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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

O futuro do emprego¹ 

 

No ritmo acelerado das tecnologias digitais e móveis, o futuro já começou a reorganizar as 

estruturas tradicionais de emprego e o mercado de trabalho. O que, por si só, já deixa qualquer um 

inquieto, somado a crises econômicas gera ainda mais preocupação com desemprego em massa e 

inadequação aos novos modelos. A isso ainda se acrescenta, no Brasil, a acalorada discussão sobre a 

proposta de reforma trabalhista do governo. Processos estão sendo automatizados, algoritmos e 

robôs estão substituindo pessoas e a inteligência artificial ameaça até mesmo atividades intelectuais. 

Assim como o mercantilismo, no século 16, e a industrialização, no século 19, a atual 

revolução digital está alterando os modos de produção, as relações comerciais e de trabalho. O 

Banco da Inglaterra calcula que, nos próximos 10 a 20 anos, as máquinas poderão ocupar 50% das 

vagas de emprego do país e dos Estados Unidos, incluindo funções administrativas, de escritório e 

de produção. 

A notícia pode parecer ruim, mas não necessariamente. Enquanto alguns ofícios e profissões 

tendem a se desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo. A conectividade está 

transformando onde e como fazemos as coisas e criando a economia colaborativa. Apesar de 

assustadora, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para 

exercer sua criatividade, raciocínio e habilidades sociais em atividades mais interessantes. 

“O pagamento por hora – ‘bunda-cadeira’, como eu chamo – tende a ir se extinguindo e os 

trabalhadores passarão a ser mais cobrados e remunerados pelos resultados que gerarem no seu dia 

a dia”, afirma Caroline Batista, especialista em autoliderança, uma categoria de coaching que 

nasceu em função da nova era. “As pessoas precisam assumir a gestão das suas carreiras. Essa é 

a melhor coisa que você pode fazer para não ser pego de surpresa.” 

[...] A carreira tradicional – tão focada em salário, nível hierárquico e status – vai perdendo 

lugar para outros critérios de sucesso. Nessa nova cultura em formação, o contracheque perde 

importância frente à autorrealização e ao sentido no que se está fazendo. Os profissionais de hoje 

estão interessados em causar impacto positivo na sociedade com seu trabalho. 

¹Renata Valério de Mesquita Revista Planeta -  16/11/2016, acesso em 17/10/2017 – adaptado especialmente para essa 

prova. 

 

01. “O que, por si só, já deixa qualquer um inquieto”, refere-se:  

A) Ao ritmo acelerado das tecnologias digitais. 

https://www.revistaplaneta.com.br/o-futuro-do-emprego/
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B) A crises econômicas. 

C) Ao futuro que já começou a reorganizar as estruturas tradicionais de emprego e o mercado de 

trabalho. 

D) À preocupação com desemprego em massa e inadequação aos novos modelos de trabalho. 

 

02. O assunto do texto, considerando o seu conteúdo é: 

A) O mercado de trabalho como o conhecemos está em mutação. As novas tecnologias ameaçam 

muitas vagas, mas criam outras.  

B) Daqui 10 a 20 anos,  as máquinas poderão ocupar 50% das vagas de emprego. 

C) Comparação do mercantilismo, no século 16, e a industrialização, no século 19, com a atual 

revolução digital na alteração das relações comerciais e de trabalho. 

D) Os novos tipos de emprego na era digital. 

 

03. O texto configura-se como: 

A) Uma crônica, por se tratar de um assunto cotidiano. 

B) Um conto por se tratar de um texto literário. 

C) Texto não literário por se tratar de uma reportagem. 

D) Uma notícia.  

 

04. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. Hoje, no mundo do trabalho o que importa para as pessoas é o salário, o status e o nível que ocupa 

na empresa. 

II. A nova cultura do trabalho não valoriza  o quanto ganha, mas o que faz e por que faz. 

III. A automação é temível e ao mesmo tempo promete ao homem trabalho mais criativo e 

interessante. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) Apenas a II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

 

05. “A notícia pode parecer ruim, mas não necessariamente”. Na frase e no contexto do texto, a 

notícia se refere: 

A) Ao texto todo. 
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B) A alguns ofícios e profissões. 

C) Novas atividades e vagas.  

D) À notícia do Banco da Inglaterra no segundo parágrafo. 

 

Leia o texto abaixo para responder à questão 06: 

A Rosa de Hiroshima 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A antirrosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada. 

(Vinicius de Moraes) 

 

06. Assinale a alternativa correta quanto ao texto: 

A) É uma crônica que retrata as explosões de bombas atômicas na cidade de Hiroshima, no Japão, 

durante a Primeira Guerra Mundial. 

B) É um poema Modernista, escrito como protesto às bombas atômicas na cidade de Hiroshima, no 

Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. 

C) É uma música cantada por Vinícius de Moraes. 

D) É um poema do período Realista, do qual Vinícius de Moraes foi fundador no Brasil. 
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07. Leia as afirmativas: 

I. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis e é uma obra que marcou o Realismo no Brasil. 

II. José de Alencar é um escritor do Romantismo e escreveu a obra Iracema. 

III. João Guimarães Rosa (1908-1967), escritor modernista é autor de um dos maiores romances da 

Língua Portuguesa: Grande sertão: Veredas.  

IV. Conceição Evaristo é uma das principais expoentes da literatura Brasileira e Afro-brasileira 

atualmente. Tornou-se também uma escritora negra de projeção internacional, com livros traduzidos 

em outros idiomas. Escreve tanto romances como poemas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas apenas I e III. 

B) Estão corretas apenas II e IV. 

C) Estão corretas apenas III e IV 

D) Todas estão corretas. 

 

08. Assinale a alternativa em que a frase esteja de acordo com a norma culta da língua: 

A) À noite, todos os gatos são pardos. 

B) “Obrigado por trazeres meus livros”, disse ela ao amigo. 

C) Tenho bastante amigos, por isso, nunca me sinto só. 

D) Os sapatos custam caros. 

 

09. Assinale a alternativa correta no que se refere às figuras de linguagem. 

A) Ri do meu riso e espantei-me do meu próprio pranto (metáfora). 

B) Vida e morte fazem parte de mim (catacrese). 

C) Espero-te há séculos! (hipérbole). 

D) Pelo bico da chaleira saiam nuvens de vapor (antítese). 

 

10. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo. 

A) A chave da questão é encontrar a alternativa correta. 

B) A dica é prestar atenção. 

C) Algoritmos e robôs estão substituindo pessoas. 

D) À tarde, o sol escaldante fê-la suar. 

 

11. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. 

A) Exceção – cidadões – mexer – analizar – compreenção – antirracista. 
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B) Exceção – cidadãos – mexer – analisar – compreensão – antirracista. 

C) Esseção – cidadões – mecher – analizar – compreenção – anti-racista. 

D) Excesão – cidadãos – mexer – analisar – compreensão – anti-racista. 

 

12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. 

A) Côco (fruta) – colmeia – item – gratuito – menú – higiene. 

B) Coco (fruta) – colméia – ítem – gratuito – menu – higiêne. 

C) Côco (fruta) – colmeia – ítem – gratuito – menu – higiene. 

D) Coco (fruta) – colmeia – item – gratuito – menu – higiene. 

 

Matemática 

 

13. Somadas as idades da minha filha e a minha, teremos um resultado igual a 25 anos. Como nós 

nos separamos e ela foi para o espaço (astronauta) minha idade se multiplicou por dois e a dela se 

multiplicou por 3, totalizando cinquenta e cinco anos de idade. Quantos anos eu tenho a mais do 

que minha filha na data de hoje? 

A) 25 anos. 

B) 20 anos. 

C) 15 anos. 

D) 50 anos. 

 

14. Em um estudo estatístico que um acadêmico realizou em seu TCC, ele colocou como 

metodologia realizar cálculos com Medidas de Tendência Central. Em qual das respostas pode-se 

encontrar somente medidas que o acadêmico colocou em seu estudo científico acadêmico? 

A) Média harmônica, Desvio padrão, Desvio médio. 

B) Média aritmética ponderada, Moda, Variância. 

C) Média aritmética, Moda, Amplitude total. 

D) Média aritmética, Ponto médio, Mediana. 

 

15. Realizou-se o teste de significância (Teste t de student) para saber se 10 lotes de uma ração 

especial para dar para as aves de postura de uma propriedade rural melhorou o rendimento. O valor 

“t” tabelado foi igual a 7,125, sendo o valor – p = 0,000.  Nesse caso pode-se concluir que? 

A) Ocorreu diferença significativa nas médias antes e depois do uso da ração especial e pode-se 

confirmar essa conclusão pelo valor p < 0,05. 
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B) Não se pode afirmar que ocorreu diferença significativa dos resultados. 

C) Pode-se afirmar que as médias são iguais e a ração não surtiu o efeito esperado de melhora na 

postura. 

D) Este teste de significância “t” de student nem existe para estudo na estatística. 

 

16. A probabilidade de ocorrência da queima de um composto químico em uma refinaria de 

combustível é de P(a)= 0,84 e de não ocorrência desse evento (não-queima) é de P(b)= 0,16.  Qual a 

probabilidade de em duas tentativas somente em uma delas ocorrer a queima do composto? (Sim, 

Não) + (Não, Sim)= 

A) P(E) = 0,7056. 

B) P(E)= 0,0256. 

C) P(E)= 0,2688. 

D) P(E)= 1,0000. 

 

17. Vamos relacionar uma sequência de números naturais em ordem crescente – ( 20 – 20 – 30 – 36 

– 44). A média aritmética, mediana e moda (nessa ordem) dessa sequência de números é a opção 

correta? 

A) 30 – 30 – 30. 

B) 20 – 20 – 30.  

C) 30 – 36 – 44. 

D) 30 – 30 – 20. 

 

18. Qual a área de um triângulo equilátero onde seus lados medem 10 cm cada um? Raiz quadrada 

de três utilizar 1,73. 

A) A= 1,73 cm². 

B) A= 43,25 cm ². 

C) A= 43,25 cm³. 

D) A= 173 cm³. 
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19. Calcular a área de um Triângulo formado nos pontos, dentro do Sistema Cartesiano Ortogonal. 

Seja a figura, a seguir: (Os resultados são em módulo). 

 

A) A= 24 unidade de área. 

B) A= 240 unidade de área. 

C) A= 2,4 unidade de área. 

D) A= 48 unidade de área. 

 

20. Qual é a soma de seno² de 30º com o cosseno² de 60º? 

A) 1/3. 

B) 1/2. 

C) 1. 

D) 0. 

 

Conhecimentos específicos 

 

21. O Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, conhecido como Teste do 

Pezinho é responsável pelo diagnóstico de patologias raras em recém-nascidos. O programa 

desenvolvido em Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), possui uma 

cobertura de 100% em todo o território catarinense oferece sete exames e é considerado um dos 

mais avançados do país. As análises realizadas nos Testes do Pezinho em Santa Catarina são: 

A) Hipotireoidismo congênito, Hiperplasia Adrenal fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme, 

deficiência de galactose 6 fosfatase. 
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B) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e cromatografia de 

aminoácidos. 

C) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e outras 

hemoglobinopatias, fibrose cística, toxoplasmose e Sífilis. 

D) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, triagem da anemia falciforme e outras 

hemoglobinopatias, fibrose cística e diagnóstico da Hiperplasia Adrenal Congênita, da Galactose e 

da Deficiência da Biotinidase.  

 

22. A transmissão vertical do HIV diminui consistentemente após a introdução da terapia 

antirretroviral para a gestante HIV (+) e para o recém-nascido (RN). Quanto aos cuidados com o 

RN, é correto afirmar que:  

A) A administração de AZT solução oral deve iniciar o mais breve possível, idealmente ainda na 

sala de parto, e deve ser mantida até a sexta semana de vida. 

B) Recomenda-se a realização de hemograma completo semanalmente, até a sexta semana de vida, 

pelo risco de desenvolvimento de anemia pelo AZT. 

C) Recomenda-se o uso de sulfatometoxazol mais trimetropim solução oral, iniciado o mais breve 

possível, idealmente ainda na sala de parto e deve ser mantido até a sexta semana de vida. 

D) A mãe não deverá amamentar, sendo alternativas neste caso o aleitamento cruzado (por outra 

mulher), o uso de fórmulas lácteas de primeiro semestre e banco de leite humano. 

 

23. Entre as diretrizes do SUS podemos afirmar que: 

A) Equidade é o acesso aos serviços de saúde de acordo à situação econômica e social e sem 

discriminação de gênero e religião. 

B) Universalidade é a garantia de que alguns cidadãos devem ter para acesso aos serviços de saúde 

públicos e privados, conveniados ou não, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por 

uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível. 

C) Integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando prevenção, 

atendimento, curativos e reabilitação. 

D) Hierarquização e regionalização não prescindem para sua regulação adequada, de fluxos de 

referência e contrarreferência.  

 

24. Sobre a Atenção Primária à Saúde, podemos relacionar as seguintes características, exceto: 

A) Atenção à saúde centrada na doença, com ênfase nos aspectos culturais do indivíduo. 

B) Desenvolvimento de ações orientadas à comunidade adscrita. 
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C) Ponto de primeiro contato do usuário com o sistema de saúde. 

D) Registro adequado dos atendimentos e ações desenvolvidas. 

 

25. Escolar de 7 anos, sexo masculino chega a Unidade Básica de Saúde acompanhado de sua mãe, 

que relata que o menino apresentou febre de 39°C durante a noite, tratado com paracetamol. A 

criança queixa-se de dor ao deglutir. O pediatra percebe aumento de linfonodos na região cervical, 

orofaringe inflamada e com  placas purulentas em tonsilas e palato mole. Exames laboratoriais 

evidenciaram PCR de 24 mg/dL, VHS 56 mm e  hemograma  com leucocitose, neutrofilia e desvio 

à esquerda. Os achados caracterizam uma amigdalite a qual normalmente é ocasionada por: 

A) Spretococcus  pneumoniae. 

B) Klebsiella pneumoniae. 

C) Streptococcus pyogenes. 

D) Staphylococcus aureus. 

 

26. O médico pediatra atende um bebê de cinco meses com dificuldade de respirar. O pai e a mãe 

relatam que a dois dias o filho apresenta tosse e corriza que foram acompanhadas de febre entre 38 

– 38,5°C. O bebê nasceu a termo, nunca foi internado e não usa medicação. A carteirinha de 

vacinação está em dia. A mãe relata diminuição do apetite e que o bebê começou a frequentar a 

creche a 3 semanas. Ao exame médico observa-se FR de 65 mrpm, gemente, com uma grande 

quantidade de secreção nasal e sibilos à auscuta pulmonar. RX de tórax com a imagem abaixo. 

 

Fonte: https://pediatriaufcspa.wixsite.com/pediatria/bqlte 

O quadro clínico acima é sugestivo de: 

A) Pneumonia bacteriana. 

B) Sinusite. 
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C) Síndrome da Angústia Respiratória. 

D) Bronquiolite viral aguda. 

 

27. A mãe de um criança de 1 ano e 8 meses de idade procura atendimento na Unidade Básica de 

Saúde bastante apreensiva porque a criança apresentou manchas avermelhadas no rosto, peito e 

abdômen (Figura abaixo), que foram precedidas de febre e irritabilidade. A mãe não relata outros 

sintomas, mas informa que a febre baixou repentinamente após o aparecimento das manchas. Ao 

exame clínico observaram-se lesões de 2 a 3 centímetros de diâmetro não coalescentes na face e 

tronco, características de exantema maculopapular, acompanhadas de adenomegalias cervicais. O 

quadro clínico em questão sugere que a criança apresenta: 

 

Fonte: https://www.tuasaude.com/ 

A) Roséola infantil. 

B) Sarampo. 

C) Intolerância a lactose. 

D) Varicela. 

 

28. Qual o tipo de leite/fórmula láctea que não pode ser utilizada para o tratamento de lactentes com 

alergia à proteína do leite de vaca (APLV)? 

A) Leite materno. 

B) Fórmula infantil parcialmente hidrolisada. 

C) Fórmula infantil extensamente hidrolisada. 

D) Fórmula infantil elementar a base de aminoácidos livres. 

 

29. Na reanimação neonatal, segundo a publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria 

“Reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2016”, recém-nascido 

que se encontra no segundo minuto de vida com saturação arterial de O2 pré-ductal de 80% deve 

receber: 
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A) Oxigênio suplementar. 

B) Ventilação com oxigênio a 100%. 

C) Ventilação após pronta entubação orotraqueal. 

D) Cuidados subsequentes normais em sala de parto, pois a saturação é esperada. 

 

30. Uma gestante, com 39 semanas de idade gestacional, dá a luz um bebê com microcefalia. A mãe 

não realizou pré-natal e relata não ter tido nenhuma doença durante a gestação. Na investigação do 

recém-nascido, ainda é achada a presença de calcificações intracranianas e dilatação de ventrículos 

laterais. Dentre as causas infecciosas a serem investigadas, que reúnem essas características, as 

principais são: 

A) Citomegalovírus, toxoplasmose, zika vírus e vírus da coriomeningite linfocitária. 

B) Zika vírus, vírus da coriomeningite linfocitária, herpes vírus e toxoplasmose. 

C) Rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e vírus da imunodeficiência humana. 

D) Citomegalovírus, zika vírus, toxoplasmose e vírus da imunodeficiência humana. 

 

31. Com relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança saudável 

na Puericultura, cujas necessidades nutricionais foram atendidas e não sofreu nenhuma 

intercorrência, é incorreto afirmar que: 

A) O ganho médio de peso no primeiro ano de vida é ao redor de 6000 – 6500g. 

B) No primeiro ano de vida, a criança cresce em comprimento em média 25 cm, sendo 15 cm no 

primeiro semestre e 10 cm no segundo. 

C) O perímetro craniano de uma criança no seu primeiro ano de vida cresce em média de 15 cm; 

sua medição se faz passando uma fita métrica pelo ponto mais saliente do osso occipital e 

imediatamente abaixo dos sulcos supraorbitários. 

D) Após o nascimento, as maiores velocidades de crescimento dessa criança devem ocorrer nos 

períodos de zero a dois anos e na adolescência. 

 

32. Sobre o manejo clínico da pneumonia na infância, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso as 

afirmativas a seguir: 

(     ) A presença de taquipneia em crianças com história de febre e tosse é sugestiva de pneumonia. 

(     ) Para o controle de cura de crianças com pneumonias comunitárias, é recomendada a realização 

de radiografia de tórax ao final do tratamento. 

(     ) A idade do lactente não é fator de risco para pneumonia grave. 
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(     ) A radiografia de tórax apresenta boa sensibilidade e especificidade para diferenciar 

pneumonias virais de bacterianas. 

(     ) A dor abdominal pode ser um dos sintomas da criança com pneumonia. 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

A) V, V, F, F, V. 

B) V, F, F, F, V. 

C) F, V, V, V, F. 

D) F, V, F, V, F. 

 

33. A desnutrição ainda é considerada uma importante causa de morte em crianças com menos de 

cinco anos nos países em desenvolvimento. Na fase inicial de tratamento do desnutrido grave (fase 

de estabilização), deve-se priorizar: 

A) O controle de infecções, somente se a criança tiver sinais clínicos e laboratoriais, e a correção 

dos distúrbios hidroeletrolíticos. 

B) O controle de infecções com antibioticoterapia, a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e a 

recuperação nutricional com o ganho ponderal. 

C) O controle de infecções com antibioticoterapia, da hipoglicemia, da hipotermia e dos distúrbios 

hidroeletrolíticos e a reposição de micronutrientes, sem prescrição de ferro. 

D) O controle do ganho ponderal, a estimulação emocional, sensorial e do desenvolvimento e a 

reposição de micronutrientes, sobretudo o ferro. 

 

34. Lactente 40 dias de vida, apresenta quadro de colestase desde a segunda semana de vida. A 

possibilidade de atresia de vias biliares deve ser afastada o mais rapidamente possível. Qual dos 

achados a seguir exclui temporariamente esse diagnóstico? 

A) Presença de colúria. 

B) Icterícia com hiperbilirrubinemia direta. 

C) Ganho ponderal adequado. 

D) Presença de fezes coradas. 

 

35. Em relação à desidratação secundária e à diarreia aguda em pediatria, considere as afirmativas a 

seguir: 

I. De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes no plano B de reidratação devem permanecer 

na unidade de saúde até a reidratação completa. 
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II. Quanto à classificação clínica, a criança comatosa é classificada como desidratada grave 

independentemente de outros sinais clínicos. 

III. Quanto à tonicidade, a desidratação (por diarreia aguda) mais comum em pediatria é a 

hipotônica. 

IV. O uso de antidiarreicos está indicado no caso de pacientes menores de 5 anos de idade com 

perdas acima de 10 episódios diarreicos por dia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

C) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

D) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

36. Em relação ao diagnóstico diferencial das anemias na criança e no adolescente, considere as 

afirmativas a seguir: 

I. Na triagem neonatal para hemoglobinopatias, o resultado FAS define o diagnóstico de doença 

falciforme. 

II. A presença de microcitose pode estar relacionada à anemia por deficiência de ferro, às 

talassemias e à eliptocitose hereditária. 

III. Na presença de contagem de reticulócitos diminuída, deve-se pensar nas anemias 

hipoproliferativas. 

IV. No recém-nascido a termo e com peso adequado, é menor a incidência de anemia ferropriva 

abaixo dos 6 meses de idade. 

V. O baço pode estar aumentado nas anemias hemolíticas e no hiperesplenismo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

D) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

 

37. A vacina BCG é produzida com bacilos vivos atenuados e sua indicação é para prevenir as 

formas graves de tuberculose. Sobre a imunização com a vacina BCG, segundo o Ministério da 

Saúde, assinale a alternativa correta: 

A) A criança acima de cinco anos portadora de HIV só deve ser vacinada se assintomática e sem 

sinais de imunodeficiência. 
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B) As crianças que foram vacinadas com BCG que não apresentaram cicatriz vacinal após seis 

meses devem receber outra dose da vacina, apenas uma vez. 

C) Os recém‐nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados antes do tratamento 

da infecção latente ou quimioprofilaxia. 

D) Em caso de paciente com diagnóstico de hanseníase sem sinais e sintomas, os contatos 

intradomiciliares menores de um ano de idade devem receber mais uma dose da BCG. 

 

38. Sobre a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa em crianças, assinale a alternativa correta: 

A) A biópsia renal é raramente indicada, mas, se realizada, mostra microscopia ótica normal na 

maioria dos casos. 

B) A dosagem de C3 é classicamente normal na fase aguda da doença. 

C) A hematúria microscópica pode persistir até 12 meses após o quadro agudo. 

D) A faixa etária mais comum é de 1 a 2 anos de idade. 

 

39. Criança 2 anos de idade, deu entrada na Emergência com quadro de dor abdominal, convulsão 

de evolução súbita que evoluiu para torpor e coma. Ao exame físico, apresentava bradicardia, 

hipotensão, sudorese e miose. Qual agente de intoxicação produz este quadro clínico? 

A) Inseticida organosfoforado. 

B) Monóxido de carbono. 

C) Metais e semimetais. 

D) Anfetaminas. 

 

40. Criança de 6 anos, com história de dor abdominal recorrente e evacuações dolorosas, uma vez 

por semana, com fezes que entopem o vaso, há 6 meses. Refere evacuações diárias, sem dor, com 

fezes cilíndricas e lisas antes deste período. Foi tratado com polietilenoglicol para desimpactação e 

manutenção. Orientado a aumentar ingesta hídrica e de fibras, além de reeducação intestinal, não 

postergar evacuação e aumentar exercício físico. Paciente retorna para avaliação após um mês de 

tratamento. Refere uso correto e regular do laxativo prescrito, além de ter seguido todas as 

orientações gerais em relação à mudança de hábitos, sem melhora do quadro. Qual a melhor 

conduta para esse paciente? 

A) Utilizar laxantes estimulantes. 

B) Investigar causas orgânicas de constipação: doença celíaca, hipotireoidismo e hipercalcemia. 

C) Prescrever antidepressivo. 

D) Encaminhar para biópsia retal. 


