser iniciado 
quando se obtém eliminação de fezes 
amolecidas sem dor ou dificuldade e redução 
expressiva na frequência da incontinência fecal 
por retenção. 

(E) Quando houver fecaloma ou impactação fecal, o 
esvaziamento do reto e do colo pode ser 
buscado após estabelecido o tratamento de 
manutenção. 
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A triagem neonatal já estabelecida no Brasil inclui 
testes e exames que previnem e detectam 
doenças precocemente, com o objetivo de evitar 
morbidade e mortalidade nessa população 
infantil. A respeito dos testes de triagem neonatal, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) Para os neonatos com fatores de risco para 
alteração retrococlear, recomenda-se a 
avaliação audiológica, incluindo a pesquisa 
do efeito de supressão das emissões 
otoacústicas transientes e potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico. 

(   ) O reflexo vermelho é o exame de 
rastreamento para anormalidades oculares, 
desde a córnea até o segmento posterior. 

(   ) Transfusão sanguínea é um fator que invalida 
o teste do pezinho para a avaliação de anemia 
falciforme e outras hemoglobinopatias, 
mesmo em coleta posterior. 

(   ) Para coletar o teste do pezinho, é necessário 
garantir que o recém-nascido tenha recebido 
leite ou aminoácidos para evitar um resultado 
falso-negativo para fenilcetonúria. 

 

(A) F – F – V – F. 

(B) V – V – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) F – V – F – V. 

(E) V – F – F – V. 

 

35 

Assinale a alternativa correta sobre a 
hiperbilirrubinemia indireta não fisiológica em 
recém-nascidos (RN). 

 

(A) A chamada “icterícia por leite materno” 
tipicamente se inicia entre 1 e 2 dias de vida, 
ocorre em bebês com baixo peso ou com alguma 
outra complicação e se deve mais à fração 
indireta. 

(B) Uma causa frequente é o jejum prolongado, que 
dificulta a absorção da bilirrubina no nível 
intestinal. 

(C) A icterícia prolongada pode ser a única 
manifestação do hipotireoidismo congênito, pois 
o hormônio tireoidiano é um inibidor da atividade 
da glicuroniltransferase. 

(D) Na presença de céfalo-hematoma, a 
hiperbilirrubinemia manifesta-se de 48 a 72 horas 
após o extravasamento sanguíneo e pode causar 
icterícia prolongada. 

(E) A deficiência de G6PD deve ser pesquisada no 

RN que apresente icterícia não fisiológica não 
explicada por outras causas. 

 

36 

No tratamento do choque, dispõe-se de algumas 
opções medicamentosas, com diferentes efeitos, 
de acordo com a ação da estimulação de cada 
receptor sobre o sistema cardiocirculatório. Das 
alternativas a seguir, qual droga NÃO atua em 
receptores adrenérgicos? 

 

(A) Dopamina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Milrinona. 

(D) Noradrenalina. 

(E) Dobutamina. 
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Em relação às pneumonias neonatais, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os pulmões representam o sítio de 
estabelecimento mais comum da sepse neonatal. 

(B) Pneumonias virais não são frequentes no período 

neonatal, com exceção de surtos epidêmicos de 
vírus sincicial respiratório ou adenovírus, e em 
casos do grupo TORCH. 

(C) O estreptococo do grupo B é o patógeno mais 
importante na pneumonia neonatal, e os 
prematuros representam cerca de 1/3 dos bebês 
que apresentam bacteremia por esse agente. 

(D) Em alguns casos, os sintomas respiratórios 
podem ser discretos, predominando quadro 
neurológico de intensidade variável, instabilidade 
térmica, apneia, distensão abdominal ou icterícia. 

(E) A infecção ascendente do trato genital materno 
depende da rotura de membranas, 
principalmente quando ocorrer por mais de 18 
horas. 

 

38 

Na avaliação das anemias, um exame muito 
importante é o eritrograma. A esse respeito, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) O hematócrito é a proporção do volume do 
sangue que é ocupado pelas células 
vermelhas. 

(   ) O RDW (amplitude de variação eritrocitária) é 
a medida de intensidade de anisocitose, isto 
é, da variação do tamanho dos glóbulos 
vermelhos em uma amostra de sangue. 

(   ) Os reticulócitos são as células vermelhas 
imaturas sem núcleo, cujos valores normais 
para o recém-nascido são de 7 a 15%, caindo 
para valores de adultos (5%) com 15 dias de 
vida. 

(   ) A policitemia ocorre quando a hemoglobina é 
maior do que 18,5 g/dL nas mulheres e maior 
do que 16,5 g/dL nos homens, e pode ser 
primária ou secundária. 

(   ) Reticulócitos diminuídos sugerem falha de 
produção na medula óssea e, quando 
aumentados, sugerem aumento da 
eritropoese (anemias hemolíticas). 

 

(A) V – V – V – V – V. 

(B) V – V – F – F – V. 

(C) V – F – F – V – F. 

(D) F – V – V – F – F. 

(E) V – V – F – V – V. 

 

39 

Para o diagnóstico da desnutrição, é fundamental 
considerar os aspectos geográficos heterogêneos 
no Brasil e as formas clínicas de desnutrição 
grave. A respeito destas, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Kwashiorkor. 

2. Marasmo. 

 

(   ) Prevalece nos locais com fome por escassez 
de recursos econômicos. 

(   ) Prevalece em locais com riqueza de recursos 
naturais, mas com desconhecimento da 
oferta adequada e com práticas inadequadas 
(como a oferta de mingaus contendo apenas 
água e farinha). 

(   ) Acomete crianças acima de 2 anos e 
caracteriza-se, por exemplo, por alterações 
de pele, acometimento de cabelos e apatia. 

(   ) Acomete crianças menores de 12 meses, com 
emagrecimento acentuado, baixa atividade, 
irritabilidade, atrofia muscular e subcutânea, 
com aspecto envelhecido (fáscies senil ou 
simiesca), costelas visíveis e nádegas 
hipotróficas. 

(   ) Nesse tipo de desnutrição, o abdome pode 
ser globoso e raramente com hepatomegalia. 

(   ) Nesse tipo de desnutrição, o edema é de 
membros inferiores e/ou anasarca, 
geralmente é bilateral simétrico, começa nos 
pés, progride para os pés e as mãos baixas e, 
em casos graves, pode envolver a face. 

 

(A) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

(B) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 

(C) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 

(D) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 

(E) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 

40 

O quadro clínico geral das parasitoses intestinais, 
na grande maioria dos casos, é oligossintomático 
ou assintomático. Uma das possíveis 
manifestações é a desnutrição e ela acontece de 
modo diferente para cada verminose. Em relação 
ao Ascaris lumbricoides, é correto afirmar que 
seu mecanismo de desnutrição é por 

 

(A) lesão da mucosa. 

(B) alteração de sais biliares. 

(C) competição alimentar. 

(D) exsudação intestinal. 

(E) hemorragias. 
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Assinale a alternativa correta sobre as 
características do leite materno. 

 

(A) A água contribui com quase 90% da composição 
do leite materno, o que garante o suprimento das 
necessidades hídricas de uma criança em 
aleitamento exclusivo, exceto em climas áridos. 

(B) A especificidade dos anticorpos IgA no leite 
humano é um reflexo dos antígenos entéricos e 
respiratórios da mãe, e sua concentração diminui 
ao longo do primeiro mês, permanecendo 
relativamente constante a partir de então. 

(C) Com a enorme diversidade de alimentos e 
costumes pelo mundo, o leite materno apresenta 
ampla variação de composição. 

(D) O leite materno tem como principal carboidrato a 

lactose, como principal proteína a lactoalbumina, 
é rico em vitamina D e K e contém baixas 
concentrações de ferro. 

(E) O leite humano pasteurizado tem o mesmo valor 
biológico que o leite cru. 

 

42 

Qual erro inato do metabolismo contraindica o 
aleitamento materno, mesmo que esteja 
clinicamente e laboratorialmente estável? 

 

(A) Galactosemia. 

(B) Glicogenose. 

(C) Deficiência da ornitina transcarbamilase. 

(D) Acidemias propiônica e metilmalônica. 

(E) Defeitos da betaoxidação de ácidos graxos. 

 

43 

Uma menina de 12 anos apresentou queda do 
rendimento escolar, dificuldade de concentração 
e agitação, referidos pela professora. Os pais 
ficaram preocupados após perceberem que ela 
também apresentou emagrecimento, sudorese, 
sono agitado, intolerância ao calor, mãos úmidas 
e quentes e tremores finos de extremidades. 
Sobre o caso, que se trata de hipertireoidismo, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A paciente está fora da faixa etária de pico de 
incidência, que é entre os 3 e os 5 anos. 

(B) Trata-se de uma doença mais comum no sexo 

masculino. 

(C) Causas bastante frequentes para o quadro 
incluem adenoma tóxico de tireoide, adenoma 
hipofisário produtor de TSH e ingestão excessiva 
de iodo. 

(D) Na causa mais comum em pediatria, a grande 
maioria dos pacientes apresenta bócio e 
aproximadamente 50% apresentam oftalmopatia 
infiltrativa. 

(E) Na faixa etária pediátrica, até 40% dos casos 
decorrem da doença de Graves, que possui a 
tríade: bócio difuso, exoftalmia e hipertireoidismo. 

 

44 

As comunicações interatriais (CIA) são 
cardiopatias congênitas geralmente 
assintomáticas, as quais devem ser identificadas 
pelo pediatra no exame de rotina através da 
ausculta cardíaca. A respeito dessa condição, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O tipo ostium primum é o defeito mais comum e 
ocorre na região da fossa oval. 

(B) O tipo ostium secundum é conhecido atualmente 
como defeito do septo atrioventricular parcial e 
está localizado junto às valvas atrioventriculares. 

(C) O tipo seio venoso se localiza junto à 
desembocadura da veia cava superior e, em 
geral, está associado à drenagem anômala 
parcial de veias pulmonares direitas. 

(D) Por causa da passagem do sangue pela CIA, o 
aumento de volume no átrio esquerdo eleva as 
pressões dessa cavidade e do capilar pulmonar. 

(E) A CIA se fecha espontaneamente na maioria dos 

casos, independentemente do local do defeito. 
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O recém-nascido (RN) deve ter estabelecidas sua 
idade gestacional (IG) e a avaliação de seu peso 
ao nascer. Assinale a alternativa correta quanto a 
essas denominações. 

 

(A) O RN com peso ao nascer menor do que 1.000 g 

é classificado como de muito baixo peso. 

(B) Relacionando a IG com o peso ao nascer, os pré-
termos são adequados para a idade gestacional 
quando o peso se encontra entre os percentis 5 e 
95 das curvas de crescimento intrauterino. 

(C) Dois grupos de RN pré-termos apresentam 
denominação específica: os tardios (com IG entre 
32 e 37) e os extremos (com IG menor do que 26 
semanas). 

(D) Somente o peso ao nascer é insuficiente para se 

analisar uma situação de crescimento fetal 
restrito. 

(E) O conceito de crescimento fetal restrito refere-se, 
especificamente, aos RN que não atingiram 
intrauterinamente todo o seu potencial de 
crescimento, sendo, em sua totalidade, pequenos 
para a idade gestacional. 

 

46 

As causas iniciais de lesão renal que culminam na 
doença renal crônica variam de acordo com a 
faixa etária do paciente. Das seguintes 
alternativas, qual é a causa mais comum em pré-
escolares? 

 

(A) Glomerulopatias. 

(B) Sequela de síndrome hemolítico-urêmica. 

(C) Pielonefrite crônica secundária. 

(D) Nefropatias hereditárias. 

(E) Malformações do trato urinário. 

 

47 

Um adolescente vem à emergência com forte dor 
lombar, de início súbito, do tipo cólica, irradiando 
para o abdome. Mostra-se irritável e agitado, com 
sudorese e muito desconfortável. Em relação aos 
exames complementares e seus achados mais 
prováveis para o paciente, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O exame de urina geralmente demonstra macro 
ou micro-hematúria, e o achado de cristais no 
sedimento, especialmente de oxalato de cálcio, 
de ácido úrico ou de cistina, contribui para o 
diagnóstico. 

(B) A urografia excretora deve ser realizada de rotina 
em pacientes na fase aguda. 

(C) A ultrassonografia de vias urinárias possibilita a 

avaliação do trato urinário superior, 
especialmente no que se refere à presença de 
hidronefrose. 

(D) A tomografia computadorizada helicoidal não 
contrastada é considerada atualmente o padrão-
ouro para diagnóstico. 

(E) Habitualmente, exames de sangue não são 

necessários. 
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Considerando as seguintes infecções e suas 
características mais comuns, relacione as colunas 
e assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Dengue. 

2. Chikungunya. 

3. Zika. 

 

(   ) O motivo de consulta mais comum é 
exantema ou prurido e é muito frequente a 
presença de conjuntivite. 

(   ) Comumente, a leucopenia é de moderada a 
intensa, e a proteína C reativa é normal. 

(   ) Manifestações neurológicas são pouco 
frequentes (mas podem ser frequentes e 
graves em neonatos) e poliartralgias são 
muito frequentes. 

 

(A) 3 – 2 – 1. 

(B) 2 – 3 – 1. 

(C) 3 – 1 – 2. 

(D) 2 – 1 – 3. 

(E) 1 – 3 – 2. 
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Pediatra está de plantão na maternidade e é 
chamado para avaliar um recém-nascido. A mãe 
refere que, ao trocar a fralda do filho pela primeira 
vez, percebeu uma mancha em sua pele. A 
mancha é em região lombossacral, tem coloração 
marrom-azulada e mede aproximadamente 7 cm 
de diâmetro. Nesse caso, qual é a conduta mais 
adequada? 

 

(A) Tranquilizar a mãe, explicando que a lesão 
desaparece com o tempo e não necessita de 
tratamento. 

(B) Iniciar investigação para neurofibromatose. 

(C) Orientar que provavelmente será necessária a 
excisão da lesão. 

(D) Prescrever corticoide tópico. 

(E) Prescrever antibiótico parenteral com cobertura 

para anaeróbios. 
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Quanto aos principais grupos de 
imunodeficiências primárias e suas 
características, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

1. Defeitos predominantemente de anticorpos. 

2. Defeitos da imunidade celular (células T). 

3. Defeitos de fagócitos. 

4. Defeitos de complemento. 

 

(   ) Predisposição para infecções graves 
causadas por patógenos intracelulares. 
Comorbidades podem frequentemente estar 
associadas, como rash neonatal, alterações 
neurológicas, diarreia persistente e falência 
de crescimento ponderoestatural. 

(   ) Suscetibilidade para infecções recorrentes 
graves causadas por bactérias como 
Staphylococcus aureus, Gram-negativas e 
alguns fungos. Estomatites de repetição são 
frequentes e podem existir anormalidades 
ósseas, déficit de crescimento e atraso na 
queda do coto umbilical. 

(   ) Suscetibilidade aumentada para infecções do 
trato respiratório causadas por bactérias 
extracelulares capsuladas, infecções 
gastrointestinais causadas por enterovírus e 
Giardia lamblia, artrites sépticas causadas 
por Mycoplasma sp. Nas formas mais graves, 
há predisposição para doenças              
autoimunes, linfoproliferativas, processos 
granulomatosos e malignidade. 

(   ) Defeitos dos componentes iniciais podem 
estar associados a quadros autoimunes e 
infecções por bactérias capsuladas. 
Deficiências dos componentes terminais 
predispõem às infecções graves causadas 
por Neisseria sp. 

 

(A) 1 – 3 – 2 – 4. 

(B) 2 – 4 – 1 – 3. 

(C) 3 – 2 – 4 – 1. 

(D) 2 – 3 – 1 – 4. 

(E) 1 – 4 – 2 – 3. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A bronquiolite viral aguda é a infecção do trato respiratório inferior mais comum em crianças pequenas. A 
respeito dessa condição: 

 

1. Cite 5 agentes etiológicos comuns e discorra sobre o principal deles quanto à forma e fonte de 
transmissão, ao período de incubação e se ele confere imunidade. 

2. Caracterize o quadro clínico, de maneira evolutiva, e os achados da ausculta pulmonar. 

3. Quais são as indicações de radiografia de tórax e seus achados mais característicos? 

4. Qual é a melhor conduta terapêutica para os casos que não necessitam de internação? 
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