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CADERNO DE PROVAS
TMNS MÉDICO PEDIATRA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com
outro candidato;

• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

• A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.

f) Fazer anotação de informações relativas às suas

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação e Conhecimento Específico.

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;

• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.

Cartão-Respostas;

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:
• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais

para a sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras

e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou
impressos que não forem expressamente permitidos,

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
• Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.
• Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia
de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Leia o excerto da letra da música apresentado a
seguir e assinale a alternativa correta quanto à
concordância verbal, considerando a gramática
normativa da Língua Portuguesa.
“Fazem mais de quatro semanas que estou na
estrada.” (Sá e Guarabyra)
a) O termo sublinhado é um verbo e sua
concordância está correta, pois o termo “quatro
semanas” está no plural.
b) A concordância do verbo sublinhado está
incorreta, pois o verbo fazer, como está
empregado, não admite sujeito e, portanto, só
pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.
c) O termo sublinhado é um verbo e sua
concordância está correta, pois o verbo fazer
nunca é impessoal.
d) O verbo fazer, quando empregado no sentido
de tempo transcorrido ou quando se refere a
fenômenos atmosféricos, deve ser flexionado
na terceira pessoa do plural.
QUESTÃO 02
Dentre os períodos apresentados a seguir, um é
composto por coordenação e contém uma
oração coordenada sindética aditiva, assinale-o.
a) Cheguei aqui, procurei minha sala e mantiveme calado.
b) Quando cheguei aqui, logo procurei minha sala.
c) Tenho certeza de que alcançarei nota máxima.
d) Não se esqueça de que tudo depende de seu
esforço.
QUESTÃO 03
Indique a frase em que a colocação pronominal
está em desacordo com a norma culta.
a) Nada me perturba durante a prova.
b) Fale-me sobre suas expectativas.
c) Quem te ajudou nos estudos?
d) Te chamei para rever este conteúdo.
QUESTÃO 04
Leia as orações a seguir e analise o emprego da
vírgula.
I. A prova, que estava muito fácil, foi respondida
rapidamente.
II. Senhores, desliguem seus celulares antes de
iniciar a prova.
III. Há muitos anos, participei de outro concurso
público.
IV. Kobe Bryant, astro da NBA, morreu num
desastre aéreo.
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Assinale a alternativa correta
emprego correto da vírgula.
a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Apenas III está correta.

quanto

ao

QUESTÃO 05
De acordo com a gramática normativa da Língua
Portuguesa, assinale a alternativa que preenche
correta e respectivamente as lacunas das
orações a seguir.
I. O candidato reclamou da prova _____ pessoas
estranhas.
II. Todos ficaram frente _____ frente com o
fiscal.
III. Ficarei _____ disposição dos senhores após
a prova.
IV. Chegamos _____ cidade ainda bem cedo.
a) á – à – a – a
b) à – a – à – a
c) a – à – à – à
d) a – a – à – à
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Uma microempresa que atua no setor têxtil tem
como principal fonte de renda a venda de
roupas de inverno. O lucro mensal dessa
empresa em 2019 variou ao longo do ano,
podendo ser modelado pela função quadrática:
𝑷(𝒕) = −𝒕𝟐 + 𝟏𝟐𝒕 + 𝟏𝟎
Em que P(t) é o lucro mensal da empresa (em
milhares de reais) e t é o tempo (em meses),
sendo que t = 1 representa o mês de janeiro, t =
2,
o
mês
de
fevereiro,
e
assim
consequentemente até t = 12 para o mês de
dezembro. O lucro mensal máximo dessa
empresa em 2019 e o mês em que isso ocorreu
são, respectivamente:
a) 46 mil reais no mês de junho.
b) 46 mil reais no mês de julho.
c) 118 mil reais no mês de junho.
d) 118 mil reais no mês de julho.
QUESTÃO 07
Com relação às funções, analise as afirmações
a seguir:
I. Na função 𝒇(𝒙) = 𝒙² + 𝟏𝟎, a taxa de variação
média de f sobre o intervalo [𝟎, 𝟐] é igual a 2.
II. O domínio da função 𝒈(𝒙) =

𝒙−𝟐
𝟗−𝟓𝒙
𝟗

valores reais de x, tal que 𝒙 < .
𝟓

são todos os
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𝟏

III. Dada a função 𝒉(𝒙) = −𝟓𝒙 + , então 𝒉(𝟐) =
𝟑

−𝟐𝟗
𝟑

.

É correto o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Dadas as matrizes:
𝟐 𝟑
𝑨=[
]
−𝟏 𝟒
𝟐
𝑪=[
𝟐𝟏

𝑩=[
𝟏𝟒
𝟏𝟓

−𝟔
]
−𝟖

−𝟓
𝟒

𝟏
𝟒

𝟎
]
−𝟐

Pode-se afirmar que:
a) A multiplicação da matriz A pela matriz B
resulta na matriz C.
b) O determinante da matriz A é igual a 5.
c) A soma da matriz B com a matriz C resulta na
matriz A.
1/2 1/3
d) A inversa da matriz A é 𝐴−1 = [
].
−1 1/4
QUESTÃO 09
Um médico receitou um remédio para um de
seus pacientes. A relação entre o tempo
decorrido t (em horas) desde que o paciente
tomou a primeira dose e a quantidade de
remédio Q(t) (em miligramas) restante em sua
corrente sanguínea pode ser modelado por:
𝑸(𝒕) = 𝟓𝟓𝒆−𝟎,𝟓𝒕
Após quanto tempo a quantidade de remédio
restante na corrente sanguínea desse paciente
será de apenas 1 miligrama? Considere 𝐥𝐧

𝟏
𝟓𝟓

≅

−𝟒.
a) 4 horas.
b) 5,5 horas.
c) 7,5 horas.
d) 8 horas.
QUESTÃO 10
Jogadores de sinuca devem ter um bom
raciocínio trigonométrico, pois o jogo envolve o
entendimento de como medir ângulos e
distâncias. Considere que uma bola de sinuca é
atingida por um taco se deslocando 50 cm antes
de bater na borda e se deslocando mais 60 cm
até entrar na caçapa. O ângulo formado entre o
caminho da bola antes de atingir a borda e o
caminho depois que a bola atinge a borda é de
45º.

Considere 𝐜𝐨𝐬(𝟒𝟓°) ≅ 𝟎, 𝟕
Antes de ser atingida pelo taco, a distância
entre a bola e a caçapa era de,
aproximadamente:
a) 39 cm.
b) 44 cm.
c) 51 cm.
d) 58 cm.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
A Lei Orgânica do Município de Treze Tílias
poderá ter emendas mediante proposta:
a) De um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal e do Prefeito Municipal.
b) De metade, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal e do Prefeito Municipal.
c) De um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal, não sendo permitido ao
Prefeito Municipal.
d) Exclusiva do Prefeito Municipal.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, o serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizadas, é:
a) Autarquia.
b) Empresa Pública.
c) Sociedade de Economia Mista.
d) Fundação Pública.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Treze Tílias, há previsão expressa
de quais tipos de capacitação?
a) Aperfeiçoamento e adaptação.
b) Integração e adaptação.
c) Integração, aperfeiçoamento, relotação e
adaptação.
d) Integração, aperfeiçoamento e adaptação
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QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias, o adicional de
periculosidade é de:
a) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do
salário-base do servidor.
b) 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
salário-base do servidor.
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do saláriobase do servidor
d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do
salário-base do servidor.
QUESTÃO 15
O Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Treze Tílias não prevê o seguinte
adicional:
a) Por assiduidade.
b) Jeton.
c) De sobreaviso.
d) Por tempo de serviço.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16
A síndrome de Munchausen é definida como
transtorno autoinduzido, caracterizado pela
apresentação
frequente
ao
tratamento
hospitalar de uma doença aparentemente
aguda, que o paciente explica com uma história
plausível e dramática, mas completamente
falsa, com a nota explicativa de sintomas de
doença inventados por uma pessoa que
repetidamente busca hospitalização. Sobre
essa síndrome, analise as afirmações a seguir:
I.
É chamada Síndrome de Munchausen
por transferência ou procuração quando aquele
que cria ou inventa a doença não é o próprio
paciente, mas um cuidador que, persistente ou
intermitentemente, produz de forma intencional
sintomas no outro, geralmente criança ou
adolescente.
II.
Crianças sem malformações, problemas
genéticos
ou
doenças
crônicas
que
apresentarem prontuário volumoso, sendo
atendidas por diversas especialidades ou em
centros de saúde diferentes, devem ser
avaliadas pela possibilidade de serem vítimas
dessa síndrome.
III.
Na suspeita dessa síndrome, uma das
condutas do médico deve ser o internamento
hospitalar com afastamento do possível
agressor, para observação da existência real
dos sintomas.
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Estão corretas as assertivas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e III.
QUESTÃO 17
A Sociedade Brasileira de Pediatria defende que
quando se trata de uma criança com dificuldade
escolar, o pediatra deve investigar a possível
causa para tal déficit, visto que os motivos são
diversos, e, portanto, diversas são as
intervenções. Diversas causas podem levar a
dificuldades escolares, incluindo pré-natais,
perinatais,
pós-natais,
biológicas,
comportamentais e sociais. Considerando as
síndromes listadas a seguir, assinale a
alternativa incorreta.
a) A Síndrome do X Frágil é a causa herdada mais
comum de déficit intelectual. As crianças com X
Frágil,
geralmente
meninos,
possuem
alterações na memória de curto prazo, na
compreensão de processos sequenciais e
dificuldade de atenção, que, somadas às
frequentes estereotipias motoras, determinam
grande prejuízo acadêmico.
b) A Síndrome de Prader-Willi é uma síndrome
que também cursa com déficit intelectual.
Durante os primeiros meses, o lactente
apresenta-se hipotônico e, apesar de nascer
Pequeno para a Idade Gestacional (PIG), após
o primeiro ano de vida apresenta compulsão
alimentar gerada pela disfunção hipotalâmica e
ganho de peso ascendente, com desvios
evidentes nas curvas de crescimento.
c) Na Síndrome de Sturge-Weber as crianças
com essa alteração gênica apresentam uma
tríade: déficit cognitivo, mancha vinho do porto
em hemiface em região maxilar e glaucoma.
d) Na Síndrome de Klinefelter as crianças do sexo
feminino têm uma mutação do gene FMR1.
Apesar de muitas terem inteligência normal,
50% possuem problemas escolares quase
sempre precedidos por transtornos de
linguagem, além de frequentemente exibirem
comportamento de intolerância às frustrações,
impulsividade,
agressividade
e
comportamentos antissociais.
QUESTÃO 18
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA)
(2020), no Brasil o câncer em crianças e
adolescentes de 1 a 19 anos já representa a
primeira causa de morte (8% do total), e em
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torno de 80% podem ser curados. Com relação
às neoplasias que acometem crianças e
adolescentes, não é correto afirmar:
a) No retinoblastoma, um sinal importante é o
chamado “reflexo do olho do gato”,
embranquecimento da pupila quando exposta à
luz.
b) Os fatores de risco estão relacionados
principalmente ao estilo de vida da criança ou
adolescente.
c) Os tumores mais frequentes na infância e na
adolescência são as leucemias, os que atingem
o sistema nervoso central e os linfomas.
d) Aumento do volume ou surgimento de massa
no abdômen podem ser sintomas de tumor de
Wilms ou neuroblastoma.
QUESTÃO 19
O Calendário Básico de Vacinação brasileiro é
definido
pelo
Programa
Nacional
de
Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto
de vacinas consideradas de interesse prioritário
à saúde pública do País, sendo atualmente
constituído por 19 vacinas recomendadas à
população, desde o nascimento até a terceira
idade, e distribuídas gratuitamente nos postos
de vacinação da rede pública. Considerando o
Calendário Básico de Vacinação brasileiro,
analise as afirmações a seguir:
I.
A revacinação com BCG não é
recomendada mesmo para crianças que não
desenvolveram cicatriz vacinal, pela ausência
de evidências de que a repetição traga benefício
adicional.
II.
A vacina da Hepatite B deve ser aplicada
nas primeiras 12 horas de vida.
III.
A vacina Tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola) nunca deve ser aplicada
antes dos 12 meses de idade, mesmo se houver
situação de risco para o sarampo, como surto
ou exposição domiciliar.
Estão corretas as afirmações:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e III.
QUESTÃO 20
A primeira consulta do recém-nascido deverá
ocorrer na sua primeira semana de vida e se
constitui em um momento propício para
estimular e auxiliar a família nas dificuldades do
aleitamento materno exclusivo, para orientar e
realizar imunizações, para verificar a realização
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da triagem neonatal e para estabelecer ou
reforçar a rede de apoio à família. São
parâmetros normais do exame físico do recémnascido:
a) Perda de peso de até 5% ao nascer e
recuperação até o 15º dia de vida; fontanela
anterior medindo de 1 a 4 cm, com forma
losangular; respiração basicamente abdominal,
que deve estar entre 40 e 50 mrm; perímetro
cefálico em torno de 30 cm.
b) Perda de peso de até 10% ao nascer e
recuperação até o 15º dia de vida; fontanela
anterior medindo de 1 a 4 cm, com forma
losangular; respiração basicamente abdominal,
que deve estar entre 40 e 60 mrm; perímetro
cefálico em torno de 35 cm.
c) Perda de peso de até 10% ao nascer e
recuperação até o 15º dia de vida; fontanela
anterior medindo de 2 a 4 cm, com forma
losangular; respiração basicamente abdominal,
que deve estar entre 40 e 60 mrm; perímetro
cefálico em torno de 35 cm.
d) Perda de peso de até 10% ao nascer e
recuperação até o 15º dia de vida; fontanela
anterior medindo de 2 a 4 cm, com forma
losangular; respiração basicamente abdominal,
que deve estar entre 40 e 50 mrm; perímetro
cefálico em torno de 30 cm.
QUESTÃO 21
A criptorquidia isolada é a anomalia congênita
mais comum ao nascimento. Sobre a
criptorquidia não é correto afirmar:
a) A migração espontânea dos testículos ocorre
geralmente nos primeiros três meses de vida e
raramente após os seis a nove meses.
b) Se os testículos não forem palpáveis na
primeira consulta ou forem retráteis, o
rastreamento deve ser realizado nas visitas
rotineiras de puericultura.
c) Se aos 18 meses não forem encontrados
testículos palpáveis no saco escrotal, será
necessário encaminhar a criança à cirurgia
pediátrica.
d) O tratamento precoce da criptorquidia com
cirurgia resulta em diminuição do risco de
câncer de testículos e de problemas com a
fertilidade em adultos.
QUESTÃO 22
A baixa estatura é uma queixa muito comum no
consultório do pediatra. É definida como a
condição na qual a altura dos indivíduos se
encontra abaixo do percentil 3 na curva da

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 001/2020– PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS - SC

UNOESC | 5-7

Organização Mundial de Saúde, ou está 2
desvios-padrão abaixo da média da altura das
crianças com a mesma idade e sexo. Para
investigar as causas da baixa estatura, alguns
exames a serem solicitados incluem:
I.
TSH e T4 livre.
II.
Dosagem de Sódio, Potássio, Ureia,
Creatinina e Gasometria.
III.
Anticorpo antiendomísio e
antitransglutaminase (IgA).
Os exames citados estão relacionados com qual
doença/causa
de
baixa
estatura,
respectivamente?
a) I. Hipotireoidismo; II. Neoplasias; III. Síndrome
do intestino irritável.
b) I. Hipotireoidismo; II. Acidose tubular renal; III.
Doença reumática.
c) I. Hipotireoidismo; II. Acidose tubular renal; III.
Doença celíaca.
d) I. Hipertireoidismo; II. Bronquite crônica; III.
Doença reumática.

I.
O Ministério da Saúde formula,
normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas
e ações, em articulação com o Conselho
Nacional de Saúde.
II.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES)
planeja, organiza, controla, avalia e executa as
ações e serviços de saúde em articulação com
o conselho municipal e a esfera estadual para
aprovar e implantar o plano municipal de saúde.
III.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
participa da formulação das políticas e ações de
saúde, presta apoio aos municípios em
articulação com o conselho estadual e participa
da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para
aprovar e implementar o plano estadual de
saúde.
Está correto o que se afirma em:
a) I
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

QUESTÃO 23
A desnutrição continua a ser uma das causas de
morbidade e mortalidade mais comuns entre
crianças de todo o mundo. Sobre o atendimento
da criança com desnutrição, é incorreto afirmar:
a) O exame de proteínas séricas deve ser
solicitado para toda criança com suspeita de
desnutrição.
b) A hipoglicemia é uma importante causa de
morte da criança com desnutrição grave nos
primeiros dias de tratamento, por isso o seu
risco deve ser sistematicamente avaliado em
toda criança hospitalizada com desnutrição
grave.
c) Considera-se que a criança com desnutrição
grave tem hipotermia, que requer conduta
clínica específica quando a temperatura axilar
estiver abaixo de 35,0 ºC ou a temperatura retal
estiver abaixo de 35,5 ºC.
d) No caso da criança com desnutrição grave com
diarreia, deve-se assumir como tendo algum
grau de desidratação, e, quando associada a
sinais de choque, letargia ou inconsciência, o
seu estado clínico é considerado grave.

QUESTÃO 25
O leite materno é o melhor alimento que um
bebê pode ter. É de fácil digestão e promove um
melhor crescimento e desenvolvimento, além
de proteger contra doenças. Sobre o
aleitamento materno, assinale a alternativa
correta.
a) O aleitamento materno na primeira hora de vida
é importante tanto para o bebê quanto para a
mãe, pois auxilia nas contrações uterinas,
aumentando o risco de hemorragia.
b) Mães com HIV/AIDS podem amamentar
normalmente.
c) Se uma mulher não puder amamentar o seu
filho, ele deve ser alimentado com leite
materno, ou um substituto, em um copo normal,
limpo, e não deve usar mamadeira.
d) A amamentação frequente não faz com que a
mãe produza mais leite.

QUESTÃO 24
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos
maiores e mais complexos sistemas de saúde
pública do mundo e é composto pelo Ministério
da Saúde, Estados e Municípios, conforme
determina a Constituição Federal. Sobre o SUS,
analise as afirmações a seguir:

QUESTÃO 26
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), nas últimas duas décadas ocorreu uma
redução globalmente expressiva na mortalidade
por diarreias infecciosas em crianças com idade
inferior a cinco anos. Sobre o manejo da criança
com diarreia, não é correto afirmar:
a) A diarreia pode ser definida pela ocorrência de
três ou mais evacuações amolecidas ou
líquidas nas últimas 24 horas.
b) Se o paciente está com diarreia e está
hidratado deverá ser tratado no domicílio,
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aumentando a oferta de líquidos e a
manutenção da alimentação com alimentos
que não agravem a diarreia.
c) Se está com diarreia e tem algum grau de
desidratação, deve-se iniciar terapia de
reidratação por via parenteral e administrar
Soro Fisiológico a 0,9%, iniciando com 5 mL/kg
de peso para crianças menores de cinco anos.
d) O aleitamento materno deve ser mantido e
incentivado durante o episódio diarreico.
QUESTÃO 27
Doença exantemática viral aguda, caracterizada
por febre baixa e exantema maculopapular, que
se inicia na face, couro cabeludo e pescoço,
espalhando-se para tronco e membros. Esse
exantema é precedido, em cinco a 10 dias, por
linfadenopatia generalizada, principalmente
subocipital, pós-auricular e cervical posterior. O
texto apresentado refere-se a qual doença?
a) Dengue.
b) Rubéola.
c) Sífilis.
d) Criptococose.
QUESTÃO 28
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda,
transmissível, de distribuição universal, que
compromete especificamente o aparelho
respiratório (traqueia e brônquios) e se
caracteriza por paroxismos de tosse seca.
Analise as afirmativas a seguir:
I. A transmissão ocorre por contato direto da
pessoa doente com pessoa suscetível
(gotículas de secreção eliminadas por tosse,
espirro ou ao falar).
II. A Eritromicina (de preferência o estolato) é o
antimicrobiano
de
escolha
para
o
tratamento.
III. Período de incubação em média de cinco a
10 dias, podendo variar de uma a três
semanas.
Quais das afirmativas apresentadas se referem
à coqueluche?
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 29
A asma é uma doença inflamatória crônica,
caracterizada por hiper-responsividade das vias
aéreas inferiores e por limitação variável ao
fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou
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com tratamento. A crise asmática, ou
exacerbação
da
asma, corresponde
à
agudização do quadro de obstrução e hiperresponsividade das vias aéreas. Sobre a
fisiopatologia da exacerbação da asma, analise
as afirmações a seguir:
I. Ocorre edema e infiltrado inflamatório da
parede brônquica e aumento da produção de
muco.
II. Ocorre estreitamento da luz das vias aéreas
que, por sua vez, reduz o fluxo de ar dos
pulmões.
Sobre as afirmações I e II, assinale a alternativa
correta.
a) As afirmações I e II estão corretas, e a I não é
causa da II.
b) As afirmações I e II estão corretas, e a I é causa
da II.
c) A afirmação I está incorreta, e a II está correta.
d) A afirmação I está correta, e a II está incorreta.
QUESTÃO 30
A cefaleia constitui a terceira causa mais
comum de dor entre crianças; possui idade
média para o aparecimento de 7,5 anos e
crescente prevalência com o aumento da idade.
Não é correto afirmar sobre a cefaleia em
crianças/adolescentes:
a) A cefaleia é considerada primária quando é o
único ou principal sintoma e inclui enxaqueca,
cefaleia tensional e em salvas.
b) Durante as crises, deve-se reduzir estímulos
luminosos e sonoros, pois estes são
considerados fatores precipitantes da cefaleia.
c) No atendimento da criança com cefaleia, devese atentar para fatores de risco como estresse,
fatores relacionados à escola, estilo de vida
pouco saudável, abuso e violência.
d) A cefaleia em crianças é sempre aguda e deve
ser tratada com analgésicos e psicoterapia.
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