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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 01 
 O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma 

série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, 
em outubro de 1988, denominada Conference on the 
Changing Atmosfere , seguida pelo encontro de 
Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, 
denominada IPCC’s Fist Assessment Report . Estas 
conferências culminaram com a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CQNUMC, ou UNFCC em inglês), na ECO-92, no rio 
de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.  

 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um 

“tratado” internacional com compromissos mais rígidos 
para redução da emissão dos gases que agravam o 
efeito estufa. 

(B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o 
resultado da emissão demasiada de gases que 
resultam no aquecimento global.  

(C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os 
“países ricos” e o grupo de “países em 
desenvolvimento” não entraram num consenso.  

(D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar 
as propostas do protocolo de Quioto. 

(E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da 
discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, 
no Japão, em 1997, com ratificação em 1999. 

 
Questão 02 
 A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na  

segunda metade do século XIX, é conhecida como 
importante crítica ao capitalismo e considerada 
como marco do pensamento socialista marxista. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A obra discute conceitos econômicos complexos como 
mais valia, capital constante e variável. 

(B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao 
pensamento do economista Adam Smith. 

(C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e 
sobre acumulação primitiva.  

(D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram 
presos no regime militar, no Brasil. 

(E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo 
publicação completa no Brasil, em 1924. 

 
Questão 03 
 Segundo notícias do site <http://g1.globo.com>, no 

dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta 
brasileiros foram atacados em Albina, cidade do 
Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, 
do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi  
efetuado por um grupo de “marrom”, como são 
conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do 
Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica 
no Estado do Amazonas.  

(B) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
descendentes indianos que chegaram ao Suriname 
durante o século XIX. 

(C) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
crioulos, descendentes de escravos africanos 
misturados aos brancos. 

(D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, 
mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, 
além do surinamês e o idioma crioulo, o português e 
idiomas africanos.  

(E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, 
seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo. 

 
Questão 04 
 O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, 

entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical 
brasileiro. Seus principais destaques foram 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros 
artistas estiveram envolvidos no movimento, entre 
eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda 
Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e 
Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista  
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como 
um de seus principais mentores intelectuais. 
Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas 
apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de 
Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no 
parque”, de Gilberto Gil. 

(B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda 
a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica 
oficial e pela política então vigente.  

(C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de 
gosto vigentes, não só quanto à música e à política, 
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, 
ao sexo e ao vestuário. 

(D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos 
movimentos estudantis porque misturava vários 
gêneros musicais, inclusive o rock.  

(E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não 
pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um 
comportamento, uma crítica.  

 
Questão 05 
 “Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza 

uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes 
estão inscritos nos cromossomos e são 
transmitidos aos descendentes pelos gametas. 
Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos 
– distribuídos nos cromossomos do gameta 
masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino 
( o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é 
composto por dois genomas” (Edson Futema). 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo 
identificar todos os genes responsáveis por nossas 
características normais e patológicas. 

(B) Apesar dos debates acadêmicas sobre a questão da 
ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos 
explorando um filão comercial.  

(C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos 
brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do 
genoma é considerada ínfima. 

(D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das 
pesquisas possam colaborar para a cura de doenças 
como diabete, câncer, hipertensão ou doença de 
Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos 
sintomas. 

(E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de 
laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas 
ocasionaram a criação de um consórcio internacional 
que envolve 18 países. 
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Questão 06 
 O Lago Titicaca possui cerca de 8300km2, situa-se 

a 3821 metros acima do mar, é o lago 
comercialmente navegável mais alto do mundo e o 
segundo em extensão da América Latina. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na Amazônia boliviana.  

(B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na fronteira da Bolívia e do Brasil. 

(C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, 
na fronteira do Peru e da Bolívia. 

(D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de 
Maracaíbo, localizado na Venezuela.  

(E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago 
Titicaca que nasceu a civilização Asteca. 

 
Questão 07 
 O cinema brasileiro ultrapassou um século de 

existência e apresentou, na década de 1990, uma 
fase bastante distinta de épocas passadas, pois as 
temáticas voltadas para a realidade social do povo 
brasileiro foram privilegiadas. O filme Central do 
Brasil é um dos mais importantes dessa temática. 
Assinale a alternativa correta.   

(A) Central do Brasil é um Road-movie sentimental, conta o 
romance de uma mulher e um jovem. 

(B) Central do Brasil é dirigido por Walter Salles e trata da 
saga de retirantes nordestinos. 

(C) Central do Brasil é uma produção brasileira, estrelado 
por Fernanda Montenegro. 

(D) Central do Brasil é uma produção brasileira, dirigido por 
Walter Salles.  

(E) Central do Brasil é uma produção franco-brasileira, de 
1998, dirigido por Walter Salles. 

 
Questão 08 
 O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra 

de votos de parlamentares” é o nome dado à maior 
crise política sofrida pelo governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida 
publicamente em maio de 2007. 

(B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida 
pelo deputado Roberto Jefferson. 

(C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de 
salário dos deputados. 

(D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de 
traição do partido. 

(E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não 
abalou as bases do PT. 

 
Questão 09 
 No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto 

também na aldeia Piaraçu, na reserva Capoto-
Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes 
indígenas de 14 etnias se encontraram para falar 
sobre o PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento.  Os indígenas se reuniram para 
discutir, pacificamente, a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do 
PAC. Assinale a alternativa correta. 

(A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Jaurú, no Mato Grosso. 

(B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no 
segundo mandato do Governo Lula.  

(C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte 
afetará duas importantes tribos indígenas. 

(D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Xingu, no Pará. 

(E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no 
Brasil são próprias do PT. 

 

Questão 10 
 Em novembro de 2009, o presidente de Israel, 

Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao 
Brasil. Assinale a alternativa correta. 

(A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de 
atrapalhar a visita do presidente do Irã.   

(B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil 
durante o governo do presidente Lula.  

(C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo 
por conta da reação da opinião pública. 

(D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria 
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu. 

(E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha 
dos ideais políticos de Shimon Peres.  
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PORTUGUÊS 
 

Pecados capitais 
Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova 
que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral 

 
 Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 

mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de 
uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do 
governador José Roberto Arruda, logo aparecem a 
preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na 
poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma 
palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa 
exibe um maço de R$ 50 mil, o predador Arruda saliva 
e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais 
rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, 
operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o 
chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez 
tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, 
por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, 
aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e 
inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, 
durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a 
luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como “batom na 
cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia. 

 Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de 
lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree 
foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma 
capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar 
do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, 
ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na 
oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas 
preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do 
Durval, que é uma bênção em nossas vidas... 
Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma 
cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao 
Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os 
meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma 
gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo 
do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar 
algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia 
Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os 
grampos”. 

 Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, 
depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação 
do painel do Senado, foi perdoado pela população de 
Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as 
rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, 
ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo 
é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. 
“Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a 
Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio 
de Brasília. 

Disponível em <http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 

2009. 
 
Questão 11 
 Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

os sete pecados apontados pelo autor e a ordem 
em que esses pecados aparecem no texto. 

(A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira. 
(B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e 

luxúria.  
(C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.  

(D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e 
inveja. 

(E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria 
e mentira. 

 
Questão 12 
 Assinale a alternativa cuja expressão foi empregad a 

em sentido conotativo . 
(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 

pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” 
(B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 

não haverá saída.” 
(C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido 

diferenciar o certo do errado.” 
(D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 

Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” 

(E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones...” 

 
Questão 13 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

expressão que os elementos destacados retomam 
no texto. 

(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de 
lobistas e de grileiros) 

(B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de 
flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel 
do Senado...” (José Roberto Arruda) 

(C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil...” (José Roberto Arruda) 

(D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (governador 
José Roberto Arruda) 

(E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao 
dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um 
maço de R$ 50 mil) 

 
Questão 14 
 “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso 

que, na política, os fins justificam os meios. Imor al? 
Não, apenas amoral .” 

 
 Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações 

significam que 
(A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de 

significado. 
(B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral. 
(C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à 

moral. 
(D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta 

de moral. 
(E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta 

de moral. 
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Questão 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 

classificação da oração destacada de forma correta.  
(A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 

Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” 
(oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo 
aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada 
sindética conclusiva) 

(C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” (oração subordinada adverbial temporal) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral, mas apenas amoral.” (oração 
coordenada sindética adversativa) 

(E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na 
cueca’”. (oração coordenada sindética explicativa) 

 
Questão 16 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

formas verbais destacadas. 
(A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas 

frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo 
indicativo) 

(B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados 
capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo) 

(C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 
não haverá saída.” (futuro do modo indicativo) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo) 

(E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 
mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo 
indicativo) 

 
Questão 17 
 “E, ao tentar justificar seu crime  [...], o governador 

apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já 
visto no Brasil a também mais esfarrapada das 
desculpas.” 

 
 A oração destacada confere ao fragmento o sentido 

de 
(A) consecução. 
(B) finalidade. 
(C) causa. 
(D) condição. 
(E) tempo. 
 
Questão 18 
 Em “Foi como se tentasse explicar ao Todo-

Poderoso  que, na política, os fins justificam os 
meios.”, a expressão destacada é um exemplo de 
emprego de  

(A) personificação. 
(B) metonímia. 
(C) silepse. 
(D) onomatopeia. 
(E) catacrese. 
 
Questão 19 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma. 
(A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.  
(B) A palavra cassado apresenta um dígrafo. 
(C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo. 
(D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas. 
(E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal. 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 

sintática desempenhada pelas expressões 
destacadas. 

(A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto) 

(B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito 
composto) 

(C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice 
Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto 
adnominal) 

(D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É 
também uma capital surreal e quase psicodélica.” 
(predicativo do sujeito) 

(E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto 
direto) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

RTUG 
Questão 21 
 Quanto às crises convulsivas do recém nascido e 

do lactente, assinale a alternativa correta. 
(A) Entre as causas mais comuns nos recém nascidos 

estão as epilepsias de origem familiar.  
(B) Após o diagnóstico clínico  o eletroencefalograma  é o 

exame mais fidedigno para crises após trauma 
craniano, não sendo necessário realizar tomografia. 

(C) Nos lactentes da faixa etária dos dezoito meses a crise 
convulsiva febril é a causa mais comum de crise 
convulsiva. Estas são auto limitadas, em geral com 
história familiar materna.   

(D) Nos recém nascidos a crise convulsiva febril é causa 
que deve ser valorizada, principalmente na primeira 
semana de vida.  

(E) A Toxoplasmose não é causa de comprometimento 
cerebral na infecção das crianças abaixo dos dois 
anos, pois as mesmas possuem defesas naturais 
contra esta infecção.   

 
Questão 22 
 Ana Paula tem oito anos de idade e está com 

gastroenterite aguda, é necessária a identificação 
de alguns critérios para avaliar o grau de 
desidratação do paciente. Se analisarmos a 
situações clínica e laboratorialmente, qual das 
alternativas está correta? 

(A) Nas desidratações causadas por diarreia infecciosa ou 
por exposição excessiva ao sol a dosagem do sódio 
não tem diferença em seus valores séricos.   

(B) As dosagens de Ureia e creatinina são importantes 
antes mesmo de iniciarmos a reposição de volume. 

(C) A hidratação venosa está indicada para todos os 
pacientes desidratados independente do grau de 
desidratação. 

(D) É importante que avaliemos a hidratação das mucosas, 
presença de lágrimas e turgor da pele, associado a 
presença ou não de diurese. 

(E) A Terapia de Reidratação Oral somente é 
recomendada nas crianças que não apresentam turgor 
da pele alterado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE MEDICINA DO EM PEDIATRA 7 
 

Questão 23 
 Pedro tem dois anos de idade e vem ao Pronto 

Socorro, por apresentar febre, queda do estado 
geral, com dores nas articulações. Ao exame 
apresenta-se pálido, taquicardico e taquipneico. 
Discreto edema articular dos dedos e do punho e 
dor ao mobilizar outras articulações. A mãe, que 
acompanha o menino, refere que mesmo é portador 
de um tipo de anemia que segundo ela “não tem 
cura” e que recebeu transfusão de sangue por duas 
vezes. Quanto ao caso, podemos afirmar que 

(A) os sinais e sintomas são compatíveis com a Síndrome 
Hemolítica Urêmica. 

(B) por serem muito comuns nesta idade, as anemias do 
tipo megaloblástica são consideradas como diagnóstico 
principal. 

(C) independente das informações devemos submeter o 
paciente a um exame de  ultra-som abdominal tentando 
localizar uma possível causa de perda de sangue, que 
pode estar causando a anemia. 

(D) neste caso, o diagnóstico mais provável será de 
Anemia Falciforme pela apresentação clínica (síndrome 
mão-pé) e informação materna, mesmo que bastante 
genérica. 

(E) o quadro descrito não nos permite aventar uma 
hipótese diagnóstica. 

  
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 gastroenterite com vômitos e diarréia. É 
este assunto é correto afirmar que 

(A) o uso de anti-eméticos está recomendado nas doses 
usuais nas crianças acima de dois meses. 

(B) medicamentos como o Caolin pectina, não tem 
benéficos, eventualmente podendo piorar a proliferação 
bacteriana.  

(C) os estudos epidemiológicos demonstram que o 
aleitamento materno não interfere na evolução ou na 
incidência de diarreia aguda dos lactentes.  

(D) as drogas a base de Sulfametoxazol, devem ser 
usadas regularmente independente da etiologia do 
processo. 

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

 
Questão 25 
 Eventualmente, pequenos pacientes são 

acometidos por Meningoencefalites. A evolução 
pode ser satisfatória em algumas situações, porém, 
existem quadros graves com possíveis seqüelas. 
Assinale a alternativa correta quanto às 
meningoencefalitas.   

(A) Nas meningoencefalites virais os sinais e sintomas são 
bastante semelhantes, porém, a celularidade do 
Líquido Cefalorraquidiano (LCR)  tem padrão 
predominante de polimorfonuclear. 

(B) Quando causada pelo bacilo da tuberculose a evolução 
é leve, sem irritabilidade e sem comprometimento 
geral. 

(C) Quando os lactentes de seis meses desenvolvem 
meningoencefalite bacteriana, podem apresentar 
abaulamento da fontanela, pelo aumento da pressão 
intra craniana.  

(D) Sempre que realizarmos uma punção lombar, devemos 
dosar os níveis de sódio do paciente e compará-lo com 
os níveis séricos, pois os mesmos são prognósticos 
para a evolução. 

(E) No caso de meningite meningocócica é muito 
controverso o uso de quimioprofilaxia dos familiares 
considerados contatos íntimos da criança. 

 

Questão 26 
 Nos casos de pneumonia grave com insuficiência 

respiratória, várias são as formas de quantificar o  
comprometimento causado pela doença. Á partir 
desta afirmação podemos afirmar que  

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

(B) nos casos com derrame pleural a percussão do tórax 
mostrará hipertimpanismo. 

(C) os sibilos expiratórios caracterizam as epiglotites, que 
em geral, tem evolução benigna. 

(D) a utilização de musculatura acessória (cervical) não 
caracteriza maior comprometimento do que o aumento 
da frequência respiratória. 

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

 
Questão 27 
 Uma das situações mais difíceis de definir 

diagnóstico em pediatria é o que se convencionou 
chamar de febre de origem obscura, ou febre 
oculta. Quando o exame físico mais cuidadoso não 
é suficiente, necessitamos de exames laboratoriais 
que possam auxiliar no diagnóstico definitivo. Das 
alternativas abaixo assinale a INCORRETA. 

(A) Nestes casos 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. 

(B) A infecção do trato urinário, nos meninos é causa de 
febre inicialmente não detectável principalmente em 
lactentes abaixo dos 3 meses de idade. 

(C) O uso da vacina contra o Haemophilus influenzae 
diminuiu em grande número as infecções do sistema 
nervoso central, na faixa etária entre dois e cinco anos 
de idade.  

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

(E) A gasometria, dosagem de ureia e creatinina, associa à 
pesquisa de Erros Inatos do Metabolismo, devem ser 
prioritários nos casos de febre sem causa definida.   

 
Questão 28 
 Guilherme, dois anos de idade apresenta quadro de 

pneumonia com derrame pleural, com 3 dias de  
evolução. O início foi súbito, poucos pródromos 
gripais, segundo a mãe, “tudo foi muito rápido”. O 
aspecto do lactente é de toxemia, há febre alta e 
esforço para respirar, além de uma pequena lesão 
infectada na região da panturrilha direita. O agent e 
etilógico mais provável e o antibiótico indicado 
será 

(A) Staphylococcus – Penicilina Cristalina. 
(B) Streptococcus – Oxacilina. 
(C) Staphylococcus – Oxacilina. 
(D) Mycoplasma – Penicilina Cristalina. 
(E) Streptococcus – Penicilina Cristalina. 
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Questão 29 
 Quando recebemos na Emergência do Hospital uma 

menina de nove anos de idade, que tem asma 
brônquica, devemos agir com brevidade e correta 
prescrição evitando a piora do quadro de 
insuficiência respiratória. A partir dos vários 
consensos e diretrizes sobre o assunto devemos 
ter qual conduta?  

(A) Continua controverso o uso de corticóides, pelos seus 
conhecidos efeitos colaterais.  

(B) Não devemos usar o oxigênio, pois a liberação de 
radicais livres poderá piorar a fibrose pulmonar e a 
hipóxia não é uma prioridade no momento da crise.  

(C) Devemos sempre sedar as crianças que  apresentam-
se muito agitadas, pois assim, evitaremos a contenção 
no momento da inalação. 

(D) Em crianças de qualquer idade, nunca devemos repetir 
a inalação com agente beta 2 , pois os grandes riscos 
de arritmia e taquicardia podem piorar o quadro. 

(E) Umas das prioridades será iniciar a inalação 
(nebulização) utilizando Soro fisiológico 0,9%, 
associado ao medicamento broncodilatador. 

 
Questão 30 
 A faixa de idade ideal para o treinamento de 

controle do esfíncter vesical é entre 
(A) 1 e 3 anos. 
(B) 2 e 5 anos. 
(C) 4 e 5 anos. 
(D) 1 e 2 anos. 
(E) 4 e 8 anos. 
 
Questão 31 
 O termo “pertussis”, no latim, significa tosse 

violenta. A coqueluche é uma infecção bacteriana 
causada pela Bordetella pertussis. Além dos 
acessos de tosse qual das alternativas abaixo 
auxiliam no diagnóstico da doença? 

(A) Os linfócitos permanecem dentro da normalidade, 
porém, leucograma tem desvio à esquerda com 
aumento de bastões e segmentados.  

(B) A epidemiologia demonstra que o maior número de 
casos graves ocorre em crianças acima de dez anos de 
idade. 

(C) As crises intensas de tosse, associadas à dificuldade 
inspiratória, fazem parte da fase paroxística e 
contagiante da doença.  

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

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

 
Questão 32 
 Os manuais de orientação sobre crescimento e 

desenvolvimento das crianças utilizados nas 
Unidades de Saúde no Brasil contém informações 
corretas e importantes para familiares sobre alguns  
dos momentos em que a criança alcança 
determinadas metas. Segundo estes marcos do 
desenvolvimento, uma criança com nove meses de 
idade deverá estar apta a 

(A) engatinhar aos nove meses.  
(B) dar os primeiros passos aos seis meses. 
(C) firmar o pescoço no sexto mês. 
(D) falar dez palavras aos nove meses. 
(E) sentar com apoio ao terceiro mês. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33 
 As doenças respiratórias da infância, que 

acometem os lactentes, tem características 
próprias e evolução bastante peculiar. Das 
afirmativas abaixo qual é a mais correta? 

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

(B) O agente etiológico mais comum nos casos de 
Bronquiolite é o Adenovirus. 

(C) Que a rinofaringite causada pelo paramixovírus é 
sempre acompanhada por comprometimento de vias 
aéreas inferiores e necessitam de ventilação mecânica. 

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

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

 
Questão 34 
 O momento de transição de dietas (após os seis 

meses de vida) é importante para o bom 
desenvolvimento das crianças. Quanto a conduta 
nutricional deste período poderemos afirmar que: 

(A) o brócolis tem papel fundamental e deve ser 
introduzido como uma prioridade logo no início, 
substituindo a quantidade de minerais que existe no 
leite materno.  

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

(C) o uso tão de chás caseiros não encontram 
embasamento científico, não devendo ser utilizado 
regularmente.  

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

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

 
Questão 35 
 Sabemos os grandes benefícios do aleitamento 

materno, porém, algumas condições impossibilitam 
que o aleitamento possa ser indicado. Das causas 
abaixo, qual a alternativa contém estas contra-
indicações? 

(A) Mãe em uso de medicamento broncodilatador por via 
inalatória. 

(B) Mãe com história de toxoplasmose ou sífilis na 
adolescência. 

(C) Pequena lesão na região mamilar. 
(D) Mãe portadora de doença mental ou bacilífera para 

tuberculose. 
(E) Seios endurecidos ou “empedrados”. 
 
Questão 36 
 Nos paises em desenvolvimento ainda carecemos 

de uma forma de avaliar de forma confiável as 
deficiências de ganho ponderal de crianças. A 
Escala de Gómez continua sendo utilizada em 
nosso meio. Por esta escala comparamos as 
referências de peso para a idade. Qual das 
alternativas abaixo é correta tendo como referência  
o percentil 50? 

(A) Apenas com peso e idade não podemos aferir a 
desnutrição por Gómez. 

(B) Considera-se desnutrição grave ou de 3º grau a perda 
acima de 40%.  

(C) Considera-se desnutrição leve ou de 1º grau a perda 
de 5%.  

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

(E) Considera-se desnutrição moderada ou de 2º grau a 
perda de 15%.  
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Questão 37 
 A forma de apresentação clínica de algumas 

doenças  endêmicas no Brasil tem peculiaridades 
nos pacientes pediátricos que devem ser 
conhecidas para seu correto diagnóstico e 
tratamento. Qual das alternativas abaixo 
correlaciona sinais clínicos com o diagnóstico 
correto? 

(A) Malária: presença de importante esplenomegalia, 
inicialmente dolorosa, durante a primeira semana de 
doença. 

(B) Difteria: doença primariamente pulmonar com tosse 
paroxística, principalmente vestertina. 

(C) Leptospirose: associada à icterícia e insuficiência renal.  
(D) Tuberculose: raramente acomete crianças e tem como 

foco principal os gânglios axilares. 
(E) Hantavirose: encefalopatia grave com miocardite 

associada.  
 
Questão 38 
 Assinale a alternativa que apresenta as 

características das lesões urticariforme.  
(A) As lesões são elevadas, macias, com centro pálido. As 

bordas são bem definidas e serpiginosas. 
(B) São áreas de hiperemia, são restritas à geral na face 

nos lactentes.  
(C) Os exames laboratoriais, em especial hemograma e 

VHS, são essenciais para a confirmação do diagnóstico 
(D) Nunca é acompanhada de angioedema. 
(E) Os anti – histamínicos devem ser usados somente nos 

casos graves e na fase tardia do tratamento, sendo 
prioritário o uso de corticódes. 

 
Questão 39 
 Um lactente com diarreia aguda que se prolonga 

por alguns dias, poderá evolutivamente apresentar 
deficiência tardia, ou secundária de 

(A) cálcio. 
(B) amilase. 
(C) lactase. 
(D) fósforo. 
(E) zinco. 
 
Questão 40 
 João Paulo tem nove anos de idade. Há 48h queixa-

se de dor periumbilical, com irradiação para fossa 
ilíaca e flanco direitos e febre de 38 graus, 
acompanhada de náuseas e vômitos. Este quadro 
evolui gradativamente com piora da dor. Quanto ao 
diagnóstico podemos afirmar que  

(A) trata-se de uma intussuscepção, tanto pela evolução 
clínica como pela faixa etária do paciente. 

(B) pela evolução descrita, com dor à compressão local 
associada  à descompressão  é forte indicativo de 
Apendicite Aguda. 

(C) a evolução é característica de Megacolon Psicogênico. 
(D) pela epidemiologia e pela idade do paciente  e pela 

localização da dor, trata-se de uma Pielonefrite. 
(E) os quadros de peritonite primária são de maior 

prevalência nestas situações. 
 
Questão 41 
 Os vários programas de prevenção e 

acompanhamento das crianças no Brasil têm no 
AIDPI (Assistência Integral as Doenças Prevalentes 
na Infância) um modelo importante e que os 
pediatras devem ter conhecimento. Este programa  

(A) é composto por 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 para a pediatria voltada para escolas públicas. 

(D) trata-se de uma normatização de ações que define a 
transferência de verbas das secretarias estaduais para 
os municípios.  

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

 
Questão 42 
 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 
 
(  ) Azul de metileno 
(  ) Flumazenil 
(  ) Naloxona 
(  )  Difenidamina 
(  ) N-acetil cisteína 

 
(A) E – C – D – A – B. 
(B) E – B – D – C – A. 
(C) A – B – C – D – E. 
(D) A – B – C – E – D. 
(E) C – B – A –  E – D. 
 
Questão 43 
 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 frequente para esta lesão é 

(A) Infecção por E. coli. 
(B) Dermatite atópica. 
(C) Infecção por pseudômonas. 
(D) Candidíase. 
(E) Lesão por Herpes Vírus. 
 
Questão 44 
 A composição do leite materno será alterada 

durante o tempo de aleitamento. Sabemos que o 
leite da nutriz de um recém-nascido prematuro tem 
composição que visa às necessidades do mesmo, 
assim, deve ter 

(A) altos teores de glicose. 
(B) muito rico em IgE. 
(C) maior quantidade de proteína. 
(D) pouca quantidade de sódio. 
(E) altos níveis de gordura insaturada. 
 
Questão 45 
 Os salicilatos quando utilizados de forma errônea 

podem causar intoxicações. As manifestações 
clínicas mais comuns nos casos de intoxicações 
serão 

(A) irritabilidade, pletora e hipotermia. 
(B) letargia, hipotermia e coma. 
(C) acidose metabólica, bradicardia e choque. 
(D) miose, hematúria e edema cerebral. 
(E) midriase, edema e hipoperfusão. 
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Questão 46 
 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 47 
 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 48 
 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 dosi 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 49 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
 Quando adultos estão na cozinha de casa, um dos 

grandes cuidados é que as crianças não sejam 
afetadas por acidentes, muito comuns naquele 
local. As lesões de queimaduras que atingem todas 
as camadas da pele, inclusive os planos profundos, 
músculos e tecidos ósseos deixando a pele com 
aspecto marmóreo podem ser classificados de 
queimaduras de que grau?   

(A) Queimadura de primeiro grau. 
(B) Queimaduras de primeiro e segundo graus. 
(C) Não é possível afirmar pela descrição acima. 
(D) Queimadura de terceiro grau.   
(E) Serão de quarto grau quando acometem a extremidade 

dos dedos das mãos. 
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