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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / PEDIATRIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
O enunciado a seguir se refere às questões 31 e 
32 
 
Recém-nascido de 20 dias de vida comparece para 
consulta de puericultura. Em aleitamento materno 
exclusivo, com ganho de peso de 30g por dia, com 
icterícia ao exame físico, sem demais alterações. 
Cuidadora nega colúria ou acolia fecal. 
 

31) Com relação à conduta mais adequada, assinale 
a alternativa correta. 
a) Orientar mãe que icterícia do paciente é 

relacionada ao aleitamento materno, e 
suspender amamentação, iniciado fórmula 
infantil 

b) Reavaliar paciente em 1 mês com relação à 
icterícia, e orientar banho de sol 

c) Solicitar bilirrubinas totais e frações, e 
encaminhar paciente à serviço de hepatologia 
infantil 

d) Reavaliar paciente em 1 semana, e se 
mantendo icterícia, solicitar bilirrubinas totais e 
frações, para excluir colestase  

 
32) Foram solicitados exames: Bilirrubina total 

8mg/dL, Bilirrubina direta 0,5mg/dL e bilirrubina 
indireta de 7,5mg/dL, reticulócitos 1,5%, 
hemoglobina 12,5 e hematócrito 37%. Diante do 
exposto, assinale a alternativa com o 
diagnóstico mais provável. 
a) Atresia de vias biliares extra-hepáticas  
b) Icterícia do aleitamento materno 
c) Esferocitose  
d) Icterícia do leite materno 
 

33) Sobre marcos do desenvolvimento em 
lactentes, analise as afirmativas e seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Saltos do desenvolvimento são definidos como 

a observação de mudanças comportamentais 
(sono, alimentação e irritabilidade) nos bebês, 
frente à possibilidade da aquisição de uma nova 
habilidade. 

(  ) Um lactente de 6 meses deve ser capaz de 
sentar sem apoio, rolar sobre o próprio eixo, 
voltar-se para o som.  

(  ) Um lactente de 12 meses deve ser capaz de 
segurar um copo ou mamadeira, fazer pinça 
completa, ficar em pé com apoio, bater palmas 
e acenar.  

(  ) Aos 24 meses, a criança deve ser capaz de 
juntar duas ou mais palavras e falar pequenas 
frases.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - F 
c) V - F - V - V 
d) V - F - F - V 

34) Setembro Amarelo foi uma campanha criada em 
2013 para a conscientização sobre suicídio e 
importância dos cuidados com saúde mental. 
Com relação à saúde mental do adolescente, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) As duas classificações mais utilizadas 

atualmente na psiquiatra são a Classificação 
Internacional de Doenças (CID), da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana 
(APA)  

b) Transtornos do humor, esquizofrenia, 
transtornos de alimentação, abuso de 
substâncias e transtorno de pânico 
frequentemente surgem na primeira infância, 
período em que também são mais frequentes o 
suicídio e a autoagressão deliberada 

c) Fatores de risco para transtornos mentais na 
infância e adolescência incluem baixo peso ao 
nascimento, problemas perinatais como 
exposição materna ao álcool, lesões de sistema 
nervoso central, baixa inteligência, desnutrição 

d) A maioria dos transtornos mentais não tem uma 
causa única, sendo resultante de uma 
associação complexa de fatores biológicos, 
psicológicos e socioeconômico-culturais 

 
35) Asma é uma doença heterogênea, caracterizada 

por inflamação crônica na via respiratória, 
definida por sintomas respiratórios como 
sibilância, falta de ar, tosse, que variam com 
relação à intensidade, secundária à limitação à 
expiração. Em relação ao Global Initiation for 
Asthma (GINA) 2022, assinale a alternativa 
correta.  
a) Para fazer o diagnóstico de asma em crianças 

acima de 6 anos, adolescentes e adultos, além 
de história clínica e exame físico sugestivos, é 
preciso realizar espirometria com teste de 
reversibilidade  

b) Os principais diagnósticos diferenciais na faixa 
etária pediátrica (6-11 anos) são: aspiração de 
corpo estranho, bronquiectasia, discinesia ciliar 
primária, fibrose cística, cardiopatia congênita, 
displasia broncopulmonar e tuberculose  

c) Para avaliação de controle dos sintomas, são 
considerados os seguintes parâmetros: 
despertares noturnos por sintomas de asma, 
sintomas diurnos de asma mais que duas vezes 
por semana, limitação de atividades pela asma  

d) Antes de passar para o próximo STEP de 
tratamento, deve-se certificar que a posologia da 
medicação utilizada está correta. No entanto, 
não é necessário tratar comorbidades como 
rinite alérgica ou doença do refluxo 
gastroesofágico pois não interferem no 
descontrole da asma  
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36) Com relação ao tratamento de crianças (6-11 
anos) com diagnóstico de asma, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Para sintomas com frequência menor que duas 

vezes ao mês, é recomendado a utilização de 
dose baixa de corticosteroide inalatório e beta 2 
agonista de curta duração nas crises  

b) Dose baixa de corticosteroide inalatório diária, 
com uso de beta 2 agonista de curta duração é 
recomendado como primeira linha de tratamento 
para pacientes com sintomas duas vezes ao 
mês, incluindo sintomas diariamente  

c) Posso utilizar no STEP 3 corticosteroide em 
dose moderada, dose baixa associada à beta 2 
agonista de longa duração ou então dose muito 
baixa de corticosteroide associado à formoterol 
como manutenção e medicação de alívio  

d) Quando indicado STEP 4 de tratamento, 
referenciar paciente à avaliação do especialista  

 
37) Escolar de 7 anos passa por atendimento com 

queixas de tosse, falta de ar ao brincar, aperto no 
peito, 3 vezes na semana, nos últimos 3 meses, 
com piora quando a temperatura cai. Genitora 
refere história familiar de rinite alérgica e dermatite 
atópica e história pessoal de rinite alérgica não 
tratada. Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta com relação à melhor conduta.  
a) Solicitar espirometria e iniciar tratamento com 

corticosteroide inalatório em dose baixa diário e 
beta 2 de curta duração nas crises. Iniciar, 
concomitantemente, tratamento para rinite 
alérgica e realizar orientações de controle 
ambiental  

b) Iniciar beta 2 de curta duração nas crises e 
avaliar resposta após 1 mês  

c) Tratar apenas a rinite alérgica do paciente, pois 
os sintomas que ele vem apresentando são 
característicos desta patologia  

d) Iniciar um antileucotrieno e beta 2 de curta 
duração nas crises, pois esta é a primeira opção 
terapêutica neste caso 

 
38) Sobre puericultura, assinale a alternativa 

incorreta. 
a) Deve ser verificado pelo pediatra, em consulta, a 

situação vacinal, rotinas de sono e alimentação, 
observar a dinâmica familiar, vínculos parentais, 
além de marcos do desenvolvimento  

b) O tempo de tela deve ser abordado em consulta, 
uma vez que o excesso de tela pode ter 
importantes prejuízos para a saúde da criança e 
do adolescente, tais como alterações visuais e 
auditivas, posturais, distúrbios do sono, alterações 
do humor, alterações comportamentais, 
problemas de linguagem, e transtornos ligados ao 
sedentarismo  

c) Nos primeiros 6 meses de vida do lactente, as 
consultas de puericultura devem ser mensais. Nos 
próximos 6 meses, as consultas devem ser 
trimestrais  

d) Em consulta de pediatria de rotina, a pressão 
arterial não precisa ser aferida até a adolescência, 
uma vez que patologias ligadas ao aumento da 
pressão são raras 

39) A OMS define a adolescência como o intervalo 
compreendido entre os 10 e os 19 anos de 
idade, período que se caracteriza por grandes 
transformações físicas, psicológicas e sociais. 
Com relação à esse período, assinale a 
alternativa correta. 
a) As principais manifestações da puberdade são o 

estirão puberal e as mudanças na composição 
corporal, além do desenvolvimento gonadal, dos 
órgãos reprodutores e características sexuais 
primárias. Os caracteres sexuais secundários 
aparecem após esta fase  

b) Puberdade precoce é considerada, em meninas 
e meninos, quando há manifestações puberais 
antes dos 8 anos de idade  

c) A monitorização do desenvolvimento puberal é 
feito através da classificação de Tanner, que no 
sexo feminino utiliza o desenvolvimento 
mamário e distribuição e quantidade de pelos 
púbicos  

d) Os adolescentes tendem a se aproximar cada 
vez mais do núcleo familiar, pois buscam 
identificação em seus pares  

 
40) Com relação à Deficiência Intelectual (DI) em 

pediatria analise as afirmativas e seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) De acordo com o CID-11, são divididas em 4 

graus, de acordo com a gravidade: leve, 
moderada, grave e profunda. 

(  ) Os transtornos psiquiátricos estão mais 
associados às formas leve e moderada. 

(  ) Dentre as causas da DI, estão erros inatos do 
metabolismo, anomalias cromossômicas, 
doenças maternas durante a gestação, agentes 
infecciosos e afecções peri e pré-natais.  

(  ) De forma geral, o tratamento melhora o 
comprometimento intelectual e na autonomia.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - F - V 
c) V - F - V - F 
d) F - V - V - F 
 

41) Menina de 5 anos comparece à consulta de 
puericultura com exames laboratoriais a seguir: 
Hemoglobina 9,5 g/dL, Hematócrito 27%, 
Volume corpuscular médio 69 fl, RDW 21%. 
Acompanhante refere que paciente está com 
mais sono que o habitual e com cabelos mais 
finos. Assinale a alternativa correta quanto ao 
diagnóstico e demais exames a serem 
solicitados. 
a) Anemia megaloblástica, dosagem sérica de 

vitamina B12 e ácido fólico  
b) Talassemia, eletroforese de hemoglobina  
c) Anemia falciforme, eletroforese de hemoglobina  
d) Anemia ferropriva, ferritina, ferro sérico e 

saturação de transferrina  
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42) Considerando o diagnóstico de anemia 
ferropriva, com reservas baixas de ferro, 
assinale a alternativa correta com relação ao 
tratamento. 
a) Ferro elementar 1mg/Kg/dia por 3 meses  
b) Ferro elementar 1mg/Kg/dia por 6 meses  
c) Ferro elementar 3-6 mg/Kg/dia por 3 meses 
d) Ferro elementar 3-6mg/Kg/dia por 6 meses  
 

43) Com relação à suplementação profilática de Ferro 
em lactentes, assinale a alternativa incorreta. 
a) Em lactentes a termo, sem fatores de risco, a 

suplementação deve ser iniciada com Ferro 
elementar 3mg/Kg/dia, aos 3 meses de vida  

b) Em lactentes a termo, com fatores de risco, a 
suplementação deve ser iniciada com ferro 
elementar 1mg/Kg/dia, aos 6 meses de vida 

c) Em lactentes pré-termo, com peso de 
nascimento superior a 1.500g, a suplementação 
com ferro elementar de 2mg/Kg/dia deve ser 
iniciada com 30 dias de vida  

d) Em lactentes a termo, com peso de nascimento 
inferior a 2.500g, a suplementação com ferro 
elementar de 2mg/Kg/dia deve ser iniciada com 
30 dias de vida  

 
44) Em 1973, foi formulado o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), por determinação do 
Ministério da Saúde, com o objetivo de 
coordenar as ações de imunizações que se 
caracterizavam, até então, pela 
descontinuidade, pelo caráter episódico e pela 
reduzida área de cobertura. Com relação ao PNI 
e ao calendário de vacinação do adolescente, 
assinale a alternativa correta. 
a) A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) 

tetravalente deve ser aplicada em meninas dos 9 
aos 14 anos, e em meninos dos 11 aos 14 anos 

b) A vacina Meningocócia ACWY deve ser aplicada 
dos 11 aos 14 anos, e engloba 10 sorogrupos  

c) A vacina contra o HPV octavalente deve ser 
aplicada em meninas e meninos dos 9 aos 14 
anos, em duas doses, com 6 meses de intervalo 
entre elas  

d) A vacina pneumocócica 23-valente pode ser 
aplicada em adolescentes indígenas, que não tem 
comprovação vacinal da vacina Pneumocócica 
10-valente  

 
45) Com relação ao calendário vacinal de crianças, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) As vacinas Pneumocócica 10V (conjugada), 

meningocócica C (conjugada), Hepatite A e tetra 
viral podem ser realizadas em crianças que 
perderam a oportunidade de se vacinar, em 
dose única, até 4 anos, 11 meses e 29 dias  

b) Vacinação em bloqueio para contatos de casos 
suspeitos de rubéola e sarampo pode ser 
realizada a partir dos 9 meses  

c) A vacina BCG e Hepatite B (1ª dose), devem ser 
realizadas ainda na maternidade, otimamente 
nas primeiras 24 horas de vida  

d) No calendário vacinal de crianças, pelo SUS, 
apenas a vacina Meningocócica C pode ser 
realizada; sendo a B e ACWY não englobadas 
até o presente momento  

46) O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma 
síndrome que afeta o neurodesenvolvimento e se 
caracteriza por limitações persistentes na 
comunicação social e nas interações, combinadas 
a um repertório de interesses e comportamentos 
restrito e repetitivo, com prejuízo das atividades 
lúdicas e imaginativas. Com relação ao TEA, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Um dos primeiros sinais notado pelos pais e 

cuidadores, ao redor do 2-3º ano de vida, é o 
atraso na fala e a dificuldade de interação com o 
meio  

b) Ainda não é certa a etiologia do TEA, sendo 
provavelmente multifatorial, resultado da 
interação de fatores genéticos e ambientais  

c) Nos pacientes com atraso de linguagem, não é 
necessária a avaliação auditiva, uma vez que o 
diagnóstico mais provável é TEA  

d) O TEA tem diversos espectros, podendo haver 
casos mais leves, com melhor funcionalidade e 
casos mais graves, com maior dependência  

 
47) A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma 

infecção bacteriana comum em pediatria, 
atingindo aproximadamente 8% das meninas e 
menos de 2% dos meninos menores de 7 anos 
de idade, com alto risco de recorrência dentro 
de 12 meses do episódio inicial. Com relação às 
ITUs na infância, assinale a alternativa correta. 
a) Há maior incidência, no primeiro ano de vida, no 

sexo feminino, devido à maior prevalência de 
malformações no trato genito-urinário  

b) Em lactentes com febre sem sinais localizatórios, é 
sugerida a pesquisa de ITU, se febre alta (maior que 
39ºC) e toxemia  

c) O diagnóstico é confirmado pela cultura de urina 
com bacteriúria significativa, que é a presença igual 
ou maior que 10.000 UFC de uma única bactéria   

d) É obrigatório o início do tratamento com 
antibioticoterapia endovenosa em pacientes com 
menos de 3 meses de idade  

 
48) Reduzir os índices de obesidade infantil representa 

um dos grandes desafios atuais. A intervenção 
precoce é fundamental, pois crianças obesas têm 
maior tendência a se tornarem adultos obesos. 
Com relação a obesidade infantil, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Em pacientes de 0-5 anos, obesidade é definida 

quando os valores de Índice de Massa Corpórea 
(IMC) estão acima do Z escore +3; de 5-20 anos, 
quando o Z escore está acima de +2  

b) Em crianças e adolescentes obesas, devem ser 
pesquisadas comorbidades e complicações, tais 
como resistência insulínica e diabetes mellitus 
tipo 2, dislipidemias, hipertensão arterial  

c) O tratamento é multidisciplinar, sendo 
fundamental a individualização de condutas e 
estratégias mais adequadas para cada criança e 
adolescente  

d) As mudanças de estilo de vida ainda são a 
primeira linha de tratamento não 
medicamentoso na obesidade infantil, sendo 
recomendada a perda de 20-30% do peso 
corporal 
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49) A Desnutrição Energético-Proteica (DEP) pode 
ser definida como um desbalanço entre as 
necessidades de nutrientes e a ingestão, que 
resulta em déficit cumulativo de energia, 
proteínas e/ou micronutrientes e que pode 
negativamente afetar o crescimento, o 
desenvolvimento e outros desfechos 
relevantes. Assinale a alternativa correta. 
a) A desnutrição pode ser classificada em tipos de 

acordo com suas formas clínicas: Kawashiokor, 
Kawashiokor-marasmático e Marasmático, 
sendo o último com maiores taxas de 
mortalidade  

b) Para o diagnóstico de desnutrição grave a OMS 
usa a curva de crescimento de Peso/Estatura, 
circunferência braquial (CB) e/ou a presença de 
edema nutricional. É considerada desnutrição 
grave quando há P/E menor que Z escore -3, CB 
menor que 11,5cm e/ou edema  

c) Os critérios para avaliação da desnutrição 
complicada são: qualquer edema, falha no teste 
do apetite, falha no tratamento ambulatorial ou 
complicações clínicas como sepse, hipoglicemia 
persistente, diarreia com desidratação grave, ou 
qualquer complicação que curse com 
instabilidade clínica 

d) A recuperação nutricional deve ser iniciada com 
a oferta calórica plena para idade do paciente, o 
mais precocemente possível  

 
50) Com relação ao tratamento da Desnutrição 

Energético-Proteica (DEP), assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Devem ser realizadas reposições vitamínicas de 

ácido fólico, ferro, vitaminas do complexo B, 
zinco, cobre, selênio e vitamina A, desde o 
primeiro dia de internação 

b) A síndrome de realimentação pode ser 
precipitada por excesso de carboidratos, 
levando a perda de íons intracelulares e 
retenção de sódio, elevando exponencialmente 
a mortalidade  

c) A terapia nutricional é dividia em duas fases: 
estabilização e reabilitação. A fase de 
estabilização tem como objetivo corrigir 
distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e 
complicações. Na fase de reabilitação, o objetivo 
é promover ganho ponderal e catch-up de 
crescimento  

d) A desidratação é a principal causa de 
mortalidade em pacientes com desnutrição 
aguda grave em países em desenvolvimento  

51) Menina de 12 anos procura pronto-socorro com 
queixa de dor abdominal em região epigástrica, 
com irradiação para dorso, associada à 
náuseas, de início há 12 horas. Exames 
laboratoriais: contagem de leucócitos 20.000, 
Proteína C reativa elevada, Gama GT 
1200mg/dL, AST 100 U/L, ALT 150 U/L, 
Bilirrubina total 1mg/dL. Ultrassonografia de 
abdome total: espessamento de parede de 
vesícula biliar, com líquido peri-cólico. Assinale 
a alternativa com a hipótese diagnóstica 
correta. 
a) Colelitíase  
b) Colangite aguda  
c) Hepatite aguda  
d) Coledocolitíase  
 

52) Menino de 8 anos apresenta diarreia há 2 dias, 
com baixa frequência, volume alto, semi-
líquida, explosiva, associada à febre baixa, 
vômitos pós alimentares e inapetência. Com 
relação aos agentes etiológicos mais prováveis, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Escherichia coli enteropatogênica  
b) Giárdia lamblia  
c) Rotavírus  
d) Clostridioides sp 
 

53) Menino de 5 anos procura pronto-socorro pois 
avó, ao realizar os cuidados, sentiu uma massa 
no abdome do paciente. Exame físico: massa 
palpável em flanco esquerdo, de consistência 
endurecida; linfonodos palpáveis em cadeias 
inguinal, cervical bilateral, móveis, 
discretamente aumentados, fibroelásticos; sem 
demais alterações. Avó refere, também, que o 
paciente apresentou perda de 4 Kg no último 
mês. Com relação aos prováveis diagnósticos 
diferenciais, assinale a alternativa incorreta.  
a) Linfoma 
b) Neuroblastoma  
c) Tumor de Willms  
d) Hidronefrose  
 

54) Lactente de 6 meses, em aleitamento materno 
exclusivo previamente, iniciou quadro de 
vômitos e diarreia após ingesta de leite de vaca 
in natura, associados à desidratação, com 
necessidade de hidratação endovenosa em 
pronto socorro, em 2 momentos diferentes. 
Com relação ao diagnóstico mais provável, 
assinale a alternativa correta. 
a) Gastroenterite viral aguda  
b) Intoxicação alimentar  
c) Enterocolite induzida por proteína alimentar  
d) Proctocolite alérgica  
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55) Analise as afirmativas e seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A proctocolite alérgica acontece, em sua 

maioria, em lactentes em aleitamento materno 
exclusivo.  

(  ) A Doença do Refluxo Gastroesofágico, em 
menores de 1 ano, tem como principal 
diagnóstico diferencial a Esofagite alérgica 
(APLV).  

(  ) Deve haver, obrigatoriamente, história de 
ingestão de leite de vaca ou derivados, em 
pacientes com sintomas gastrointestinais, para 
se considerar o diagnóstico de Alergia a 
Proteína do Leite de Vaca (APLV).  

(  ) Em pacientes com cólica, sem demais sinais e 
sintomas, o diagnóstico de APLV é frequente e 
deve ser prontamente considerado.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - V 
b) F - V - V - F 
c) F - V - V - V 
d) V - V - F - F 
 

56) De acordo com o Pediatric Acute lung Injury 
Consensus Conference (PALICC), assinale a 
alternativa incorreta com relação a possíveis 
opções terapêuticas. 
a) Corticosteroides  
b) Posição prona 
c) Ventilação mecânica protetora  
d) Bloqueadores neuromusculares  
 

57) Paciente de 3 anos apresenta tosse e congestão 
nasal há 5 dias, evoluindo há 2 dias com febre 
alta e desconforto respiratório. Exame físico: 
frequência respiratória de 60 irpm, oximetria de 
pulso de 90% em ar ambiente; ausculta 
pulmonar apresentando estertores crepitantes 
em base direita, com redução do murmúrio 
vesicular, sem demais alterações. Assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Pneumonia é o diagnóstico mais provável, 

podendo ser de etiologia viral ou bacteriana  
b) Para avaliação diagnóstica é necessário solicitar 

radiografia de tórax, hemograma completo e 
PCR 

c) É necessário realizar internação hospitalar para 
oxigenoterapia  

d) As complicações mais comuns são derrame 
pleural e atelectasias  

58) Recém-nascido de 25 dias comparece à consulta de 
puericultura. Genitora refere que paciente 
apresentou eliminação de mecônio no quarto dia de 
vida e, após, evoluiu com evacuações brilhantes, de 
odor rançoso e regurgitações após quase todas as 
mamadas, em aleitamento artificial. Ao exame físico, 
apresenta-se com tecido celular subcutâneo 
escasso, e peso igual ao do nascimento. Sobre o 
caso clínico acima, assinale a alternativa correta. 
a) O pediatra deve orientar aleitamento materno 

exclusivo, uma vez que os sinais e sintomas do 
paciente estão relacionados ao uso de fórmula infantil  

b) Deve ser solicitado o resultado do teste do pezinho e, 
se IRT (Tripsina Imunorreativa) alterado, solicitar teste 
de cloro no suor em duas amostras e encaminhar à 
serviço de referência, para solicitação de teste 
genético  

c) O diagnóstico é feito através da dosagem de IRT no 
teste do pezinho, e uma vez alterado, já se deve iniciar 
tratamento  

d) O IRT deve ser repetido e, se alterado, solicitar apenas 
teste genético, uma vez que o teste de cloro no suor 
tem altas porcentagens de falso negativo  

 
59) Com relação ao Trauma Crânio Encefálico 

(TCE), analise as afirmativas e seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O TCE é classificado em leve, moderado e grave de 

acordo com a Escala de Coma de Glasgow (ECG), 
em leve: maior ou igual a 14, moderado: entre 8 e 
14 e grave: menor ou igual a 8.  

(  ) Os sinais de alarme que influenciam no 
estabelecimento da gravidade do TCE são: perda 
de consciência, 2 ou mais episódios de vômitos, 
crise convulsiva, amnésia lacunar, sinais de fratura 
ou afundamento de crânio, sinais de fratura de base 
de crânio ou sinais de hipertensão intracraniana.  

(  ) O TCE grave deve ser conduzido em Unidade de 
Terapia Intensiva.  

(  ) Em pacientes com monitorização de Pressão 
Intracraniana, o alvo de PaCO2 deve ser entre 35 e 
40 mmHg.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - V 
c) V - V - V - F 
d) V - V - V - V 
 

60) Rinossinusite é a inflamação da mucosa nasal e 
seios paranasais. Com relação às 
rinossinusites, assinale a alternativa incorreta. 
a) As rinossinusites são de etiologia infecciosa, em geral, 

e podem ser virais, bacterianas ou pós-virais  
b) Para o diagnóstico, é obrigatória a presença de 

obstrução/congestão nasal, rinorreia, dor ou pressão 
na face ou tosse  

c) Para o diagnóstico, é necessário critérios clínicos e 
exame de imagem (endoscopia nasal, tomografia de 
seios da face ou radiografia de seios da face) 

d) A rinossinusite bacteriana é definida quando o 
paciente apresenta pelo menos 3 dos seguintes sinais 
e sintomas: secreção nasal espessa/ purulenta, dor 
local intensa, febre maior que 38ºC, aumento da 
velocidade de hemossedimentação (VHS) ou 
proteína C-reativa (PCR) e “dupla piora” dos sintomas 


