
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009   

CARGO: MÉDICO / PEDIATRA 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO / PEDIATRA 
 

3 

01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 

estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 
 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

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

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16)  Assinale a alternativa CORRETA. 

 Em uma criança com baixa estatura de causa familiar, espera-se encontrar: 

 

A(   ) presença de puberdade tardia. 

B(   ) estatura no percentil 5 e puberdade precoce. 

C(   ) velocidade de crescimento normal. 

D(   ) desaceleração da velocidade de crescimento. 

E(   ) atraso importante na idade óssea. 

 

17)  Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

 Que achados são obrigatórios para confirmação diagnóstica de doença celíaca na criança? 

 

A(   ) Dosagem do anticorpo antitransglutaminase tissular, anticorpo antigliadina e d-xilosemia.  

B(   ) Alterações histológicas em fragmento de segunda porção de duodeno, com melhora clínica 
após início da dieta isenta de glúten.  

C(   ) Dosagem do anticorpo antiendomísio, d-xilosemia e teste do hidrogênio expirado.  

D(   ) Alterações histológicas em fragmento de segunda porção de duodeno e d-xilosemia. 

E(   ) Alterações histológicas em fragmento de segunda porção de duodeno, d-xilosemia e teste do 
hidrogênio expirado. 

 

18)  Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

 Qual das condições é contraindicação absoluta para o aleitamento materno? 

 

A(   ) Galactosemia. 

B(   ) Intolerância à lactose. 

C(   ) Uso de metronidazol pela lactante. 

D(   ) Tuberculose. 

E(   ) Uso de sulfonanida pela lactante. 

 

19)   Com relação às lesões não intencionais em crianças, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) A causa mais frequente de mortalidade por estas lesões são as quedas. 

B(   ) Cerca de metade dos casos de envenenamento em crianças abaixo de 7 anos tem o suicídio 
como motivação.  

C(   ) O local mais perigoso da casa para sua ocorrência é o quarto da criança. 

D(   ) A criança pode andar no banco dianteiro do carro a partir de 6 anos de idade. 

E(   ) Queimaduras por derramamento de líquidos quentes são mais comuns do que queimaduras 
por fogo. 
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20)  Sobre o crescimento da criança e seu acompanhamento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) O peso do nascimento dobra aos 6 meses de vida. 

B(   ) A classificação do estado nutricional de Waterlow é a mais indicada até os 2 anos de idade. 

C(   ) O Índice de Massa Corporal é obtido dividindo-se o peso pela estatura. 

D(   ) Peso entre percentil 3 e 10 do gráfico do crescimento é classificado como risco nutricional. 

E(   ) A classificação do estado nutricional de Gomez utiliza o parâmetro peso para estatura. 

 

21) Sobre a conduta a ser tomada se o recém-nascido em aleitamento materno exclusivo não 
recuperar o peso de nascimento até os cinco dias de vida, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Solicitar exame parcial de urina. 

B(   ) Verificar a pega e posição da mamada, para ver se há problema. 

C(   ) Introduzir fórmula para complementar o aleitamento materno. 

D(   ) Recomendar o aumento da frequência das mamadas. 

E(   ) Continuar acompanhando-o normalmente. 

 

22) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

 Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, qual o tempo recomendado 
de aleitamento materno exclusivo e qual o tempo recomendado de aleitamento total, 
respectivamente? 

   

A(   ) 4 a 6 meses – pelo menos 2 anos. 

B(   ) 6 meses – pelo menos 2 anos. 

C(   ) 6 meses – pelo menos 1 ano. 

D(   ) 4 a 6 meses – pelo menos 1 ano. 

E(   ) 4 meses – pelo menos 1 ano. 

 

23)  Assinale a alternativa CORRETA. 

  Com relação ao crescimento da criança, pode-se afirmar que: 

 

A(   ) segue um padrão determinado, com períodos de crescimento homogêneo e contínuo. 

B(   ) o efetor final das mudanças de estatura (que é o crescimento da cartilagem de crescimento) é 
determinado e modulado pelo ambiente. 

C(   ) como todo processo biológico, resulta de três fatores: a constituição genética, o meio ambiente 
e a interação entre ambos.  

D(   ) 60% do total calórico fornecido à criança no primeiro ano de vida destina-se ao crescimento. 

E(   ) a atividade física é importante, porém o crescimento normal ocorre sem sua presença, de igual 
forma, não havendo prejuízo em longo prazo. 
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24) Criança com 5 anos de idade apresenta-se na emergência com um quadro cutâneo caracterizado 
por lesões papulares purpúricas que se iniciaram nas pernas e ascenderam até a região glútea. 
Refere também artralgia e dor abdominal. História pregressa de Infecção de Vias Aéreas 
Superiores.   

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o diagnóstico mais provável. 
 

A(   ) Púrpura Anafilactoide de Henoch-Schönlein. 
B(   ) Telangiectasia pós-infecciosa. 
C(   ) Meningococcemia. 
D(   ) Febre da Arranhadura do Gato. 
E(   ) Escarlatina estafilocócica. 
 

25) Paciente de 4 anos de idade chega à Emergência com febre de 39 ºC, odinofagia, cefaleia, dor 
abdominal, vômitos e rash cutâneo há 5 dias. Ao exame físico apresenta-se prostrado com 
temperatura axilar 39 ºC, FR 30 irpm, FC 100 bpm, com boa perfusão periférica. A pele 
apresenta rash cutâneo micropapular, eritematoso e áspero, acentuado nas dobras cutâneas 
antecubitais. Na face observa-se palidez perioral. Adenomegalia cervical e submandibular 
bilateral. Na orofaringe há presença de petéquias em palato e tonsilas palatinas com exsudato 
purulento. Língua com papilas salientes e avermelhadas.  

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o diagnóstico mais provável. 
 

A(   ) Exantema súbito. 
B(   ) Dengue. 
C(   ) Rubéola. 
D(   ) Escarlatina.  
E(   ) Doença de Kawasaki. 
 

26) Criança de 2 anos de idade consulta no ambulatório de Pediatria Geral por apresentar lesões de 
pele eritemato-descamativas e exsudativas, localizadas em regiões malares, pálpebras, pescoço, 
região anterior do tórax, dobras antecubitais e poplíteas.   

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o diagnóstico mais provável. 
 

A(   ) Dermatite atópica com infecção cutânea por estafilococos áureos. 
B(   ) Dermatite Seborreica com contaminação por Candida albicans. 
C(   ) Psoríase invertida. 
D(   ) Dermatite Seborreica com infecção secundária por estreptococos. 
E(   ) Esporotricose cutânea. 
 

27) Pré-escolar de 2 anos de idade é internado para investigação hematológica de palidez cutâneo-
mucosa. Hemograma: hematócrito = 19%, hemoglobina = 7 g/dl, leucócitos = 8.000/mm3, 
plaquetas = 325.000/mm3, reticulócitos = 8%, VCM = 70m3, CHCM = 27%, Hematoscopia: 
anisopoiquilocitose, policromatofilia, hemácias em alvo e alguns esferócitos.  

 Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA a ser adotada. 
 

A(   ) Transfundir imediatamente em função dos níveis de hematócrito e hemoglobina. 
B(   ) Não transfundir devido à presença de anisopoiquilocitose. 
C(   ) Iniciar ferro parenteral, monitorizando o ferro sérico semanalmente. 
D(   ) Transfundir se houver descompensação hemodinâmica, após colher amostras de sangue. 
E(   ) Iniciar ácido fólico e acompanhar a resposta reticulocitária. 
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28) Os distúrbios hemorrágicos na criança podem estar relacionados a sinais e sintomas indicativos 
de doenças sistêmicas específicas e alterações laboratoriais.  

 Analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Normalidade do TP e alargamento do TTPa falam a favor da presença de hemofilia. 

II. Hemorragia mucocutânea na presença de equimoses frequentes em áreas livres de trauma nos 
faz lembrar doença de Von Willebrand. 

III. A púrpura de Henoch-Schonlein é caracterizada por lesões purpúricas palpáveis não 
palquetopênicas, distribuídas com mais frequência nos membros inferiores e nádegas. 

IV. Normalidade do TP e do TTPa afastam a possibilidade de coagulopatia. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  

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

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

D(   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

 

 

 

29) Adolescente de 13 anos de idade é trazido pela mãe preocupada, pois é o menor da turma e 
ainda não apresentou nenhuma característica sexual secundária. Ele tem baixa estatura e baixo 
peso, ambos no percentil 50 para 10 anos de idade. O exame clínico é normal e revela G1 – P1 
e testículos com volume de 3 ml. A idade óssea é de 10 anos. A mãe tem estatura de 165 cm e o 
pai de 175 cm.  

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a melhor orientação.  

 
A(   ) Solicitar retorno em dois meses para avaliar velocidade de crescimento. 

B(   ) Encaminhar ao endocrinologista para avaliação. 

C(   ) Solicitar radiografia para estudo da sela turca, hemograma, parasitológico de fezes e parcial de 
urina e avaliar intervalo para retorno de acordo com resultados dos exames. 

D(   ) Iniciar com reposição hormonal. 

E(   ) Não solicitar exames nessa consulta e remarcar retorno em seis meses para acompanhar 
crescimento e desenvolvimento. 
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30) Adolescente com 14 anos de idade é trazido pela mãe para uma consulta de rotina. Identifique se 
as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(   ) Apresentava pelos púbicos recobrindo toda a região suprapúbica, o que corresponde ao estágio 
II de Tanner. 

(   ) Apresentava ginecomastia puberal correspondente a M2 de Tanner, o que é considerado normal 
para o estágio puberal. 

(   ) O volume testicular era de 5 ml, o que é compatível com o grau de desenvolvimento dos pelos 
púbicos. 

(   ) A genitália externa estava em G3, podendo se afirmar que já estava no final do estirão do 
crescimento. 

(   ) A estatura da mãe era 160 cm e a do pai 171 cm, portanto sua estatura-alvo era 172 cm. 
  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – F – F – V 
B(   ) F – V – F – F – V 
C(   ) V – F – V – F – V 
D(   ) V – V – F – V – F 
E(   ) F – F – V – V – F 
 
31) Menina de 4 anos de idade e peso de 17 Kg é internada por apresentar Pielonefrite Aguda. A 

aceitação alimentar era nula sendo necessário fazer hidratação para manutenção das 
necessidades básicas diárias.  

 Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

 Utilizando a fórmula de Holliday-Segar, qual o volume de líquidos e qual a concentração de 
eletrólitos necessária para as 24 horas?  

 

A(   ) 1700 ml ─ 51 mEq de Sódio e 42,5 mEq de Potássio. 

B(   ) 1500 ml ─ 45 mEq de Sódio e 33,7 mEq de Potássio. 

C(   ) 1700 ml ─ 45 mEq de Sódio e 33,7 mEq de Potássio. 

D(   ) 1350 ml ─ 40,5 mEq de Sódio e 33,7 mEq de Potássio. 

E(   ) 1350 ml ─ 51 mEq de Sódio e 42,5 meq de Potássio. 

 
32) No atendimento imediato de uma adolescente de 15 anos de idade, casada, vítima de violência 

sexual há 24 horas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, de 
acordo com a norma técnica do Ministério da Saúde.  

 

(   ) O boletim de ocorrência policial só será realizado se a paciente permitir, pois a paciente é 
casada e, portanto, emancipada. 

(   ) Deve ser solicitado teste de gravidez. 
(   ) Solicita-se sorologia para sífilis, hepatite B e C, anti HIV. 
(   ) Deve ser oferecida anticoncepção de emergência. 
(   ) Faz-se profilaxia para DST e AIDS. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) F – V – V – V – V 
B(   ) V – V – V – F – F  
C(   ) F – F – V – V – F  
D(   ) V – F – F – F – V  
E(   ) F – F – F – V – V 
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33) Com relação às complicações neurológicas características da prematuridade, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Acidente vascular isquêmico no território da artéria cerebral média com paralisia cerebral 
hemiplégica. 

B(   ) Malformações arteriovenosas levando à hemorragia intraventricular, com consequente paralisia 
cerebral distônica. 

C(   ) Hemorragia da matriz germinativa, leucomalácia periventricular, infarto hemorrágico 
periventricular e paralisia cerebral diplégica. 

D(   ) Trombose dos seios venosos intracranianos com hipertensão intracraniana levando à 
aceleração do perímetro cefálico, abaulamento de fontanelas e disjunção de suturas. 

E(   ) Defeitos da migração neuronal especialmente nas regiões temporo-occipitais levando à 
epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral coreoatetósica e ataxia. 

 

34)  Assinale a alternativa que MELHOR define crise epilética. 
 

A(   ) Evento de início bem definido e recuperação gradativa, caracterizado por manifestações 
motoras proeminentes. 

B(   ) Evento caracterizado por queda, retroversão ocular, cianose generalizada, sialorreia, posturas 
tônicas, abalos clônicos e coma pós-ictal. 

C(   ) Evento associado à perda da consciência, com ou sem manifestações motoras.  
D(   ) Evento motor ou sensitivo, secundário à disfunção do encéfalo, medula espinhal ou nervos 

periféricos, com ou sem perda completa da consciência. 
E(   ) Evento paroxístico secundário à excitação excessiva de uma população de neurônios do córtex 

cerebral. 
 

35) Assinale a alternativa CORRETA. 

 O transtorno invasivo do desenvolvimento (ou transtorno do espectro autista) é um conjunto de 
manifestações, de múltiplas etiologias, cujos três principais elementos são: 

 

A(   ) pobre interação social, problemas na linguagem verbal e não verbal, repertório restrito de 
interesses e atividades.  

B(   ) deficiência mental grave, pobre interação social, epilepsia de difícil controle. 
C(   ) dificuldades motoras com espasticidade, atraso na fala com comunicação gestual preservada, 

estereotipias. 
D(   ) tomografia ou ressonância com anormalidades corticais, eletroencefalograma normal, 

brincadeira pouco imaginativa. 
E(   ) mutismo com compreensão e expressão gestual preservadas, sinais neurológicos focais, 

ausência de contato visual. 
 

36) Menino de 18 meses de idade com quadro clínico de febre há 2 dias até 38 °C, tosse produtiva 
intercalada com tosse seca, respiração ruidosa, apetite diminuído, com coriza serosa, estertores 
bolhosos, roncos e sibilos bilaterais. Radiografia de tórax evidencia discreta hiperinsuflação 
pulmonar bilateral com presença de pequenas condensações heterogêneas sem limites precisos 
localizadas nas regiões peri-hilares bilaterais.   

 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o diagnóstico mais provável. 
 

A(   ) Broncopneumonia Bacteriana. 
B(   ) Broncopneumonia Viral. 
C(   ) Bronquiolite.  
D(   ) Traqueobronquite. 
E(   ) Asma Brônquica. 
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37)  Assinale a alternativa CORRETA. 

 Pré-escolar do sexo masculino com história de sibilância, dispneia e tosse em episódios 
semanais, com atividades limitadas aos grandes esforços, sintomas noturnos ocasionais, uso de 
broncodilatadores de alívio menos de 2 vezes por semana e um Pico de Fluxo Expiratório maior 
ou igual a 80% do previsto pode ser caracterizado como tendo: 

 

A(   ) asma intermitente. 

B(   ) asma persistente moderada. 

C(   ) asma persistente leve.  

D(   ) asma persistente grave. 

E(   ) não pode ser caracterizado como asma nessa faixa etária. 

 

38) Menino de 18 meses de idade apresenta há 14 dias quadro de tosse produtiva, principalmente 
noturna, e secreção nasal muco-purulenta contínua e persistente, associada à diminuição do 
apetite. Nega febre e alterações gastrointestinais. Ao exame físico foi observada a presença de 
secreção em retrofaringe e roncos de transmissão e raros sibilos à ausculta pulmonar.  

 Diante desse quadro clínico, assinale a conduta médica CORRETA a ser tomada. 

 

A(   ) Solicitar radiografia de tórax. 

B(   ) Solicitar radiografia de seios da face. 

C(   ) Solicitar bacterioscopia e cultura de secreção nasal. 

D(   ) Iniciar amoxicilina.  

E(   ) Instilar corticoide nasal. 
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39) Assinale a alternativa CORRETA.  

 Recém-nascido de 5 dias de vida, cuja mãe referia ocorrência de episódios de apneia, apresenta 
parada cardiorrespiratória ao chegar na emergência. Após realizados passos iniciais de 
reanimação, estabelecimento de adequado suporte ventilatório e massagem cardíaca, a 
evidência de bradicardia severa, de acordo com as atuais diretrizes internacionais, indica a 
administração de: 

 

A(   ) adrenalina 1:10.000, uma dose de 1 ml/Kg intratraqueal. Se não houver resposta, a dose 
imediata deverá ser endovenosa, em 0,1 ml/Kg. 

B(   ) atropina, na dose de 0,3 ml/Kg, endovenosa. 

C(   ) adrenalina 1:1.000, na dose de 1 ml/Kg, intratraqueal ou endovenosa se houver acesso venoso 
disponível. 

D(   ) adrenalina 1:10.000, até três doses de 1 ml/Kg intratraqueal, seguida de dose endovenosa 
quando não for obtida resposta. 

E(   ) atropina, 0,3 m/Kg intratraqueal, seguida de adrenalina endovenosa.   

 

40) Recém-nascido com 4 dias de vida apresenta edema, importante eritema e secreção purulenta 
fétida na região umbilical. Mãe nega febre, recusa alimentar ou outra alteração. 

 Assinale a alternativa CORRETA em relação a este caso. 

 

A(   ) Recomenda-se intensificação da higiene e álcool a 70% no local e retorno em 48 horas para 
reavaliação. 

B(   ) Indica-se antibioticoterapia enteral para tratamento de onfalite. 

C(   ) Inicia-se antibioticoterapia e nutrição parenteral com suspensão da dieta enteral devido ao risco 
de fasciíte necrosante. 

D(   ) Indica-se internação hospitalar para tratamento com antissépticos e antibiótico tópicos e melhor 
observação da evolução de onfalite. 

E(   ) Levanta-se a suspeita de onfalite e indica-se antibioticoterapia parenteral. 
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