
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 50 (cinqüenta) questões da prova objetiva numeradas 

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 
●  

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 
ATUALIDADES 

11a 20 

M
A
T
É
R
IA
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Q
U
E
S
T
Õ
E
S
 

21 a 50 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova 
objetiva.

1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o 
correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso 
não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, 
o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração 
das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a 
sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço 
próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha 
de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, 
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, 
mas controle seu tempo. 

8. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS devidamente assinada e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

 

9. O CADERNO DE QUESTÕES estará disponível a partir 
do dia 21/09 no site - www.fafipa.org/concurso. 

10. No rodapé desta página do CADERNO DE QUESTÕES 

está disponível espaço apropriado para anotar suas 

respostas, anote, destaque e leve contigo. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que 

se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas 
e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie, ou se ausentar da sala levando consigo 
a  FOLHA DE RESPOSTAS. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas 
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 

juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista 
de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os 

candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do 
envelope. 

 

NOME:                          

               INSCRIÇÃO:         
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Planalto vai tirar Dilma de cena e reforçar sua 
blindagem 

Ministra sai de férias em setembro, enquanto ministros 
e líderes do PT são escalados para responder à 

oposição 
Vera Rosa e Tânia Monteiro, BRASÍLIA 

 
Alvo de constantes estocadas da oposição, a 

ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, sairá de 
cena por no mínimo uma semana, em setembro, após 
o anúncio do marco regulatório do pré-sal, no próximo 
dia 31. As férias da ministra, pré-candidata do PT à 
Presidência, coincidem com a nova estratégia do 
Planalto para reforçar sua blindagem. A partir de 
agora, líderes do PT e do governo no Congresso, 
dirigentes petistas e até ministros ficarão 
responsáveis por uma espécie de "comitê" da pronta 
resposta na Esplanada. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
constatou que Dilma continua "assoberbada" de 
trabalho e não pode mais acumular a gerência do 
governo com a coordenação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), os projetos sobre o 
pré-sal e as atividades de campanha. O descanso foi 
sugerido pelos médicos logo depois que a ministra 
terminou, na semana passada, o tratamento de 
radioterapia para combater um câncer no sistema 
linfático. 

Dilma está preocupada com o bombardeio na 
sua direção. Em reunião realizada na quarta-feira, no 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - sede 
provisória do governo -, a ministra negou diante de 
colegas e dirigentes do PT que tenha feito qualquer 
solicitação à então secretária da Receita Federal Lina 
Vieira. Demitida do cargo, Lina acusou Dilma de ter 
pedido a ela para "agilizar" investigações do Fisco 
sobre a família do presidente do Senado, José Sarney 
(PMDB-AP). 

Convocada pelo chefe de gabinete de Lula, 
Gilberto Carvalho, para definir o roteiro que seria 
cumprido poucas horas depois pelo PT no Conselho 
de Ética, a fim de salvar Sarney, a reunião daquele dia 
também tratou da blindagem de Dilma. A avaliação foi 
de que os ataques à chefe da Casa Civil vão crescer e 
é preciso protegê-la. 

Dilma disse não entender por que Lina quis 
arrastá-la para nova crise. "Eu nem sabia que ela seria 
demitida", afirmou. Para o Planalto, o depoimento de 
Lina à Comissão de Constituição de Justiça do 
Senado, na terça-feira, exibiu uma mulher 
"contraditória e evasiva", que não conseguiu provar as 
acusações. 

Mesmo assim, o governo está convencido de 
que é necessário tomar providências para evitar que a 
oposição cole em Dilma o carimbo de "mentirosa". A 
ordem é partir para o confronto e, se o alvo for 
relacionado a alguma medida administrativa, comparar 
com a gestão do tucano Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002). 

"Faz tempo que nossos adversários querem 
desconstruir a imagem da Dilma", afirmou o presidente 
do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). "Quem tem de 
fazer o contraponto na política somos nós, e não ela." 

Um ministro disse ao Estado que os 
governadores José Serra (São Paulo) e Aécio Neves 
(Minas), pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula, 
também escalam secretários para a contraofensiva, 
quando não querem mexer em vespeiros. Seu 
argumento é: por que Dilma tem de pôr a cara para 
bater antes da campanha? 

Lula quer que a concorrente do PT apareça 
apenas em agendas positivas, como o anúncio do 
novo modelo de exploração do petróleo, daqui a oito 
dias. O Planalto vai transformar o pré-sal em trunfo 
político da campanha de 2010 e prepara grande 
cerimônia, salpicada de verde e amarelo, para anunciar 
as medidas. Dilma será a estrela da solenidade, mas 
não deverá comparecer à festa do 7 de Setembro, pois 
planejou seu descanso para esse período. 

Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090823/n

ot_imp423200,0.php>. Acesso em 23 ag 2009. 
 

Questão 1  
Ao longo do texto, a autora emprega expressões 
diferentes para definir a situação de guerra entre Dilma 
Roussef e a oposição do governo, EXCETO 
 
(A) “Dilma está preocupada com o bombardeio na sua 

direção.” 
(B) “A avaliação foi de que os ataques à chefe da Casa 

Civil vão crescer e é preciso protegê-la.” 
(C) “A ordem é partir para o confronto e, se o alvo for 

relacionado a alguma medida administrativa...” 
(D) “...também escalam secretários para a contraofensiva, 

quando não querem mexer em vespeiros.” 
(E) “...a ministra terminou, na semana passada, o 

tratamento de radioterapia para combater um 
câncer...” 

 
Questão 2  
Assinale a alternativa em que a expressão NÃO foi 
empregada em seu sentido denotativo: 
 
(A) “Alvo de constantes estocadas da oposição...” 
(B) “Dilma será a estrela da solenidade...” 
(C) “...grande cerimônia, salpicada de verde e amarelo...” 
(D) “...Dilma Rousseff, sairá de cena por no mínimo uma 

semana...” 
(E) “Dilma continua "assoberbada" de trabalho...” 
 

Questão 3  
“Um ministro disse ao Estado que os governadores 
José Serra (São Paulo) e Aécio Neves (Minas) [...] 
.também escalam secretários para a contraofensiva, 
quando não querem mexer em vespeiros. 
 
A expressão destacada significa, no contexto, 
 
(A) lidar com algo que pode oferecer perigo. 
(B) lidar com um ninho de vespas. 
(C) lidar com situações em que se sai picado. 
(D) lidar com situações do dia anterior. 
(E) lidar com uma nuvem de insetos perigosos. 
 

Questão 4  
Assinale a alternativa em que o elemento para NÃO 
exprime finalidade. 
 
(A) “...logo depois que a ministra terminou [...] o 

tratamento de radioterapia para combater um 
câncer...” 

(B) “Para o Planalto, o depoimento de Lina à Comissão de 
Constituição de Justiça do Senado...” 

(C) “...pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula, 
também escalam secretários para a contraofensiva...” 

(D) “Seu argumento é: por que Dilma tem de pôr a cara 
para bater antes da campanha?” 

(E) “...e prepara grande cerimônia, salpicada de verde e 
amarelo, para anunciar as medidas.” 

 
 



 

Questão 5  
 
Assinale a alternativa correta quanto à função sintática 
desempenhada pelas expressões em destaque. 
 
(A) “Dilma está preocupada com o bombardeio...” (adjunto 

adverbial) 
(B) “...apareça apenas em agendas positivas...” (adjunto 

adnominal) 
(C) “...a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,...” 

(aposto) 
(D) “O descanso foi sugerido pelos médicos...” 

(complemento nominal) 
(E) “Dilma será a estrela da solenidade...” (adjunto 

adverbial) 
 

Questão 6  
 
Em “A avaliação foi de que os ataques à chefe da Casa 
Civil vão crescer e é preciso protegê-la.”, a oração 
destacada é subordinada  
 
(A) substantiva subjetiva. 
(B) substantiva objetiva direta. 
(C) adverbial causal. 
(D) substantiva predicativa. 
(E) adjetiva restritiva. 
 

Questão 7  
 
 “Ministra sai de férias em setembro, enquanto 
ministros e líderes do PT são escalados para 
responder à oposição.” 
 
A conjunção destacada apresenta sentido de 
 
(A) comparação. 
(B) tempo. 
(C) proporção. 
(D) condição. 
(E) concessão. 
 

Questão 8  
 
 Em todas as alternativas abaixo, as expressões 
destacadas completam o sentido de um nome, 
EXCETO 
 
(A) “...depoimento de Lina à Comissão de Constituição de 

Justiça...”. 
(B) “...pré-candidatos do PSDB à sucessão de Lula...”. 
(C) “...mas não deverá comparecer à festa do 7 de 

Setembro...”. 
(D) “...os ataques à chefe da Casa Civil...”. 
(E) “...pré-candidata do PT à Presidência...”. 
. 

Questão 9  
 
Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo 
número de letras e de fonemas: 
 
(A) Próximo 
(B) Crescer 
(C) Ataques 
(D) Setembro 
(E) Disse 
 
 
 
 
 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO contém 
dígrafo: 
  
(A) Campanha. 
(B) Trabalho. 
(C) Concorrente. 
(D) Petistas. 
(E) Necessário. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATALIDADES 
 

Questão 11  
 
A Petrobrás está recentemente na mídia por conta 
da possibilidade de altos lucros na extração de 
petróleo da camada do pré-sal. Assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) O petróleo está na moda nos dias de hoje e 

representa o combustível do futuro.  
(B) O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo 

oceânico, próxima às águas salgadas. 
(C) Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 

mil barris/ano de biodiesel.  
(D) Os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa 

Catarina estão envolvidos nas negociações com o 
Governo para a extração do petróleo no pré-sal. 

(E) O pré-sal é uma extensa área de 149.000 
quilômetros quadrados, que se localiza ao longo da 
costa que se estende do Espírito Santo a Santa 
Catarina. 

 
Questão 12  
 
Este ano completa setenta anos que teve início a 
guerra que modificou os rumos da história. Uma 
guerra que permanece viva na mente de quem 
vivenciou seus momentos cruéis. Assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) A questão se refere à Revolução Francesa com 

seus ideais Iluministas. 
(B) Faz 70 anos que iniciou a Guerra das Malvinas que 

repercutiu na História do Brasil. 
(C) A Guerra do Paraguai, que colocou o Brasil em 

situação degradante na América Latina. 
(D) Trata-se da Segunda Guerra Mundial, conflito que 

envolveu todo o globo terrestre. 
(E) Foi a Primeira Guerra Mundial, quando pela 

primeira vez se utilizou a bomba atômica. 
 

Questão 13  
 
A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, tipifica e 
define a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Essa Lei recebeu o nome de Lei Elis Regina, em 

homenagem à cantora de MPB. 
B) Essa Lei recebeu o nome de Lei Marina Silva, em 

homenagem à ministra que a criou. 
C) A Lei recebeu o nome de Maria da Penha Maia 

Fernandes, nome de uma vítima. 
D) A Lei recebeu o nome de Benedita da Silva, em 

homenagem à ex-Senadora carioca. 
E) Lei Luzia, em homenagem à descoberta 

arqueológica da primeira mulher brasileira. 



 

Questão 14  
 
A Bandeira Municipal da cidade de Londrina, Estado 
do Paraná, foi elaborada por Guilherme de Almeida 
e representa o município nos desfiles cívicos, 
festividades, escolas e em outros municípios e 
Estados. Ela apresenta diversos significados para a 
sociedade londrinense. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) O vermelho-cereja do retângulo representa a cor da 

terra, a fertilidade, e simboliza o entusiasmo, a 

coragem e o espírito de luta. 
(B) A forma arredondada do círculo branco representa 

o mundo inteiro à disposição do cidadão 
londrinense.  

(C) Dispostas em cruz, as estrelas de prata lembram o 
Cruzeiro do Sul, os quatro continentes de onde 
vieram os pioneiros e representam a inspiração, o 
caminho e o rumo. 

(D) As estrelas simbolizam ainda a expansão em todos 
os sentidos e direções, os braços abertos aos 
quatro pontos cardeais e o equilíbrio. 

(E) A bandeira é hasteada diariamente na Prefeitura e 

na Câmara.  
 

Questão 15  
 

Uma das teorias para a chegada do homem ao 

Continente Americano é aquela do Estreito de 

Bering. Segundo tal teoria, o homem teria cruzado 

de barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se 

formavam na região, há cerca de 15.000 anos e se 

espalhado pelo continente. Assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Os pesquisadores desse assunto são os 

arqueólogos que estudam as pedras (material 

lítico), os fragmentos de cerâmica, as pinturas e 

gravações feitas nas paredes das grutas, dos 

abrigos, das lajes  

(B) Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam 

em busca de arcas de tesouro guardadas por 

sociedades extintas e acabam encontrando 

vestígios de vida. 

(C) Achados arqueológicos realizados por brasileiros 

modificaram a versão da história oficial, pois foi 

encontrada, no Nordeste brasileiro, a múmia 

conhecida como Quéops. 

(D) As peças encontradas em sítios arqueológicos são 

retiradas e vendidas como souvenirs, com apoio da 

Sociedade Brasileira de Arqueologia. 

(E) A História indígena foi negligenciada e prejudicada 

pela influência da Arqueologia que preferiu estudar 

sociedades anteriores aos indígenas do Continente 

Americano. 

 

Questão 16  
 
A biopirataria não é apenas o contrabando de 
diversas formas de vida da flora e fauna, mas    
principalmente, a apropriação e monopolização dos 
conhecimentos das populações tradicionais no que 
se refere ao uso dos recursos naturais. Assinale a 
alternativa CORRETA: 
  
A) Os biopiratas são cientistas documentados, 

portando passaporte e aval documental, porque a 
atividade é regulamentada desde 2000. 

B) A lei brasileira proíbe terminantemente a entrada de 
animais originários de outros países, os chamados 
"animais exóticos". 

C) Os animais chamados “exóticos” não constituem 
risco para nosso ecossitema, porque não colocam 
em risco nossas espécies. 

D) Biopirataria no Brasil começou logo após o 
descobrimento do Brasil pelos portugueses, em 
1500, quando estes se apropriaram das técnicas de 
extração do pigmento vermelho do Pau Brasil. 

E) O trabalho que é conhecido como biopirataria é 
validado por realizar a conservação de algumas 
espécies ameaçadas. 
 

Questão 17  
 
Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861, 

através de um experimento, conseguiu demonstrar 

conclusivamente a impossibilidade da geração 

espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos 

abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é 

possível a partir da matéria viva, de um ser vivo 

preexistente. Assinale a opção INCORRETA: 

 

(A) A importância de Louis Pasteur foi enorme para o 

estudo das origens da vida, um impacto sobre o 

melhoramento na produção de queijos, cervejas, 

vinagres e vinhos. 

(B) Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas 

higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e 

armazenar adequadamente os alimentos, evitando 

a contaminação por bactérias patogênicas. 

(C) As descobertas de Pasteur contribuíram para a 

evolução da medicina preventiva, dos métodos 

cirúrgicos (com a prevenção das infecções), das 

técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em 

geral e das indústrias de bebidas fermentadas. 

(D) Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos 

exatos e precisos como “metabolismo” ou “processo 

de geração da vida” (reprodução) que já eram 

definidos e possuíam resultados concretos no 

campo da pesquisa embrionária. 

(E) Louis Pasteur concluiu que a fermentação só 

ocorria na presença de células vivas: a fermentação 

era uma conseqüência da vida sem ar. 

 
 
 
 



 

Questão 18  
 
A figura do camelô é conhecida há muito tempo. O 
compositor brasileiro Billy Blanco, na canção 
gravada pela cantora brasileira Dolores Duran 
(1930-1959) já homenageava esse “dono da 
calçada”. No entanto, se a presença de vendedores 
nas ruas não é um acontecimento recente, é 
igualmente antiga a tentativa do poder público de 
lidar com a situação (Revista Ciência Hoje, 2007). 
Assinale a opção INCORRETA: 
 
(A) Na modalidade “Trabalho Informal”, há que se 

considerar o papel preponderante da pessoa do 
capitalista que organiza e garante a produção de 
mercadorias e prestação de serviço e assegura os 
direitos dos trabalhadores ambulantes, conforme a 
Lei. 

(B) Os fotógrafos lambe-lambe, os engraxates, os 
pipoqueiros e vendedores de pralinês (doces feitos 
com coco ou amendoim caramelado), entre outros, 
exercem profissões tradicionais que resistem ao 
tempo. 

(C) Resultante do desemprego e da exclusão social 
atual, os ambulantes e camelôs são símbolos do 
caos da metrópole. Nos grandes centros urbanos 
brasileiros, foram criados espaços reservados para 
os camelôs: os famosos camelódromos. 

(D) Observando as listas de produtos, percebemos que 
são reveladoras da transformação social e cultural 
ocorridas nas cidades, mas ao mesmo tempo, 
demonstram que muito do tradicional permanece. 

(E) O “Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada” 
mostra que, em 1992, os informais no Brasil 
representavam quase 52% dos trabalhadores. O 
índice subiu em 1999 e caiu um pouco em 2001 e 
em 2005. Mas nas metrópoles brasileiras, a 
informalidade só subiu: de 24% em 92 para 34% 
em 2005. 

 
Questão 19  
 
A questão do alcoolismo representa, atualmente, 
um grave problema de saúde pública mundial, 
acarretando prejuízos sobre o convívio familiar, a 
comunidade e próprio usuário. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) Projetos são desenvolvidos, com o objetivo de 

informar, sensibilizar e orientar os agentes 
comunitários de saúde para executarem trabalhos 
de prevenção e promoção de saúde. 

B) O psicólogo social insere-se como profissional da 
saúde pública no trabalho de fortalecer a ligação 
entre serviços de saúde e as comunidades. 

C) A dependência química, especificamente do álcool, 
tem crescido nas últimas décadas 
assustadoramente. 

D) Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens 
e mulheres que compartilham suas experiências, 
forças e esperanças, a fim de resolver seu 
problema comum e ajudar outros a se recuperarem 
do alcoolismo 

E) O psicólogo não tem permissão para desenvolver 
atividades em diferentes espaços institucionais e 
comunitários [saúde, educação, trabalho, lazer, 
meio ambiente e comunicação social, justiça e 
assistência social]. 
 

Questão 20  
 
As Galápagos (ou Arquipélago de Colombo) formam 

um grupo de 58 ilhas, das quais apenas quatro são 

habitadas, situadas no Oceano Pacífico, a 

aproximadamente mil quilômetros a oeste da costa 

do Equador, país a que pertencem e ponto 

continental mais próximo. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) O arquipélago apresenta uma biodiversidade 

elevada e é o habitat de uma  fauna peculiar. As 

tartarugas são uma das muitas de suas espécies 

endêmicas. 

(B) O cientista Charles Darwin visitou as ilhas em 1831, 

durante a sua viagem no Beagle. 

(C) Foi através da observação dos animais das 

Galápagos que Darwin deu início aos seus famosos 

trabalhos “A Origem das Espécies” e  a “Teoria da 

Seleção Natural”, ambos de grande importância 

para a teoria do criacionismo. 

(D) As ilhas Galápagos emergiram como vulcões, há 

cerca de 10 milhões de anos, e hoje fazem parte do 

Patrimônio Natural da Humanidade, e sua visitação 

é controlada pela legislação local. 

(E) A ilha Isabela tem cinco vulcões com até 1690 

metros de altura, alguns se tornaram ativos durante 

o século 20. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
Questão 21  
 
Na avaliação de pacientes com gastroenterite 

aguda, é necessária a identificação de alguns 

critérios para avaliar o grau de desidratação do 

paciente.  

 

(A) As dosagens de Uréia e creatinina são importantes 

antes mesmo de iniciarmos a reposição de volume. 

(B) A avaliação da hidratação das mucosas, presença 

de lágrimas e turgor da pele são os critérios clínicos 

mais utilizados. 

(C) A dosagem do sódio não tem diferença nas 

desidratações causadas por diarréia ou por 

exposição excessiva ao sol. 

(D) A Terapia de Reidratação Oral só é recomendada 

nas crianças que não apresentam turgor da pele 

alterado. 

(E) Todos os pacientes desidratados devem ser 

submetidos à hidratação venosa. 

 
 
 



 

Questão 22  
 
Um paciente de cinco anos de idade é trazido pelo 
tio ao serviço de pronto atendimento, com quadro 
de febre, prostração, queixando-se de dores nas 
articulações. Ao exame apresenta-se pálido, 
taquicárdico e taquipnéico. Discreto edema articular 
dos dedos e do punho e dor ao mobilizar outras 
articulações. O familiar refere que o menino tem um 
tipo de anemia e que recebeu transfusão de sangue 
por duas vezes, embora “a piora desta vez ocorreu 
de ontem pra hoje”. Quanto ao caso, podemos 
afirmar: 
 
(A) As anemias megaloblásticas são as mais comuns 

em crianças desta faixa etária. 
(B) A informação do tio em nada nos auxilia e devemos 

ignorá-las, submetendo o paciente a uma ultra-som 
abdominal tentando localizar uma possível causa 
de perda de sangue. 

(C) A Anemia Falciforme deve ser considerada como 
hipótese provável pela apresentação clínica. 

(D) A evolução é típica de Doença de Kawasaki. 
(E) O quadro descrito não nos permite aventar uma 

hipótese diagnóstica. 
  

Questão 23  
 
Nos casos de doenças respiratórias da infância, 
podemos afirmar que: 
(A) O agente etiológico mais comum nos casos de 

Bronquiolite é o Adenovirus. 
(B) Que a rinofaringite causada pelo paramixovírus é 

sempre acompanhada por comprometimento de 
vias aéreas inferiores e necessitam de ventilação 
mecânica. 

(C) A otite média raramente acontece por 
contaminação do rinofaringe, evoluindo com 
inflamação regional e conseqüente contaminação 
do ouvido médio. 

(D) O Vírus Sincicial Respiratório é o agente mais 
freqüente quando se trata de uma Bronquiolite.  

(E) As pneumonias afebris, são em grande parte das 
vezes causadas pelo pneumococo. 

 
Questão 24  
 
Durante uma consulta de Puericultura, a mãe de um 
lactente de seis meses de vida, questiona o uso de 
medicamentos quando a criança está com um 
quadro de diarréia. É correto afirmar: 

 
(A) Que o uso de anti-eméticos está recomendado nas 

doses usuais nas crianças acima de dois anos. 
(B) Que os antidiarréicos, além de não serem 

comprovadamente benéficos, podem trazer maior 
risco nos casos de diarréias causadas por 
bactérias. 

(C) Que os antibióticos devem ser usados de forma 
precoce e rotineira, para tanto deve-se procurar a 
Unidade de saúde para “pegar a receita” . 

(D) Que as crianças com diarréia devem fazer uso 
regular de metronidazol, pois além de não ter efeito 
colateral, auxiliam na eliminação dos enterovirus. 

(E) Que o aleitamento materno não tem relação com a 
incidência de diarréia aguda na infância. 

 
 
 

Questão 25  
 
Quanto às anemias na criança e no adolescente, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Entre as causas por perda sanguínea, os traumas 

abdominal e torácico são de grande importância. 

(B) O diagnóstico clínico é importante e constitui-se de 

tonturas, palpitações, fadiga com dispnéia aos 

esforços. 

(C) A perda crônica de sangue nas fezes não é fator 

relacionado às anemias na criança.  

(D) No choque hemorrágico ocorre alteração da 

perfusão e hipotensão. 

(E) Os níveis de hemoglobina variam conforme a faixa 

etária do recém-nascido até a adolescência.  

 
Questão 26  
 
Quanto à etiologia das meningoencefalites, 

podemos considerar correta apenas uma das 

afirmativas: 

 

(A) Nas meningoencefalites virais os sinais e sintomas 

são bastante semelhantes, porém a celularidade do 

Líquido Cefalorraquidiano (LCR)  tem padrão 

linfomonocitário. 

(B) Quando causada pelo bacilo da tuberculose a 

evolução é leve, sem irritabilidade e sem 

comprometimento geral. 

(C) Sempre que causada por bactérias, as 

meningoencefalites apresentam depressão da 

fontanela. 

(D) Quando colhido LCR, devemos dosar os níveis de 

sódio do paciente e compará-lo com os níveis 

séricos. 

(E) Na meningite meningocócica é muito controverso o 

uso de quimioprofilaxia dos familiares considerados 

contatos íntimos da criança. 

 

Questão 27  
 
Nos casos de pneumonia grave com insuficiência 
respiratória, várias são as formas de quantificar o 
comprometimento causado pela doença. Podemos 
afirmar que: 
 
(A) Nos casos com derrame pleural a percussão do 

tórax mostrará hipertimpanismo. 
(B) Os sibilos expiratórios caracterizam as epiglotites, 

que em geral, têm evolução benigna. 
(C) A utilização de musculatura acessória (cervical) não 

caracteriza maior comprometimento do que o 
aumento da freqüência respiratória. 

(D) A presença de creptantes ou estertores úmidos é 
um achado importante nos quadros de pneumonia 
lobar. 

(E) Atualmente evita-se a drenagem do tórax nos 
pacientes que após toracocentese apresentam 
líquido pleural rico em proteínas (purulento). 



 

Questão 28  
 
As lesões urticariforme têm características bem 
definidas, são elas:  
 
(A) São áreas de hiperemia, em geral na face, 

acompanhada de crise de broncoespasmo. 
(B) Os exames laboratoriais, em especial hemograma e 

VHS, são essenciais para a confirmação do 
diagnóstico 

(C) As lesões são elevadas, macias, com centro pálido. 
As bordas são bem definidas e serpiginosas. 

(D) Nunca é acompanhada de angioedema. 
(E) Os anti – histamínicos devem ser usados somente 

na fase tardia do tratamento, sendo prioritário o uso 
de corticóides. 

 
Questão 29  
 
A febre é um sintoma inicial bastante comum em 
pediatria e, na grande maioria das vezes, é  
decorrente de um quadro viral. A busca pelo foco 
de localização da febre pode se tornar difícil e um 
exame físico mais cuidadoso associado à exames 
laboratoriais podem ser necessários para o 
diagnóstico definitivo. Quanto aos casos de febre e 
bacteremia oculta, uma das alternativas esta 
ERRADA: 
 
(A) A infecção urinária é causa de febre inicialmente 

não detectável principalmente em lactentes abaixo 
dos 3 meses de idade. 

(B) O uso da vacina contra o Haemophilus influenzae 
diminuiu em grande número as infecções graves, 
com quadros febris, causadas por este 
microrganismo. 

(C) As evoluções febris de lactentes abaixo dos 2 
meses de idade têm como principais agentes 
etiológicos o Streptococcus do grupo B e a E. coli. 

(D) O exame de escolha inicial, em qualquer caso de 
febre oculta, deve ser a punção lombar e análise do 
LCR.  

(E) Nos casos de febre oculta devemos analisar um 
conjunto de informações antes de iniciarmos a 
investigação laboratorial, como a idade do paciente, 
duração e intensidade da febre, uso de 
medicamentos, atividade da criança e sinais e 
sintomas associados. 

 
Questão 30  
 
Menino de cinco anos de idade apresenta quadro de 
pneumonia sem derrame pleural, com 5 dias de  
evolução. O início foi com um quadro gripal que 
evoluiu de forma arrastada sem melhora com uso 
de sintomáticos, e há 24h teve importante queda do 
estado geral. Se esta pneumonia é adquirida na 
comunidade, o agente etiológico o tratamento 
antibiótico preconizado será:  
 
(A) Staphylococcus - Penicilina Cristalina. 
(B) Staphylococcus - Eritromicina . 
(C) Streptococcus – Oxacilina. 
(D) Mycoplasma - Penicilina Cristalina. 
(E) Streptococcus - Penicilina Cristalina. 
 
 
 
 

Questão 31  
 
Nos pacientes portadores de asma aguda, a 
conduta preconizada nos momentos de crise será: 
 
(A) A oxigenoterapia deve ser evitada até que 

possamos reverter o quadro de broncoespasmo. 
(B) Nos casos em que a criança apresenta-se muito 

agitada a melhor conduta é aplicar alguma forma de 
sedação com objetivo de melhorar a ventilação 
pulmonar. 

(C) Na inalação (nebulização) devemos utilizar solução 
isotônica (Soro fisiológico 0,9%) com diluições de 
até 5 ml e fluxos de 5 a 8 l/min, associado ao 
medicamento broncodilatador. 

(D) Devemos evitar o uso de corticóide nas primeiras 
12h de evolução. 

(E) Nos lactentes, nunca devemos repetir a inalação 
com agente beta 2 , pelo risco de taquicardia 
excessiva. 

 
Questão 32  
 
A faixa de idade ideal para o treinamento de 
controle do esfíncter vesical é: 
 
(A) Entre 2 e 5 anos. 
(B) Entre 1 e 3 anos. 
(C) Entre 4 e 5 anos. 
(D) Entre 1 e 2 anos. 
(E) Entre 4 e 8 anos. 
 

Questão 33  
 
A coqueluche é uma infecção bacteriana causada 
pela Bordetella pertussis. O termo “pertussis”, no 
Latim, significa tosse violenta. Sobre esta doença 
podemos afirmar: 
 
(A) O maior número de casos ocorre em crianças 

acima de cinco anos de idade. 
(B) O leucograma tem desvio à esquerda com aumento 

de bastões e segmentados. Os linfócitos 
permanecem dentro da normalidade. 

(C) O período de incubação da doença é de apenas 
dois dias. 

(D) A fase Paroxística é conhecida pelas crises 
intensas de tosse, associadas à dificuldade 
inspiratória, caracterizada pelo estridor chamado 
“guincho”. 

(E) A imagem radiológica é caracterizada pela 
presença de infiltrado miliar e pneumatoceles 
bilaterais. 

 
Questão 34  
 
Nos vários modelos de avaliação dos marcos do 
crescimento e desenvolvimento infantis existe uma 
cronologia que devemos acompanhar, observando 
suas possíveis variações. Qual a característica mais 
importante do desenvolvimento de um lactente de 
seis meses de idade?  
(A) Deve engatinhar aos 6 meses.  
(B) Os lactentes dão os primeiros passos aos 6 meses. 
(C) No sexto mês deve firmar o pescoço. 
(D) O reflexo de Moro desaparece ao sexto mes. 
(E) Deve sentar com apoio ao sexto mês. 

 
 



 

Questão 35  
 
Sabemos das inúmeras vantagens do aleitamento 
materno. Porém, após o sexto mês de vida 
gradativamente iniciaremos a transição da dieta 
com sucos, frutas e alimentos da dieta da família. 
Quanto a esta transição poderemos afirmar: 
 
(A) O leite de vaca integral poderá ser oferecido, 

preferencialmente sem ser submetido à fervura, 
para evitar a desnaturação protéica. 

(B) As frutas, principalmente a banana, deve ser 
oferecida apenas uma vez por semana pela 
quantidade de ferro em sua composição. 

(C) Não há indicação específica do suco de laranja 
lima, sendo que este tem sido usado por não 
necessitar açúcar adicional. 

(D) A papinha de feijão deve ser introduzida 
precocemente, inclusive com a casca, pois melhora 
a digestão dos pequenos lactentes. 

(E) O uso de carboidratos (massas) deve ser iniciado 
após o primeiro ano de vida. 

 
Questão 36  
 
Quanto aos critérios para classificação das 
queimaduras podemos afirmar:  
 
(A) Podem ser classificadas apenas por sua 

localização.  
(B) As lesões de segundo grau não apresentam bolhas 

ou flictenas. 
(C) As queimaduras de primeiro grau são causadas 

mais frequentemente por líquidos ferventes.  
(D) As lesões de terceiro grau atingem todas as 

camadas da pele, inclusive planos mais profundos, 
músculos e tecidos ósseos. A pele pode ter aspecto 
marmóreo ou  carbonizada. 

(E) Quando atingem as vias aéreas, devemos evitar a 
intubação traqueal precoce, pois podem piorar a 
evolução do tratamento. 

 
Questão 37  
 
Consideraremos contra-indicação para o 
aleitamento materno:  
(A) Mãe portadora de doença mental. 
(B) Mãe com história de rubéola na adolescência. 
(C) Área de hiperemia mamilar. 
(D) Seios endurecidos ou “empedrados”. 
(E) Mãe em uso de anti-ácido por via oral. 
 

Questão 38  
 
Uma forma de avaliar os graus de desnutrição de 
crianças comparando-se peso para a idade, é 
através do escore ou escala de Gómez. Sobre a 
mesma, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Considera-se desnutrição leve ou de 1º grau a 

perda de 5%.  
(B) Apenas com peso e idade não podemos aferir a 

desnutrição por Gómez. 
(C) Considera-se desnutrição grave ou de 3º grau a 

perda de 15%.  
(D) Considera-se desnutrição moderada ou de 2º grau 

a perda de 15%.  
(E) Considera-se desnutrição grave ou de 3º grau a 

perda acima de 40%.  

Questão 39  
Existe um conjunto de doenças que são 
importantes que sejam conhecidos para que os 
sistemas de controle sanitários mantenham 
sistemas de vigilância sobre a população. Citamos 
abaixo algumas doenças que são de notificação 
compulsória. Assinale a  alternativa INCORRETA: 
(A) Botulismo, Escabiose, Difteria, Tétano, Febre do 

Nilo Ocidental.  
(B) Malária, Tétano Neonatal, Tularemia, Febre 

Amarela. 
(C) Leptospirose, Peste, Raiva Humana, Tuberculose. 
(D) Tuberculose, HIV, Tétano, Difteria. 
(E) Febre Maculosa, Hantavirose, Hanseníase . 
 

Questão 40  
Parte importante de pacientes que apresentam 
diarréia persistente podem evoluir com outras 
complicações associadas. Um evento bastante 
freqüente nestas situações a deficiência tardia, ou 
secundária de:  
(A) Lactase. 
(B) Amilase. 
(C) Fósforo. 
(D) Zinco. 
(E) Cálcio. 
 

Questão 41  
Um paciente de sete anos de idade apresenta dor 
periumbilical, que se propaga para fossa ilíaca 
direita, com febre de 38 graus, acompanhada de 
náuseas e vômitos. Este quadro evolui 
gradativamente nas últimas 36 horas. Quanto ao 
diagnóstico podemos afirmar: 
(A) Trata-se de uma intussuscepção, tanto pela 

evolução clínica como pela faixa etária do paciente. 
(B) A evolução é característica de Megacolon 

Agangliônico. 
(C) Pela idade do paciente  e pela localização da dor, 

trata-se de uma Pielonefrite. 
(D) Dor à compressão em fossa ilíaca direita associada  

à descompressão local é forte indicativo de 
Apendicite Aguda. 

(E) Os quadros de peritonite primária são de maior 
prevalência nestas situações. 

 
Questão 42  
Os vários programas de prevenção e 
acompanhamento das crianças no Brasil têm no 
AIDPI (Assistência Integral às Doenças Prevalentes 
na Infância) um modelo importante e que os 
pediatras devem ter conhecimento. Este programa é 
composto por: 
(A) Uma série de iniciativas específicas quanto à 

anemia falciforme. 
(B) Não é utilizado em larga escala, pois a necessidade 

de aquisição de equipamentos sofisticados 
dificultou sua implantação. 

(C) É um programa para a pediatria voltada para 
escolas públicas. 

(D) Os casos de doenças comuns foram 
gradativamente perdendo a importância após a 
melhora do padrão de vida da população. 

(E) É uma associação de vários programas e 
campanhas, como Projeto de Controle de Infecção 
Respiratória, Aleitamento materno, Diarréia, 
Crescimento e desenvolvimento, Imunizações que 
de forma articulada criam uma abordagem integral 
à assistência infantil. 



 

Questão 43  
 
Correlacione os agentes de intoxicações agudas 
com o tratamento indicado: 

 
A - Intoxicação por paracetamol. 
B - Altas doses de diazepínicos. 
C - Uso de metoclopramida. 
D - Utilização de morfina. 
E - Ingestão de naftalina. 

 
I. Azul de metileno. 
II. Flumazenil. 
III. Naloxona. 
IV. Difenidamina. 
V. N-acetil cisteína. 
 
(A) V – II – IV – III – I. 
(B) IV – II – V – III – I. 
(C) V – III – IV – II – I. 
(D) V – I – IV – III – II. 
(E) I – II – IV – III – V. 

 
Questão 44  
 
Um lactente de 3 meses apresenta dermatite na 
região perianal, com hiperemia, pequenas pústulas 
satélites, sem sinais de infecção secundária. A 
região é constantemente úmida pela presença da 
urina, porém os cuidados de higiene são precários. 
A causa mais freqüente para esta lesão é: 
 
(A) Infecção por E. coli. 
(B) Candidíase. 
(C) Dermatite atópica. 
(D) Infecção por pseudômonas. 
(E) Lesão por Herpes Vírus. 
 

Questão 45  
 
O leite da mãe de um recém-nascido prematuro tem 
composição específica. Assim, contém: 
 
(A) Altos teores de glicose. 
(B) Maior quantidade de proteína. 
(C) Muito rico em IgE. 
(D) Não é diferente do leite das mães de RN de termo. 
(E) Os níveis de gordura são elevados. 
 

Questão 46  
 
Os antinflamatórios não hormonais quando 
utilizados de forma errônea podem causar 
intoxicações. As manifestações clínicas mais 
comuns nos casos de intoxicações serão: 
 
(A) Irritabilidade, pletora e febre. 
(B) Irritabilidade, anemia e hipotermia. 
(C) Miose, hematúria e edema cerebral. 
(D) Midriase, edema e hipoperfusão. 
(E) Letargia, convulsões e coma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 47  
 
A Lei 8080 de 1990 determina que os recursos 
financeiros do SUS (Sistema Único de Saúde) serão 
movimentados nas várias instâncias de governo, 
sob que fiscalização: 
 
(A) Fundação Nacional de Saúde.  
(B) Secretarias Municipais de Saúde. 
(C) Conferências de Saúde. 
(D) Conselhos de Saúde. 
(E) Ministério da Saúde. 
 

Questão 48  
 
A vacina pneumocócia tem sido utilizada em larga 
escala nas várias faixas etárias pediátrica. Podemos 
considerar indicações da vacina as alternativas 
abaixo, EXCETO: 
(A) Dermatite atópica. 
(B) Anemia falciforme. 
(C) Linfomas. 
(D) Asplênia funcional. 
(E) Síndrome nefrótica. 
 

Questão 49  
 
Sobre as infecções da pele, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) A erisipela é causada por estreptococo que atinge o 

tecido celular subcutâneo e a derme com 
comprometimento linfático local. 

(B) O impetigo pode ser causado por estreptococo, 
estafilococo ou os dois germes associados. 

(C) A ectima é causada pelo estretococo beta 
hemolítico do grupo B. 

(D) Na foliculite, infecção do folículo piloso, o 
estafilococo é o agente mais comum. 

(E) Os furúnculos são infecções de todo o folículo pilo 
sebáceo causado por Pseudomonas aeruginosa. 

 
Questão 50  
 
Pedro Henrique tem  2 anos e 6 meses de idade, é o 
primeiro filho de um casal. Há 3 meses nasceu seu 
irmão e, apesar das precárias condições sociais da 
família, Pedro começou “ganhar peso” , embora não 
esteja com aspecto muito saudável, a mãe refere 
como “inchaço”. Apresenta despigmentação da 
pele com dermatoses em áreas de atrito, cabelos 
quebradiços e fezes liquefeitas e com alimentos não 
digeridos. Colhidos alguns exames que 
demonstraram anemia e hipoalbuminemia. O 
diagnóstico mais provável será: 
(A) Glomerulonefrite aguda. 
(B) Desnutrição Tipo Marasmo. 
(C) Desnutrição Tipo Kwashiorkor. 
(D) Síndrome nefrótica. 
(E) Infecção do Trato Urinário. 
 


