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MÉDICO PEDIATRA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

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

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 conhecimentos
específicos e questões de informática.
 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.
 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.
 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;

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

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-Respostas;
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 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas,
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.

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, gravador, receptor e/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e
da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2019 – PREFEITURA DE VARGEM BONITA - SC

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.

a)
b)
c)
d)
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Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.

I. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.

II. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.

QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I.
Viajou no feriado, foi à praia com os
novos amigos.
II.
A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III.
Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV.
Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

III. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.

IV. Levarei
a)
b)
c)
d)

a
ata
de
presença
..................................... às provas.
Meias – Faz – Havia – anexas.
Meio – Fazem – Haviam – anexa.
Meio – Faz – Havia – anexa.
Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
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III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à câmara, com a sanção
do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-Prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, é Cargo em
Comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.
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d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município, Estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Lei n. 8.069/90, em seu artigo 5º, estabelece que
nenhuma criança ou adolescente será objeto
de
qualquer
forma
de
negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão, punindo na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990).
Sobre a violência contra crianças e
adolescentes, não é correto afirmar:
a) A violência interpessoal ocorre na interação
entre as pessoas que demonstram dificuldade
de resolver conflitos por meio da conversa,
como também nas relações entre pais e filhos,
homens e mulheres, irmãos, entre outras, nas
quais estão caracterizadas as relações de
poder.
b) A Síndrome do bebê sacudido é causada por
violenta movimentação da criança, segurada
pelos braços ou tronco. Essa ação provoca o
choque entre a calota craniana e o tecido
encefálico deslocado, ocorrendo desde microhemorragias, por rupturas de artérias e veias,
até hemorragias maciças e rompimento de
fibras do tecido nervoso.
c) A negligência emocional é caracterizada pela
simulação ou criação, por um dos
responsáveis ou cuidador (com grande
frequência a mãe), de sinais ou sintomas que
caracterizam doenças em seus filhos.
d) Caso o profissional perceba que há risco de
revitimização ou considere que a própria
família representa um risco para a criança ou
o adolescente, deve contatar imediatamente o
Conselho Tutelar a fim de comunicar a
situação e receber orientações para proteger a
vítima.
QUESTÃO 17
O Programa Nacional de Imunização (PNI)
completou 45 anos em 2018. Sobre o
calendário nacional de vacinação do Ministério
da Saúde, analise as afirmações a seguir:
I. Ao nascer devem-se administrar as vacinas
BCG e hepatite B.
II. Com três meses o bebê deve receber a
vacina meningocócica C conjugada (1ª
dose), e a 2ª aos seis meses.
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III. A vacina da febre amarela em dose única
está indicada a partir dos seis meses de
vida.
Está correto o que se afirma em:
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 18
Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança, não é correto afirmar:
a) Tem como objetivo mudanças no modelo de
atenção obstétrica e neonatal no País,
buscando equilíbrio e prevenção de
intervenções desnecessárias, assumindo-se
que práticas sem recomendação técnica
durante o trabalho de parto e nascimento
podem contribuir para a persistência dos
índices ainda elevados de morbidade e de
efeitos adversos físicos e psíquicos, imediatos,
de médio e longo prazos, na vida da mulher e
da criança, com prejuízo do seu pleno
desenvolvimento.
b) Tem como princípios: 1. Direito à vida e à
saúde; 2. Prioridade absoluta da criança; 3.
Acesso universal à saúde; 4. Integralidade do
cuidado; 5. Equidade em saúde; 6. Ambiente
facilitador à vida; 7. Humanização da atenção;
8. Gestão participativa e controle social.
c) Tem como diretrizes: 1. Gestão interfederativa
das ações de saúde da criança 2. Organização
das ações e dos serviços na rede de atenção;
3. Promoção da Saúde; 4. Fomento à
autonomia
do
cuidado
e
da
corresponsabilidade da família; 5. Qualificação
da força de trabalho do SUS; 6. Planejamento
e desenvolvimento de ações; 7. Incentivo à
pesquisa e à produção de conhecimento; 8.
Monitoramento
e
avaliação;
9.
Intersetorialidade.
d) Estrutura-se em sete eixos estratégicos: 1.
Atenção humanizada e qualificada à gestação,
ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido;
2. Aleitamento materno e alimentação
complementar saudável; 3. Promoção e
acompanhamento do crescimento e do
desenvolvimento integral; 4. Atenção integral a
crianças com agravos prevalentes na infância
e com doenças crônicas; 5. Atenção integral à
criança em situação de violência, prevenção
de acidentes e promoção da cultura de paz; 6.
Atenção à saúde de crianças com deficiência
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ou em situações específicas e de
vulnerabilidade; 7. Vigilância e prevenção do
óbito infantil, fetal e materno.
QUESTÃO 19
Sobre os princípios que orientam a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança, não é correto afirmar:
a) Equidade refere-se à igualdade da atenção à
saúde, sem privilégios ou preconceitos,
mediante a definição de prioridades de ações
e serviços de acordo com as demandas de
cada um.
b) Gestão participativa e controle social refere-se
ao princípio que busca qualificar as práticas do
cuidado, mediante soluções concretas para os
problemas reais vividos no processo de
produção de saúde, de forma criativa e
inclusiva.
c) Acesso universal à saúde: é direito de toda
criança
receber
atenção
e
cuidado
necessários, e é dever da política de saúde,
por meio dos equipamentos de saúde, atender
às demandas da comunidade, propiciando o
acolhimento, a escuta qualificada dos
problemas e a avaliação com classificação de
risco e vulnerabilidades sociais.
d) Integralidade do cuidado: princípio do SUS
que trata da atenção global da criança,
contemplando todas as ações de promoção,
prevenção, tratamento, reabilitação e cuidado,
de modo a prover resposta satisfatória na
produção do cuidado, não se restringindo
apenas às demandas apresentadas.
QUESTÃO 20
Sobre os exames de triagem neonatal é
incorreto afirmar:
a) Triagem Neonatal Biológica (TNB) (Teste do
pezinho): consiste na detecção em recémnascidos, em tempo oportuno (do 3º ao 5º dia
de vida), dos seguintes distúrbios congênitos e
hereditários: fenilcetonúria, hipotireoidismo
congênito, doença falciforme e outras
hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia
adrenal congênita e deficiência de biotinidase.
b) Triagem Neonatal Auditiva (TNA) (Teste da
orelhinha): realizada por meio de medidas
fisiológicas e eletrofisiológicas da audição:
Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) e
Potencial Evocado Auditivo do Tronco
Encefálico (Peate) em recém-nascidos e
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lactentes, visando identificar deficiências
auditivas.
c) Triagem Neonatal Ocular (TNO) (Teste do
olhinho): consiste na identificação, em tempo
oportuno, de agravos que levam à
opacificação do cristalino, com diagnóstico
presuntivo de retinoblastoma, à catarata
congênita e a outros transtornos oculares
congênitos e hereditários.
d) Triagem Neonatal de Cardiopatias Congênitas
Críticas, por oximetria de pulso (Teste do
coraçãozinho): deve ser realizada de forma
universal, nos recém-nascidos, entre 48 e 72
horas de vida, antes da alta hospitalar,
conforme regulamentação por meio da
Portaria n. 20, de 10 de junho de 2014, visando
à detecção oportuna de malformações
cardíacas graves.
QUESTÃO 21
Apesar de todas as evidências científicas
provando a superioridade da amamentação
sobre outras formas de alimentar a criança
pequena, e apesar dos esforços de diversos
organismos nacionais e internacionais, as
prevalências de aleitamento materno no Brasil,
em especial as de amamentação exclusiva,
estão bastante aquém das recomendadas, e o
profissional de saúde tem papel fundamental
na reversão desse quadro. Sobre o aleitamento
materno, é correto afirmar:
a) Aleitamento materno complementado é
quando a criança recebe, além do leite
materno, qualquer alimento sólido ou
semissólido com a finalidade de complementálo, e não de substituí-lo.
b) Aleitamento materno exclusivo é quando a
criança recebe, prioritariamente, leite materno,
e somente complementa com água ou bebidas
à base de água (água adocicada, chás,
infusões).
c) A mortalidade por doenças infecciosas é seis
vezes maior em crianças menores de dois
meses não amamentadas.
d) A amamentação diminui a gravidade dos
episódios de infecção respiratória.
QUESTÃO 22
Todo profissional de saúde que faz assistência
a mães e bebês deve saber orientar sobre a
amamentação. Não é uma orientação correta:
a) Quando a mama está muito cheia, a aréola
pode estar tensa, endurecida, dificultando a
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pega. Em tais casos, recomenda-se, antes da
mamada, retirar manualmente um pouco de
leite da aréola ingurgitada.
b) A dor na amamentação é normal, pois indica
que o bebê está retirando o leite comprimindo
os ductos lactíferos com as gengivas e a
língua.
c) Muitas vezes, o bebê com pega inadequada
não ganha o peso esperado, apesar de
permanecer longo tempo no peito. Isso ocorre
porque, nessa situação, ele é capaz de obter o
leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o
leite posterior, mais calórico.
d) Uma posição inadequada da mãe e/ou do
bebê
na
amamentação
dificulta
o
posicionamento correto da boca do bebê em
relação ao mamilo e à aréola, resultando no
que se denomina “má pega”, a qual dificulta o
esvaziamento da mama, podendo levar a uma
diminuição da produção do leite.
QUESTÃO 23
Os HPV (Papilomavirus humano) são capazes
de infectar a pele e as mucosas. Sobre a vacina
do HPV, é correto afirmar:
a) Deve ser administrada a partir dos oito anos de
idade.
b) Deve ser administrada em duas doses, com
seis meses de intervalo.
c) Adultos imunodeprimidos também podem
receber a vacina contra HPV, no mesmo
esquema de duas doses, com seis meses de
intervalo.
d) A vacina é eficaz contra infecções ou lesões
por HPV já existentes.
Fonte:https://pebmed.com.br/novo-calendarionacional-de-vacinacao-do-ministerio-da-saudepara-2019/

QUESTÃO 24
O sarampo é uma doença viral, infecciosa
aguda, potencialmente grave, transmissível,
extremamente contagiosa. Sobre essa doença
é correto afirmar:
a) A transmissão ocorre de forma direta, por meio
de secreções nasofaríngeas expelidas ao
tossir, espirrar, falar ou respirar.
b) A Tríplice viral protege do vírus do sarampo,
da caxumba e do rotavírus.
c) A 1ª dose da Tríplice viral deve ser
administrada em crianças com 15 meses de
idade.
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d) A vacina Tríplice viral pode ser administrada
em crianças com sinais e sintomas de
sarampo, de qualquer idade.
QUESTÃO 25
Visitas domiciliares são recomendadas às
famílias de gestantes e de crianças na primeira
semana pós-parto, e posteriormente a esse
período, a periodicidade deve ser pactuada
com a família a partir das necessidades
evidenciadas e considerando-se os fatores de
risco e de proteção. Nesse sentido, não é
correto afirmar:
a) Para crianças com menos de dois meses de
idade, a frequência cardíaca abaixo de 100
bpm e respiração rápida (acima de 60 mrm)
são sinais que indicam a necessidade de
encaminhamento da criança ao serviço de
referência com urgência.
b) Para a criança com diarreia, é importante
identificar sinais de gravidade de desidratação,
tais como: letargia, inconsciência, inquietude,
irritação, olhos fundos, sinal da prega presente
(a prega cutânea retorna lentamente ao estado
natural), ou se a criança não consegue mamar
ou beber líquidos.
c) A primeira consulta do recém-nascido deverá
ocorrer nos primeiros 15 dias de vida.
d) Consideram-se normais tanto uma perda de
peso de até 10% ao nascer quanto a sua
recuperação até o 15º dia de vida.

QUESTÃO 26
São situações de risco e vulnerabilidade à
saúde do recém-nascido:

I. Criança residente em área de risco.
II. Asfixia grave ou Apgar menor que 7 no 5º
minuto.

III. Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500 g).
IV. Mãe com menos de 18 anos de idade.
É correto o que se afirma em:

a)
b)
c)
d)

I e II.
II e III.
III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 27
O aleitamento materno é a mais sábia
estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e
nutrição para a criança e constitui a mais
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sensível, econômica e eficaz intervenção para
redução da morbimortalidade infantil. Sobre o
aleitamento materno, é correto passar a
seguinte orientação às mães:
a) Amamentação em livre demanda significa que
a criança é amamentada sem restrições de
horários e de tempo de permanência na
mama.
b) A mãe deve alternar as mamas, e não é
necessário esvaziar uma mama para iniciar na
outra.
c) O uso de chupeta não está associado à maior
ocorrência de candidíase oral.
d) Se houver presença de sangue no leite, a
amamentação dever ser imediatamente
suspensa.
QUESTÃO 28
Um exame físico completo deve ser realizado
na primeira consulta de puericultura. Sobre o
exame físico, não é correto o que se afirma em:
a) Examine as fontanelas: a fontanela anterior
mede de 1 a 4 cm, tem forma losangular,
fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar
fechada no momento do nascimento. A
fontanela posterior é triangular, mede cerca de
0,5 cm e fecha-se até o segundo mês.
b) A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4
e 37,5 ºC e não necessita ser medida
rotineiramente em crianças assintomáticas,
exceto na presença de fatores de risco, como
febre materna durante o parto.
c) Quando os testículos não forem palpáveis na
bolsa escrotal na primeira consulta do recémnascido, a mãe deve ser informada de que isso
se trata de uma situação comum,
especialmente em prematuros.
d) Deve-se contar a frequência cardíaca, que
normalmente varia entre 80 e 100 bpm.
QUESTÃO 29
O Calendário
Nacional
de
Vacinação contempla não apenas as crianças,
mas também adolescentes, adultos, idosos,
gestantes e povos indígenas. Ao todo, são
disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20
doenças, cuja proteção inicia ainda nos
recém-nascidos, podendo se estender por
toda a vida. Sobre a vacina da febre amarela,
analise as afirmações a seguir:
I. É fundamental que no momento da
vacinação seja feita uma triagem para
identificar quem pode e deve ser
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vacinado, evitando-se, assim, o aumento
de reações graves.
PORQUE
II. A vacina é aplicada com vírus
enfraquecido,
que
se
replica
no
organismo e em algumas pessoas pode
ocasionar reações leves, como dor no
local onde foi aplicada a vacina, mal-estar
e febre, e em pessoas com o sistema
imunológico comprometido, a vacina
pode causar reações graves.
Sobre as afirmações I e II, assinale a alternativa
correta:
a) A afirmação I está correta e a II justifica a I.
b) A afirmação I está incorreta e a II justifica a I.
c) A afirmação I está correta e a II não justifica a
I.
d) Nenhuma das afirmações está correta.
QUESTÃO 30
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Criança (Pnaisc) organiza-se a partir da
Rede de Atenção à Saúde e de seus eixos
estratégicos, mediante a articulação das ações
e serviços de saúde disponíveis nas redes
temáticas, em especial aquelas desenvolvidas
na rede de saúde materna, neonatal e infantil.
Todas as alternativas a seguir estão
contempladas no Pnaisc, exceto:
a) Nas ações de saúde direcionadas à criança,
recomenda-se que todos os profissionais da
equipe de saúde incorporem, em sua rotina, o
exame da cavidade bucal das crianças e
orientações aos pais e responsáveis sobre a
prevenção de doenças e agravos e de
promoção da saúde bucal.
b) O Programa de Saúde na Escola tem como um
dos objetivos influenciar a oferta de alimentos
saudáveis e atividades físicas nos ambientes
frequentados por crianças.
c) A criança deve ser compreendida como sujeito
de direitos e em condição peculiar de
desenvolvimento,
com
prioridade
no
atendimento, por equipe multiprofissional, com
Projeto Terapêutico Singular (PTS) para os
casos de maior complexidade, buscando a
produção do cuidado integral e integrado.
d) Situações
de
crianças
de
maior
risco/complexidade devem ser encaminhadas
a profissionais especializados, e não é feito
seguimento pela Estratégia Saúde da Família.
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