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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 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Quincas Berro d’Água – Síntese da obra 

 

Em texto que serviu de prefácio para uma das inúmeras edições de A morte e a morte de 

Quincas Berro d’Água, Vinicius de Moraes elege a obra como a melhor novela da literatura 

brasileira. Opinião ratificada por muitos críticos, que consideram esta a obra-prima de Jorge 

Amado. 

O enredo trata do mistério da morte, ou das mortes, de Quincas Berro d’Água, um bêbado 

inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os vagabundos da Bahia. Para desvendar esse 

mistério, ficamos sabendo que Quincas na verdade se chamava Joaquim Soares da Cunha, e até seus 

cinquenta anos era um respeitável e comedido funcionário da Mesa de Rendas Estadual. 

Mas o que levou um cidadão exemplar, de boa família, a passar por tamanha transformação? 

Esta é a pergunta que paira sobre a leitura dessa novela e cuja resposta o autor vai tecendo com 

maestria, revelando ao poucos as peripécias do personagem que se prestou a abandonar a família e 

levar uma vida desregrada, à margem de todas as convenções sociais. 

No desenrolar da história, um belo dia Quincas é encontrado morto na pocilga em que vivia 

e, avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família. Empenha-se então em promover um enterro 

digno ao morto, esperando com isso, pelo menos em memória, trazer de volta a real identidade do 

pai e cidadão de bem. 

 No entanto, o plano é frustrado com a chegada ao velório dos amigos mais íntimos de 

Quincas Berro d’Água, quatro cachaceiros como ele e que estão inconsoláveis com a morte do 

companheiro de tantas horas memoráveis. Assim, os amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e 

Pé de Vento acabam fazendo o morto beber cachaça e o levam para uma última esbórnia. 

Segundo o relato do autor, o que se passou então é motivo de controvérsia e as dúvidas 

sobre a morte de Quincas até hoje geram certa confusão. Enquanto testemunhas do ocorrido narram 

detalhes absurdos, a família insiste na versão de uma morte tranquila e sem atropelos. 

Seja qual for a interpretação que se queira dar ao desfecho da história, a verdade está com 

Vinicius de Moraes quando disse no prefácio da obra que saímos da leitura desta novela com uma 

sensação de bem-estar físico e espiritual como só dão os prazeres do copo e da mesa, quando se está 

com sede ou com fome, e os da cama quando se ama.  

(Texto adaptado: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/quincas-berro-dagua-sintese-da-obra.htm) 
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01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Vinicius de Moraes, autor da novela A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, classifica a 

obra como a melhor novela da literatura brasileira.  

II. Quincas Berro d’Água, um bêbado inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os 

vagabundos da Bahia, ao completar cinquenta anos é encontrado morto na pocilga em que vivia e, 

avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família.  

III. Na novela o personagem principal é encontrado morto, na oportunidade a filha empenha-se em 

promover um enterro digno ao pai, porém os amigos cachaceiros o levam para a última esbórnia.  

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Assinale a opção que apresenta sinônimos convenientes para as palavras “ratificada”, 

“comedido” e “resgatar” sem alterar significativamente os respectivos sentidos apresentados no 

texto. 

A) Validada, insolente, revogar. 

B) Corrigida, perturbado, endeusar. 

C) Alterada, moderado, enterrar. 

D) Confirmada, prudente, libertar. 

 

03. Leia os fragmentos retirados do romance Budapeste, de Chico Buarque. Assinale a alternativa 

em que o acento indicador de crase deverá ser retirado: 

A) Ética, leis de imprensa, responsabilidade penal, direitos autorais, advento da internet, era extenso 

o temário do encontro, à portas fechadas, num hotel soturno de Melbourne.  

B) Aspirei o ar da madrugada, saí à direita, hesitei, retornei, e ali estava de novo o casal, a me fazer 

sinais diante do The Asshole.  

C) Pisti regulava com meu filho, apesar de miúdo, e puxara à mãe no rosto largo com as maçãs 

saltadas, nos lábios finos, nos cabelos escorridos porém negros, no tom imperativo. 

D) Eu chegara a crer que me houvessem esquecido, até porque os pedidos que eu fazia à copa nunca 

mais chegavam. 
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04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Ela ficou calada, foi embora sem dizer __________.    

II. Alfredo não fez o trabalho ________ ficou doente. 

III. A reunião foi estafante e muitos ________ficaram sem respostas.  

A) Porque – porquê – por quês. 

B) Por quê – porque – porquês. 

C) Porque – porque – porquês. 

D) Por quê – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa abaixo em que a palavra tem mais letras do que fonemas: 

A) Livre. 

B) Chama. 

C) Floresta. 

D) Bispo. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta quanto à divisão silábica: 

A)  Se-quên-cia. 

B) Pro-te-í-na. 

C) So-bre-ma-ne-i-ra. 

D) Cons-tru-ção. 

 

07. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Pedro que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

B) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve, o mais longo pontificado da história.   

C) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

D) Pedro, que era um apóstolo de Cristo deteve o mais longo pontificado da história.   

 

08. De acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma 

razão é: 

A) Baús, vocês, avós, gêmeos. 

B) Conteúdo, quiséssemos, nêutron, elétrons. 

C) Uísque, pegá-lo, júri, pós-graduação. 

D) Gaúcho, saímos, faísca, cafeína. 
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09. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e contém uma oração 

coordenada sindética adversativa.  

A) Nem comprei a tênis, nem andei.  

B) Já que treinou, foi o vencedor. 

C) Madalena não sabe se usa óculos escuro ou passa protetor solar. 

D) Ele estudou muito para aquele concurso, contudo não obteve sucesso.  

 

10. Os fragmentos a seguir compõem um texto da Uol/VivaBem, mas estão desordenados. Enumere 

nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e 

coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Na sequência assinale a opção 

correspondente. 

(   ) Apesar de ser complicado prever exatamente como será o futuro, já é possível vislumbrar como 

viverão os velhinhos num futuro próximo. O que já dá para adiantar é que não faltarão sensores e 

parafernálias para tornar a sua vida mais segura.  

(   ) Para envelhecer, basta estar vivo, certo? E isso tem ficado cada vez mais fácil. Ainda que o 

processo de envelhecimento seja (literalmente) doloroso para alguns, o aumento de dores nas juntas, 

não me deixa mentir, os avanços tecnológicos e da medicina estão fazendo a expectativa de vida 

disparar. 

(   ) E essa futura maior parcela da população precisará viver com qualidade. Para isso, empresas e 

pesquisadores estão cada vez mais de olho na população acima de 60 e já pensando, até em causa 

própria, em como melhorar a vida dessa considerável parcela da população. 

(  ) De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os idosos representam, 

atualmente, 10% da população brasileira. A partir da década de 2030, teremos mais velhos do que 

jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do contingente de crianças e 

adolescentes com menos de 14 anos. 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 4, 3, 1, 2. 

C) 2, 1, 3, 4. 

D) 2, 3, 1, 4. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. O 

conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela 

humanidade no processo de contagem. Para tal, os números naturais eram um bom começo. Marque 

a alternativa em que aparecem somente números primos: 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

B) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 235 – 237 – 239 – 240 – 1250. 

C) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 107 – 661 – 750 – 879 – 899. 

D) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 29 – 31 – 107 – 109 – 281 – 661. 

 

12. Uma pessoa descontou um título com valor nominal de R$ 3.300,00 40 meses antes de seu 

vencimento e recebeu a quantia de R$ 1.320,00. Se, utilizado o desconto simples comercial 

(desconto simples por fora), assinale a alternativa que mostra corretamente a taxa mensal de 

desconto: 

A) i = 20%. 

B) i = 68%. 

C) i = 1,5 %. 

D) i = 2,4%. 

 

13. Um correntista recebeu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de uma pessoa que lhe devia. Ele 

pegou o valor e aplicou a juros compostos de 1,8% ao mês. Aplicado por 6 meses, qual será o 

montante no final desse período? 

A) Montante R$ 100.000,00. 

B) Montante R$ 3.561,30, aproximadamente. 

C) Montante R$ 250,00, aproximadamente. 

D) Montante R$ 1.780,76, aproximadamente. 
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14. Utilizando o sistema de medidas, há uma sequência quando relaciona-se do maior para o menor, 

sendo o Km a maior unidade empregada nesse estudo. Considerando o enunciado, a sequência 

correta será: 

A) Km – dam – hm – m – dm – cm – mm. 

B) Km – hm – dam – m – cm – dm – mm. 

C) Km – hm – dam – m – dm – cm – mm. 

D) Mm – dm – cm – m – dam – hm – Km. 

 

15. Do latim volūmen, o conceito de volume permite referir-se à corpulência ou ao vulto de algo. 

Refere-se à magnitude (ou grandeza) física que expressa a extensão de um corpo em três dimensões 

(comprimento, largura e altura). No Sistema Internacional (S.I.), a sua unidade é o metro cúbico 

(m³), sendo que 1m³ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. Esse 1m³ refere-

se ao espaço que o cubo que possui 1m de aresta ocupa. Pode-se encontrar o volume multiplicando 

altura, largura e comprimento desse cubo. No entanto, não é somente o cubo que possui volume, 

outras figuras geométricas como o cone, o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e os prismas, por 

exemplo, também possuem. Calcule o volume do prisma, apresentado abaixo, e assinale a 

alternativa que apresenta o volume correto: 

 

A) V= 360 m³. 

B) V= 1000m³. 

C) V = 240m³. 

D) V= 24m³. 
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Conhecimentos Gerais 

 

16. A reflexão do sociólogo destaca que, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas 

sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. A fluidez dos vínculos, que marca a 

sociedade contemporânea, encontra-se inevitavelmente inserida nas próprias características da 

modernidade. É impossível fugir das consequências da globalização, com suas vertiginosas ondas 

de informação e de novas ideias. Tudo ocorre com intensa velocidade, o que também se reflete nas 

relações entre as pessoas. O sociólogo fundamenta seus conceitos em "relações líquidas", 

formulado, por exemplo, em Amor Líquido. Estamos falando de: 

A) Zygmunt Bauman (1925 – 2017). 

B) Alain Touraine (1925 - ...). 

C) Pierre Félix Bourdieu (1930 – 2002). 

D) Pierre Lévy (1956 - ... ). 

 

17. Em 1750 foi estabelecido o Tratado de Madrid entre portugueses e espanhóis. O tratado 

determinou que Portugal cederia a região da Colônia do Sacramento – atual Uruguai – à Espanha, 

em troca da cessão do território dos Sete Povos das Missões. Para concretizar o acordo, os povos 

Guaranis deveriam abandonar as sete aldeias da margem oriental do rio Uruguai. Os índios não 

aceitaram o tratado, e pegaram em armas para defender suas terras. Teve início, assim, a Guerra 

Guaranítica, que opôs os nativos a tropas espanholas e portuguesas. Nas alternativas abaixo, 

assinale aquela onde encontramos o líder indígena que se destacou e se transformou em mito na 

História dos Sete Povos das Missões: 

A) Vitorino Condá. 

B) Sepé Tiaraju. 

C) Raoni Metuktire. 

D) Mario Juruna. 

 

18. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças.  

D) Liberdade das crianças. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Em julho de 1969 ocorreu a primeira alunissagem tripulada da história. O primeiro astronauta  a 

pisar na lua proferiu palavras que ficaram famosas “Este é um pequeno passo para um homem, um 

salto gigante para a humanidade”. A missão foi televisionada para a terra e até hoje gera 

controvérsias – teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de 

cinema e que nunca nenhum homem foi à lua. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 

primeiro homem a pisar na lua. 

A) Buzz Aldrin. 

B) Michael Collins. 

C) David Scott. 

D) Neil Alden Armstrong. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. Rinossinusite alérgica é definida como uma inflamação da mucosa nasal, mediada por 

anticorpos da classe IgE, que ocorre após exposição a alérgenos. A prevalência de renite em 

escolares atinge cifras médias de 29,6% e frequentemente pode estar associada a asma e é apontada 

como fator de riso para a asma de maior gravidade. Sobre a clínica, laboratório, tratamento e 

complicações da rinossinusite assinale a alternativa correta: 

A) É caracterizada pela presença de pelo menos três dos seguintes sintomas: prurido nasal, espirros 

em salva, obstrução nasal e coriza hialina. 

B) Para o diagnóstico confirmatório de renite deve haver a presença de eosinofilia no hemograma 

ou aumento da IgE sérica.  

C) O controle ambiental em relação aos aeroalérgenos são ineficazes e promovem pouco ou 

nenhuma melhora no estado do paciente. 

D) Fazem parte do arsenal farmacológico os anti-histamínicos (anti-H1), corticosteroides, 

descongestionantes, antagonistas dos receptores de leucotrienios, cromonas tópicas e soluções 

salinas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
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22. Doença inflamatória que pode comprometer as articulações, o coração, o cérebro e a pele de 

crianças especialmente de 5 a 15 anos. É caracterizada por uma infecção de garganta por uma 

bactéria conhecida como estreptococo e clinicamente por febre, dor de garganta, gânglios 

aumentados e vermelhidão intensa, pontos vermelhos ou placas de pus na garganta. Exames 

laboratoriais como velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa (PCR) e alfa 

glicoproteína ácida e a dosagem da anti estreptolisina O (ASLO) auxiliam na investigação e 

diagnóstico. O texto refere-se a: 

A) Lupus eritematoso. 

B) Febre reumática. 

C) Artrite idiopática juvenil. 

D) Polimialgia reumática. 

 

23. Em relação a amamentação e o uso de medicamentos, assinale a alternativa correta: 

A) Anti-histamínicos como a loratadina e difenidramina são seguros para uso durante a 

amamentação.  

B) Antidepressivos como a amitriptilina, fluoxetina e sertralina são fármacos que devem ser usados 

pela mãe após dois meses de vida do bebê. 

C) Descongestionantes nasais como a efedrina e pseudoefedrina são seguros para uso durante a 

amamentação. 

D) A teofilina um importante broncodilatador é contra-indicado para uso durante a amamentação.  

 

24. A otite média aguda é uma das infecções mais comuns em crianças e a razão mais frequente da 

prescrição de antibióticos para elas. Mais de 80% delas terão esse problema ao menos uma vez nos 

primeiros anos de vida. Sobre a otite avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. 

A) A otite média secretora é o tipo mais comum, principalmente em pacientes acima de 6 anos de 

idade. Um dos motivos é o fato de elas possuírem a tuba auditiva, canal que liga a orelha média ao 

nariz, em posição mais vertical, favorecendo as infecções. 

B) A otite média aguda é a otite mais frequente em crianças, trata-se de uma infecção aguda no 

ouvido médio com início rápido dos sinais e sintomas como dores intensas de ouvido, febre, 

drenagem de secreção e sinais de desequilíbrio.  

C) A otite média pode gerar um líquido conhecido como efusão da orelha média. Essa secreção 

pode ser fina e líquida (serosa), espessa e viscosa (mucoide) ou purulenta. O tratamento pode ser 

clínico, com medicamentos como antibiótico, anti-inflamatórios e analgésicos. Em casos 
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persistentes, a cirurgia pode ser indicada – uma pequena incisão no tímpano é feita para aspirar as 

secreções. 

D) Caracteriza-se como otite média aguda recorrente aquela que se manifesta em três episódios no 

período de seis meses ou em quatro episódios no intervalo de um ano. Pode levar à perda auditiva e 

atrapalhar o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento cognitivo e afetar a qualidade de 

vida. A otite em crianças pode se tornar recorrente depois de um episódio de otite média aguda, 

quando a secreção da orelha média pode persistir, causando infecções frequentes.  

 

25. Menino de dois anos de idade apresenta olhos inchados, vermelhos, com secreção, que coçam e 

lacrimejam, como mostra na figura abaixo. 

 

Figura 1: Criança com olhos avermelhados, inchados e com secreção.   

 

I. O quadro clínico apresentado é característico de uma inflamação bacteriana da conjuntiva. As 

conjuntivites bacterianas geralmente possuem apresentação unilateral e instalação rápida, cursando 

com olho vermelho, irritação e secreção mucupurulenta persistente ao longo do dia (amarelada, 

esbranquiçada ou esverdeada). Geralmente, o olho contralateral é afetado em 1-2 dias. 

II. O tratamento consiste na administração de antibióticos sob a forma de gotas (colírio) ou 

pomadas. A secreção deve ser removida com algodão impregnado em água ou solução fisiológica.   

III. Deve-se orientar aos familiares que as toalhas e lenços usados pela criança infectada não devem 

ser usados por nenhuma outra pessoa, além de recomendar que se evite levar a criança para creches 

ou escolas pois se trata de uma doença contagiosa.  

IV. O principal agente é o Staphylococcus aureus, entrentanto outras bactéricas causadoras são 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (geralmente associado à infecção sistêmica, 

febre e infecções das vias aéreas superiores) e Moroxella catarrhalis. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e III. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV. 
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26. Rinofaringite aguda é um termo que abrange quadros como o do resfriado comum e ainda 

outros englobados sob a denominação de rinite viral aguda. É a doença infecciosa de vias aéreas 

superiores mais comum da infância. Crianças menores de cinco anos podem ter de cinco a oito 

episódios por ano. Esta situação é causada quase que exclusivamente por vírus. Entre as centenas 

deles, os mais frequentes são rinovírus, coronavírus, vírus sincicial respiratório (VSR), 

parainfluenza, influenza, coxsackie, adenovírus e outros mais raros. Sobre esse processo assinale a 

alternativa correta. 

A) A gripe, causada pelo vírus da influenza, é classificada como resfriado comum, caracterizando-

se por um quadro de infecção das vias aéreas superiores. Normalmente apresentar-se, na criança 

maior, com febre baixa, prostração, mialgia e calafrios.  

B) Pelo processo inflamatório da mucosa nasal, pode ocorrer obstrução dos óstios dos seios 

paranasais e tubária, permitindo, por vezes, a instalação de infecção bacteriana secundária (sinusite 

e otite média aguda). 

C) Descongestionante nasal tópico deve ser usado de 6 em 6 horas em crianças maiores, em um 

período máximo de dez dias. Evidências científicas mostram que essa medicação pode ser utilizada 

com segurança em crianças menores. 

D) Antimicrobianos devem ser prescritos nesta situação pelo pediatra, para prevenir infecções 

bacterianas secundárias e diminuir o aumento de cepas bacterianas resistentes na orofaringe. 

 

27. Maria é uma lactente de seis meses e está passando por uma infecção intestinal por rotavírus. A 

bebê vem apresentando evacuações frequentes, do tipo explosiva e com fezes líquidas. Também é 

possível observar uma discreta distensão abdominal e hiperemia perianal. O peso e a hidratação 

estão adequados. Em relação ao caso é provável que: 

A) Maria esteja apresentando uma intolerância secundária à lactose. 

B) Maria possui uma infecção bacteriana secundária. 

C) Maria adquiriu uma parasitose por Giardia lamblia. 

D) Maria não teve o processo infeccioso controlado.  

 

28. Esquema básico com duas doses (aos 3 e 5 meses) e dose de reforço aos 12 meses (podendo ser 

aplicada até os 4 anos). Crianças não vacinadas anteriormente podem receber dose única dos 12 

meses aos 4 anos. O Ministério passa a disponibilizar a vacina conjugada para adolescentes de 12 a 

13 anos. A faixa-etária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos crianças e 

adolescentes com 9 anos até 13 anos. O texto trata da vacina? 
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A) Pneumocócica conjugada. 

B) Poliomielite. 

C) Meningocócica c conjugada. 

D) Pentavalente.  

 

29. Paciente masculino, 8 anos, é levado pela mãe na unidade Básica de Saúde do bairro onde mora 

para consulta com o pediatra devido o aparecimento de vesículas pelo corpo. Ao exame clínico 

constata-se vesículas distribuídas de forma concêntrica na região dorsal, algumas crostas na região 

da nuca e membros superiores com presença de halo eritematoso (Figura 2). Sem febre, sem sinais 

de sobre infecção, nomeadamente sem crosta melicérica, exsudados ou celulite. Criança estava bem 

disposta e interativa durante a consulta. Foi efetuado estudo laboratorial, com hemograma 

completo, proteína C reativa e função renal que não evidenciaram alterações.  

Figura 2: Erupções pruriginosas distribuídas pelo tronco e membros superiores. 

 

Diante do caso em questão, qual a hipótese diagnóstica: 

A) Varicela. 

B) Impetigo. 

C) Sarampo. 

D) Rubéola. 

 

30. Em consulta de rotina um sopro cardíaco fora auscultado em uma criança de 6 anos de idade, 

com queixas na ocasião de taquicardia e dor no peito. Já havia um diagnóstico estabelecido sendo 

que o acompanhante não sabia informar. A criança usava enalapril 2,5 mg/dia (0,1 mg/kg) e no 

momento estava assintomática, em plena atividade física. 
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Exame físico: bom estado geral, eupneica, acianótica, pulsos normais nos 4 membros. Peso: 25 kg; 

altura: 130 cm; PAMSD: 90 x 60 mmHg; Frequência Cardíaca (FC): 96 bpm; Saturação de 

Oxigênio (SatO2): 97%. 

Exames complementares  

Eletrocardiograma: ritmo sinusal, com sinais de sobrecarga das cavidades esquerdas. Havia ondas 

R altas, precedidas por onda Q e ondas T positivas, nas derivações esquerdas, indicativas de 

sobrecarga diastólica do Ventrículo Esquerdo (VE). A onda P era negativa em V1 e V2 e alargada 

em outras derivações. A repolarização ventricular era normal. AQRS + 30º; AP + 50º e AP +60º. 

Radiografia de tórax: área cardíaca aumentada à custa das cavidades esquerdas e com trama 

vascular pulmonar proeminente nos campos superiores, indicativa de congestão venocapilar 

pulmonar (Figura 3). 

Ecocardiograma: mostrou cavidades esquerdas acentuadamente dilatadas. A valva mitral era 

espessada com cordas tendíneas curtas e com cúspides quase aderidas aos dois músculos papilares 

(valva mitral em arcada). O anel mitral era dilatado e havia regurgitação valvar acentuada, que 

permitia aparecimento de gradiente diastólico máximo de 28 mmHg e médio de 10 mmHg. As 

artérias pulmonares eram confluentes e discretamente dilatadas (13 mm). PMAP: 36 mmHg; 

Ventrículo Direito (VD): 12; VE: 56; Átrio Esquerdo (AE): 59; Ao: 17; septo e parede posterior: 7; 

Fração de Ejeção do VE (FEVE): 63%; anel mitral: 30; anel tricúspide: 21 mm (Figura 4). 

 

Figura 3: Radiografia de tórax demonstrando aumento nítido da área cardíaca à custa das cavidades cardíacas esquerdas 

e da saliente trama vascular pulmonar nos campos pulmonares superiores, indicativo de congestão pulmonar. 
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Figura 4: Ecocardiograma mostra o acentuado aumento das cavidades cardíacas esquerdas, especialmente do átrio esquerdo 

em A e B, decorrente da nítida insuficiência mitral em B. A conexão íntima das cúspides com o músculo papilar se faz sem 

cordas tendinosas em C e D. AD: átrio direito; AE: átrio esquerdo; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; MP: 

músculo papilar. 

 

O quadro clínico refere-se ao diagnóstico de: 

A) Insuficiência mitral acentuada por valva em arcada. 

B) Endocardite infecciosa. 

C) Dilatação aguda do ventrículo esquerdo devido à miocardite ou isquemia. 

D) Estenose mitral. 

 

31. Desenvolvimento é a capacidade do corpo de adquirir funções, ou seja, é a capacidade que a 

criança apresenta de realizar tarefas. Desenvolvimento e crescimento são processos integrados e 

devem ser avaliados em todas as consultas. O desenvolvimento se faz no sentido céfalo-caudal (da 

cabeça para os membros inferiores, isto é, de cima para baixo) e próximo-distal (da parte central do 

corpo para as extremidades, portanto, de dentro para fora). Levando em consideração alguns marcos 

da maturidade neurológica e marcos do desenvolvimento podemos ter no primeiro ano de vida 4 

períodos importantes.  

Fase Atividade 

1. Fase cervical. 

2. Fase troncular. 

3. Fase de reptação. 

4. Fase de deambulação. 

(   ) Ao final desta fase a criança já deve iniciar a tarefa de 

sentar. Ela já rola na cama e quando colocada de bruços levanta 

e sustenta a cabeça apoiando-se nos antebraços. Já brinca com 

os pés e os leva à boca. Alcança e pega objetos pequenos, emite 
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sons, vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto 

sonoro. 

(    ) Ao final dessa fase a criança deve sentar-se sem apoio e já 

deve iniciar a tarefa de arrastar-se ou engatinhar. Nessa idade a 

criança “estranha” as pessoas desconhecidas, já começa a ficar 

de pé ou até mesmo a andar. 

(   ) Ao final desta fase a criança sustenta a cabeça. Nesse 

período a criança gosta de ver os rostos da mãe e do pai e gosta 

que conversem com ela. Já começa a levar as mãos a boca e 

acompanha objetos com o olhar. Ela já se movimenta bastante. 

(    ) Normalmente ao final dessa fase a criança já caminha com 

apoio ou sozinha. Ela gosta de imitar os pais, faz gestos com a 

cabeça, dá adeus e bate palmas. Já faz o movimento de pinça 

com os dedos polegar e indicador e já atende pelo seu nome. 

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta: 

A) 1 – 2 – 4 – 3. 

B) 2 – 3 – 1 – 4. 

C) 2 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 4 – 1.  

 

32. A avaliação do crescimento infantil é uma das grandes ferramentas do pediatra para avaliação 

das condições de vida da população pediátrica. O acompanhamento do crescimento de uma criança 

é um grande indicador de sua saúde e fornece informações sobre o ambiente em que a mesma está 

inserida, incluindo aspectos relacionados à sua alimentação, saúde, higiene e saneamento básico. 

Desse modo, sobre o crescimento da criança, é correto afirmar: 

A) Entre o nascimento e a criança em idade pré-escolar, há um desaceleramento fisiológico no 

ganho de estatura, e o ritmo anual de 24-25 cm/ano cai para 5-6 cm/ano até o início da puberdade. 

B) O rebote de adiposidade, que ocorre antes do início de aceleração puberal, se acontecer mais 

tardiamente, está associado a um maior risco de obesidade no adulto.  

C) Para o Ministério da Saúde, são elegíveis para programas de suplementação alimentar, apenas as 

crianças com peso abaixo do percentil 3 (-3 desvios-padrão). 

D) Crianças que nasceram abaixo do peso recomendado para a idade gestacional, geralmente 

apresentam recuperação tardia, normalmente após 5-6 anos de idade.  
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33. O pediatra solicita Exame Qualitativo de Urina (EQU) e Urocultura para um lactante de oito 

meses, do sexo feminino e que apresenta febre a 48 horas. No EQU observa-se 3 leucócitos por 

campo e discreta bacteriúria, enquanto que a urocultura  apresenta positividade para Escherichia 

coli 60.000 UFC/mL e Enterococcus sp 50.000 UFC/mL. A amostra de urina foi coletada com 

auxílio de saco coletor. Em relação a esta caso, avalie as assertivas que segue. 

I. Nesta faixa etária, a presença de bactérias na Urocultura, confirma o diagnóstico de Infecção do 

Trato Urinário.  

II. Deve-se iniciar terapia com nitrofurantoína ou amoxacilina durante 7 dias, para o caso em 

questão. 

III. Recomenda-se realizar punção suprapúbica ou cateterismo vesical para esclarecer a situação. 

A) I está correta. 

B) III está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) II e III estão corretas. 

 

34. Um menino de 6 anos acompanhado do pai é levado a Unidade Básica de Saúde. O pai relata 

que o menino está com tosse seca, nariz obstruído, dor ao engolir e também está com febre e 

cefaleia há aproximadamente uma semana (tratadas com paracetamol sempre quando os sintomas 

apareciam). No exame físico o pediatra observa bom estado geral, frequência respiratória de 22 

irpm, creptações bilaterais nas bases. Foi solicitado RX de tórax que mostrou infiltrado intersticial 

bilateral nas bases. Iniciou-se terapia com amoxacilina e após 10 dias o menino foi reavaliado. 

Permanecia com tosse persistente e febre associada à meringite bolhosa e bom estado geral. 

Analisando a evolução clínica do paciente é provável que a etiologia seja por: 

A) Mycobacterium tuberculosis. 

B) Vírus. 

C) Chlamydia pneumoniae. 

D) Mycoplasma pneumoniae.  

 

35. Em avaliação pediátrica mãe de recém nascido (RN) a termo, com 19 dias de vida, relata que o 

RN apresenta há 11 dias quadros de vômitos e amarelamento. Relata também alimentação exclusiva 

com leite materno. Ao exame clínico observa-se peso de 2680g, 49 cm de estatura e icterícia 

3+/4++, distensão abdominal com hepatomegalia. Exames laboratoriais demonstram hipoglicemia e 

presença de substâncias redutores na urina positiva. Diante do quadro clínico o pediatra deve 

suspeitar de: 
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A) Atresia das vias biliares extre-hepática. 

B) Icterícia fisiológica ou neonatal. 

C) Galactosemia. 

D) Toxoplasmose congênita. 

 

36. Menino de 6 anos de idade apresentando história de febre alta por pelo menos 6 dias, associada 

com conjuntivite bilateral bulbar não exudativa (A), mãos eritematosas e edemaciadas (B), 

exantema polimófico (C), lábios fissurados (D), língua em morango ou framboesa (E), exantema 

intenso na região inguinal. O diagnóstico provável e a conduta terapêutica indicada neste momento 

são: 

  

A) Virose exantemática –iniciar medicação sintomática. 

B) Doença de Kawasaki – iniciar imunoglobulina venosa e AAS em dose anti-inflamatória. 

C) Escarlatina – iniciar amoxicilina + ácido clavulâmico por via oral. 

D) Púrpura de Henoch-Schönlein – iniciar cefalosporina por via oral. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

19 

Prova Médico Pediatra 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

37. Considerando as deficiências vitamínicas e os sintomas mais comuns que elas estão associados, 

correlacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. 

A- Hipovitaminose A. 

B- Hipovitaminose C. 

C- Hipovitaminose D. 

D- Hipovitaminose E. 

I- I. Anemia hemolítica e trombocitose. 

II- II. Tetania e consulsões. 

III- III. Cegueira noturna e xerose conjuntival. 

IV- IV. Hemorragia cutâneas e dor óssea. 

A) A I – B II – C IV – D III. 

B) A II – B III – C I – D IV. 

C) A III – B IV – C II – D I. 

D) A IV – B I – C III – D II. 

 

38. O Brasil era visto como um bloco, ninguém se importava com as diferenças individuais e 

regionais, mas o país tem grandes diferenças, essa visão precisava ser mudada, “cada um é diferente 

de cada um”, cada região necessita de cuidados diferenciados e o objetivo final é que o Brasil fique 

mais equilibrado, mais igualitário, diminuindo a heterogeneidade. Este resultado reflete melhorias 

relacionadas ao princípio do SUS de: 

A) Universalidade. 

B) Descentralização. 

C) Integralidade. 

D) Equidade. 

 

39. Na prática os resultados desejados do HumanizaSUS (Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS), criada pelo Ministério da Saúde em 2003, são: 

I. Redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso. 

II. Atendimento acolhedor e resolutivo em critérios de risco. 

III. Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. 

IV. Garantia dos direitos dos usuários. 

V. Valorização do trabalho na saúde. 

VI. Gestão participativa nos serviços.  

Dentre as assertivas expostas estão corretas o que se apresenta em: 

A) I, III, V. 

B) II, IV, VI. 

C) II, III, V, VI. 

D) I, II, III, IV, V, VI. 
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40. São atribuições básicas de uma Equipe de Saúde da Família, exceto: 

A) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de 

saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta. 

B) Executar, de forma generalizada e independente da qualificação profissional, os procedimentos 

de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, para paciente pediátricos e idosos.  

C) Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, buscando 

contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da educação 

sanitária. 

D) Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


