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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 processo seletivo. 

- 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 02 (duas) 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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno. De acordo com a 

classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecida no mundo inteiro 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a), associe a classificação com a descrição do 

aleitamento materno. 

1. Aleitamento materno exclusivo. 

2. Aleitamento materno predominante. 

3. Aleitamento materno. 

4. Aleitamento materno complementado. 

5. Aleitamento materno pleno. 

   

(    ) Além do leite humano, a criança recebe 

suplementos a base de água (chás, água adocicada, 

infusões), sucos de frutas, soros de reidratação oral, 

xaropes de vitaminas, minerais e medicamentos. 

(   ) A criança recebe leite humano da mãe, de ama 

de leite ou leite humano ordenhado, sem outra 

complementação a não ser suplementos 

medicamentosos ou medicamentos propriamente 

ditos. 

(  ) A soma do aleitamento materno exclusivo com 

aleitamento materno predominante (em inglês full 

breastfeeding). 

(  ) a criança recebe leite materno e outros alimentos 

sólidos, semi-sólidos (papas, comidinhas, frutas, 

mingaus), ou líquidos, incluindo aleitamento 

artificial. 

( ) a criança recebe aleitamento materno, 

complementado, predominante ou exclusivo. 

Assinale a sequência correta: 

A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.  

B) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
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C) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.  

D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.  

 

12. Instituído no ano de 2001, o Programa Nacional de Triagem Neonatal visa, por meio da análise 

de sangue coletado do pé do recém-nascido detectar precocemente algumas doenças metabólicas de 

conseqüências graves para o desenvolvimento infantil. O teste básico é gratuito e obrigatório em 

todo território nacional.  Em Santa Catarina é oferecido pelo teste do pezinho exames para o 

diagnóstico de: 

A) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Fibrose Cística e Hiperplasia Adrenal Congênita. 

B) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias. 

C) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Anemia Falciforme e Fibrose Cística. 

D) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme e outras Hemoglobinopatias, 

Fibrose Cística e Hiperplasia Adrenal Congênita. 

 

13. A imagem abaixo caracteriza um lactente com: 

 

Fonte: NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert Kliegman. 18ª Edição. Elsevier. 

2009. 

A) Grande lesão vegetante de Pyoderma vegetans. 

B) Lesões exsudativas de impetigo. 

C) Síndrome de pele escaldada estafilocócica. 

D) Placas confluentes esfoliativas causadas por infecção por cândida. 

 

14. O Eletrocardiograma (ECG) pode demonstrar características anatômicas e hemodinâmicas 

principalmente por alterações nos aspectos morfológicos do QRS e onda T. Recomenda-se que 

ECG de 13 derivações seja efetuado em pacientes pediátricos, incluindo a derivação V3R ou V4R.  
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Fonte: NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert Kliegman. 18ª Edição. Elsevier. 

2009. 

Avalie o ECG apresentado acima e assinale a alternativa que melhor caracteriza o resultado: 

A) ECG de lactente normal. 

B) ECG mostrando retardo da condução ventricular direita. 

C) ECG de um lactente prematuro (peso 2kg e idade de 5 semanas). 

D) ECG mostrando hipertrofia ventricular esquerda em criança de 12 anos. 

 

15. É um problema ubíquo em lactente e, embora relativamente benigno, é muitas vezes frustrante 

devido à sua tendência em recidivar. Lactentes predispostos usualmente portam um micro-

organismo no seu trato intestinal, e a pele quente, úmida e ocluída da área da fralda proporciona um 

ambiente ótimo para o seu crescimento. A manifestação principal consiste em uma placa 

intensamente eritematosa, confluente, com uma margem ondulada e uma borda nitidamente 

demarcada, formada pela confluência de numerosas pápulas e vesiculopústulas. A patologia e o 

micro-organismo respectivamente que o texto refere-se é: 

A) Dermatite candidal de fralda – Candida  albicans. 

B) Dermatofitose – Tinea nigra. 

C) Ceratólise sulcada – Escherichia coli. 

D) Eritrasma superficial cutânea crônica – Corynebacterium. 

 

16. A monitoração do crescimento deve ser feita desde a vida intra-uterina até o término da 

adolescência. Durante os dois primeiros anos de vida são detectadas as alterações relacionadas com 

várias patologias, sendo importante nesta fase a verificação do peso, da estatura ou altura e do 

perímetro cefálico nas consultas. Avalie se as afirmativas abaixo são falsas (F) ou verdadeiras (V) e 

assinale a sequência correta referente a frequência e procedimentos em consultas preconizados no 
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Manual Prático de Atendimento em Consultório e Ambulatório de Pediatria da Sociedade Brasileira 

de Pediatria. 

(     ) No primeiro ano de vida as consultas devem ser feitas aos 15 dias de vida, bem como, no 1° 

mês e 2°, 4°, 6°, 9° e 12° meses de vida. 

(      ) No segundo ano de vida aos 15°, 18°, 21° e 24° meses de vida. 

(   ) A partir do segundo ano de vida é importante que se verifique o peso, a estatura a 

circunferência cefálica anualmente até o 5° ano de vida para a detecção dos desvios mais 

importantes relacionados ao crescimento como a desnutrição, a obesidade, a baixa estatura e o 

gigantismo. 

(      ) É imprescindível  que nos primeiros dois anos de vida as medidas do perímetro cefálico sejam 

colocadas em um gráfico que deve ser comparado com o gráfico de peso por altura. 

A sequência correta é: 

A) F – F – V – V. 

B) F – F – V – F.  

C) V – V – F – V. 

D) V – V – F – F.  

 

17. Uma menina de 4 anos de idade levemente acima do peso apresenta exames de funções 

tireoidianas com os seguintes resultados T4 livre = 1,02 ng/dL (V.R 0,7 – 1,8), TSH ultrassensível = 

5.2 uUI/mL (0,4 – 5,0), Anti-TPO positivo e anti-TRAB positivo. Assinale a alternativa que 

apresenta o provável diagnóstico e a melhor conduta a ser adotada. 

A) Tireoidite autoimune com hipotireoidismo sub-clínico – monitorar com T4 livre e TSH 

ultrassensível em 3 a 6 meses.  

B) Hipertireoidismo adquirido por Tireoidite autoimune – terapia com Tapazol. 

C) Tireoidite autoimune eutireoideana – monitorar a paciente com TSH semestral. 

D) Tireoidite subaguda a esclarecer – solicitar exames de imagem. 

 

18. A condição nutricional na adolescência é influenciada pelas transformações físicas do estirão 

puberal, maturação puberal, aumento da massa corpórea, modificação da composição corpórea, bem 

como pelas diferentes atividades físicas. Cuidados especiais com o aporte de minerais em 

adolescentes é um fator importante que o pediatra deve ficar atento. Um micronutriente que tem 

importância clínica por estar relacionado à regeneração óssea e muscular, desenvolvimento 

ponderal e maturação sexual e que sua deficiência tem sido associada ao atraso de crescimento e 

hipogonadismo em adolescentes do sexo masculino é: 
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A) Cálcio, cuja necessidade diária estimada é de 1300 mg para adolescentes. 

B) Zinco, cuja recomendação diária estimada é de 8-11 mg. 

C) Ferro, cuja necessidade diária estimada é de 11 mg para meninos e 15 mg para meninas. 

D) Selênio, cuja recomendação diária estimada é de 55 µg. 

 

19. Sopro cardíaco são ruídos encontrados na ausculta cardíaca, produzidos pelo fluxo turbulento 

que causa uma atividade vibratória nas estruturas cardíacas e/ou vasculares, de intensidade 

suficiente para ser transmitido à parede torácica. Não constituem por si só nenhuma patologia, mas 

apenas um sinal de exame físico, que pode ou não, traduzir a presença de alguma doença. Quando 

existe o sopro sem a presença de doença, chamamos de sopro inocente ou fisiológico. A respeito dos 

sopros assinale a alternativa incorreta: 

A) Os sinas e sintomas podem incluir cianose, taquidispineia, sudorese, mamadas intercortadas, 

baixo ganho de peso, infecções respiratórias de repetição, crises de hipóxia, alterações nos pulsos e 

hipoperfusão tissular.  

B) Sopros Contínuos geralmente não são gerados por estruturas intracardíacas e sim vasculares. O 

sopro contínuo arterial mais encontrado na infância está relacionado a patência do canal arterial, é 

melhor audível no foco pulmonar e possui uma intensidade sistólica maior que diastólica, raramente 

acompanhados de frêmito. 

C) Para o diagnóstico, a radiografia de Tórax tem grande valia, pois pode mostrar aumento de área 

cardíaca, situação da trama pulmonar (normal ou diminuída), ajuda no diagnóstico diferencial de 

alguma patologia pulmonar. O Eletrocardiograma pode mostrar sinais de aumento de alguma 

cavidade secundária a patologia originária do sopro cardíaco e o Ecocardiograma faz o 

diagnóstico na maioria das vezes. 

D) Sopros de Ejeção Patológicos nunca são benignos, são causadas por defeitos do septo 

interventricular (CIV) ou incompetência da válvula mitral ou tricúspide. Ocupam toda a sístole com 

uma mesma intensidade e frequência por isso são chamadas de holossistólicos. Nos casos da CIV 

sua localização mais encontrada é no bordo esternal esquerdo baixo se irradiando para o bordo 

esternal direito.  

 

20. Um menino de 8 anos, proveniente da região mais carente da cidade, retorna a Unidade Básica 

de Saúde acompanhado de sua mãe. O paciente apresenta dor abdominal, grande fraqueza muscular, 

febre discreta e ausência de náuseas e vômitos, pele e esclera amarelada. A mãe relata ter dado 

ibuprofeno para dor. Foram solicitados exames laboratoriais cujos resultados foram TGO/AST: 

1200 U/L, TGP/ALT: 1850 U/L, linfocitose no hemograma, Anti – HVA IgG: Negativo, Anti – 
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HVA IgM: Positivo, Anti – HBs: Negativo, Anti – HBc IgM: Negativo, HBsAg: Negativo. Diante 

do quadro o pediatra constata que: 

A) O menino apresenta Hepatite A aguda e não está imune a Hepatite B. 

B) O menino apresenta Hepatite A Crônica e imunidade para Hepatite B. 

C) O menino apresenta Hepatite B e deve-se fazer a quantificação viral para início do tratamento. 

D) O paciente apresenta um quadro de Hepatite B Aguda e os sinais e sintomas, bem como os 

exames laboratoriais, refletem adequadamente os dados de que quanto menor a idade, maior a 

gravidade da doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


