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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
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indicado na frente do cartão.
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LÍNGUA PORTUGUESA

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a
7% ou 8%.

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de
número 1 e 2.

(Disponível em: (https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-eresponsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/ Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante
tema da atualidade:
a) Alertar a população a respeito das consequências que o
excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de
atividade física e má alimentação.
b) Prever que o número de mortes por excesso de peso
pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas
e consumirem alimentos saudáveis.
c) Afirmar que o excesso de peso é o único responsável
pelo número de mortes por câncer em 2012.
d) Ilustrar as consequências da má alimentação e da
necessidade de praticar uma atividade física nos dias
atuais.
4) De acordo com as regras de colocação pronominal,
assinale a alternativa que preenche respectivamente
as lacunas abaixo:
I- “Olhos ______ cor ilumina o meu mundo.”
II- “O carro ______ motor tinha fundido foi rebocado.”
III- “O menino cometeu uma infração. _____ será
calculada.”
IV- “Diga-me ________ você vai, que irei contigo.”
V- “Essa é a menina ________ fez o teste.”
a) cuja, que o, essa, aonde, cuja
b) cuja, cujo, esta, aonde, a qual
c) que a, que o, esta, onde, cujo
d) cujo a, cujo, essa, onde, a qual

(Disponível em:
http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhascalvin/)

1)Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa
CORRETA.
a) Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em
prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
b) Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo
valor solicitado.
c) O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por
Calvin.
d) Nenhuma das alternativas.

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém
confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com
a norma-padrão de emprego e colocação pronominal,
é:
a) Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
b) Convém confiá-lo esta responsabilidade.
c) Convém o confiar esta responsabilidade.
d) Convém confiar esta responsabilidade.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a
locução “Ainda assim”, que é um conector de:
a) Consequência.
b) Adversidade.
c) Concessão.
d) Restrição.
Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 3.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão
reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser
substituída, sem prejuízo no seu significado, por:
a) vinham aparecendo
b) apareceu
c) havia aparecido
d) aparecia

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no
mundo
Um relatório da Sociedade Americana do Câncer
apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca
de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do
relatório afirmam que o número deverá crescer nas
próximas décadas, dadas as tendências.
Sistemas políticos, econômicos, práticas de
mercado que promovem o consumo de alimentos muito
energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de
atividade física estão aumentando os casos de pessoas
com excesso de peso, diz o relatório.
Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e
18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso
de peso. O número cresceu em praticamente todos os
países, mas os maiores aumentos foram em países
subdesenvolvidos.
Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes
foram associadas ao excesso de peso. O impacto
econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de
dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por
544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos
da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e
assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do
acento indicativo de crase:
I- Reagirei _____ situação _____ qual estamos
acostumados.
II- Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
III- _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
IV- Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
V- Você deve estar ciente de que terá de obedecer
_____ normas.
a) à...à, às, à, àquela, às
b) à...a, às, à, aquela, as
c) a...a, às, a, aquela, às
d) a...à, as, à, àquela, as
8) Assinale a alternativa em que há erro de regência,
de acordo com a língua culta.
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até os seis anos A recorrência é elevada, cerca de 30%
das meninas recidivam no primeiro ano após o
episódio inicial, 50% em 5 anos e nos meninos isto
ocorre em torno de 15 a 20%, sendo raras após o 1º
ano de vida. Com relação aos sintomas de ITU nos
primeiros anos de vida assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Geralmente um quadro séptico exibem um quadro
menos agudo com recusa alimentar, ganho de peso
insuficiente, vômitos e palidez cutânea. Há alto risco de
bacteremia com possibilidade de óbito.
b) A febre é a principal manifestação, raramente ocorrem
sintomatologias
específicas.
Podem
apresentar
manifestações inespecíficas como baixo ganho de peso,
hiporexia, vômitos, dor abdominal. Em serviços de
urgência a prevalência está em torno de 3% de ITU nos
lactentes com febre acima de 38,5°C de origem
inexplicada.
c) A febre é muito frequente, geralmente apresenta sinais
e sintomas relacionados ao trato urinário. A presença de
adinamia, febre alta, calafrios, dor abdominal e nos flancos
sugere pielonefrite aguda
d) Geralmente apresenta-se com disúria, polaciúria, dor à
micção ou urgência miccional, hematúria e febre.

a) Eu tinha trazido o livro.
b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
c) Esqueci-me de você há muito tempo.
d) Ele interviu nas nossas negociações.
9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o
gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na
oração, a função sintática de:
a) Objeto indireto.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.
10) Observe as sentenças:
I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”
II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”
III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”
IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”
As conjunções em destaque expressam valor
semântico de oração subordinada adverbial:
a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
c) consecutiva, temporal, causal, final.
d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

14) São malformações que aparecem lateralmente na
região cervical. Podem ser identificadas já no recémnascido por pequenos orifícios na projeção da borda
anterior do músculo esternocleidomastoideo. Com
relação as afecções cirúrgicas comuns da infância
assinale a alternativa CORRETA:
a) Anomalias branquiais.
b) Torcicolo congênito.
c) Cisto tireoglosso (CT).
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A doença de Crohn em crianças pode aparecer em
qualquer idade, mas é mais incidente após os seis
anos. Os sintomas são os mesmos da doença em
adultos. Assinale a alternativa que corresponde aos
sintomas:
a) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia e
febre.
b) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia
com sangramento .
c) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia
com sangramento e muco e febre, e outros sintomas.
d) Os mais comuns são crises de dor abdominal e febre.

15) A criança apresenta tosse seca ou produtiva,
obstrução nasal, coriza e febre, causada por
Adenovírus. Ao exame físico: roncos, estertores, raros
sibilos. Essa informação refere-se a:
a) Bronquiolite.
b) Rinofaringite Viral
c) Traqueobronquite aguda
d) Nenhuma das alternativas.

12) A doença de Crohn é um quadro autoimune e
crônico, ou seja, que pode ser controlado, mas ainda
não há cura. De difícil diagnóstico, diversas
possibilidades devem ser descartadas para se chegar
a uma conclusão final. Com relação ao diagnóstico é
CORRETO afirmar:
a) A doença de Crohn pode ser confundida com outras
doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias
alimentares,
intolerância
à
lactose,
verminoses, gastroenterite aguda, colite ou inflamações
induzidas por remédios ou agentes como a tuberculose e
bactérias.
b) A doença de Crohn pode ser confundida com outras
doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias
alimentares e intolerância à lactose.
c) A doença de Crohn pode ser confundida com outras
doenças, como síndrome do intestino irritável,
gostroenterite aguda e colite.
d) Nenhuma das alternativas.

16) Relacione as colunas sobre algumas doenças
dermatológicas na infância:
1- Estrófulo :
2- Impetigo Estreptocócico :
3- Intertrigo :
( )Vesículas ou bolhas com conteúdo turvo, que se
rompem facilmente, drenando líquido seropurulento e
formando crosta amarelada (melicérica), localizadas
em qualquer área do corpo e principalmente
periorificial.
( ) Maceração nas áreas das dobras (retroauricular,
axilar, inguinal) podendo infectar-se secundariamente
(Candida sp, estafilococo ou estreptococo), causado
por fricção e umidade.
( ) Pápulas eritematosas com vesícula no centro
(seropápulas), pruriginosas, dispostas aos pares ou
linearmente nas áreas expostas e de extremidades
(mosquitos, pernilongos) ou cobertas (pulgas,ácaros).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) 2-3-1.
b) 1-3-2.

13) A Infecção no trato urinário é doença de grande
incidência na infância , e pelo menos 1 episódio
sintomático de ITU ocorre até os 11 anos de idade em
3% das meninas e 1,1% dos meninos . Há uma maior
incidência de ITU no primeiro ano de vida. Após essa
idade há redução acentuada da incidência nos
meninos, mantendo-se relativamente alta nas meninas
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c) 3-1-2.
d) Nenhuma das alternativas.

concentração de oxigênio inicial depende da idade
gestacional: em RN inferior a 34 semanas ajustar em 40%
e, em RN de 34 ou mais semanas, começar com ar
ambiente. O ajuste da concentração de O2 necessária
deve ser guiado pela oximetria de pulso. Ventilar com
frequência de 40 a 60 movimentos por minuto, que pode
ser obtida com a regra prática “ocluir a peça em
T/soltar/soltar/ocluir...”
d) Nenhuma das alternativas.

17) O tecido de granulação com secreção serosa e
hemorrágica que aparece após a queda do cordão no
fundo da cicatriz umbilical; tratamento: aplicar o
bastão de nitrato de prata a 10% no fundo da lesão
duas vezes ao dia até a cicatrização. O procedimento
deve ser realizado pelo médico ou enfermeiro; cavaliar
a
possibilidade
de
persistência
do
ducto
onfalomesentérico ou do úraco se, após a regressão
do granuloma, for observada a presença de líquido no
umbigo. A informação acima refere-se a:
a) Hérnia umbilical.
b) Granuloma umbilical.
c) Onfalite.
d) Nenhuma das alternativas.

20) A Insuficiência cardíaca congênita é a principal
causa de morte, no primeiro ano de vida, com a
incidência de 4 a 10 crianças em 1000 nascidos vivos.
Assinale verdadeiro(V) e falso (F)
sobre a
classificação das lesões congênitas acianóticas, de
acordo com a sobrecarga fisiológica.
( ) Lesão que produz uma sobrecarga de volume
(fluxo sanguíneo aumentado), sendo o denominador
comum fisiopatológico nesse grupo a comunicação
entre os lados sistêmico e pulmonar da circulação, o
que resulta em passagem de sangue completamente
oxigenado para o pulmão.
( ) Lesão que inclui obstrução, diminuindo o fluxo
sanguíneo pulmonar. Lesões desse grupo incluem
atresia tricúspide, tetralogia de Fallot e formas de
ventrículo único, com estenose pulmonar.
(
) Lesões em que o fluxo sanguíneo pulmonar
permanece
aumentado,
devido
a
conexões
ventriculares anormais (transposição de grandes
vasos) ou mistura de sangue total, que incluem
defeitos cardíacos com um átrio ou ventrículo comum,
retorno venoso pulmonar anômalo total e tronco
arterioso.
( ) Lesão que resulta em sobrecarga de pressão. O
denominador comum fisiopatológico é uma obstrução
no fluxo sanguíneo normal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V- V- F- V.
b) V- F- F- V.
c) V- F- V- F.
d) Nenhuma das alternativas.

18) A respeito de algumas doenças e medicamentos
padronizados, assinale a alternativa CORRETA:
a) Doença: Ascaridíase; Idade/peso: Acima de 10 kg > de
2 anos; Medicamento: Mebendazol 100 mg/5ml
Albendazol 400 mg; Posologia: 5 ml VO 12/12h 1 cp VO 3
a 5 dias; Duração: 3 a 5 dias Dose Única.
b) Doença: Ancilostomíase; Idade/peso: Acima de 10 kg <
de 2 anos; Medicamento: Albendazol 400 mg; Posologia: 5
ml VO 12/12h; Duração: 3 dias.
c) Doença: Estrongiloidíase; Idade/peso: Acima de 10 kg >
de 2 anos; Medicamento: Metronidazol 40 mg/ml;
Posologia: 1 cp VO/dia; Duração: 5 dias.
d) Nenhuma das alternativas.
19) A respeito da assistência ao o recém-nascido
(RN) com necessidade de reanimação assinale a
alternativa CORRETA:
a) Ventilação com balão e cânula traqueal: Para a
realização da ventilação com pressão positiva, aplica-se a
máscara conectada ao balão auto-inflável sobre a face do
RN. A pressão a ser aplicada deve ser individualizada
para que o RN alcance e mantenha FC >100bpm. De
modo geral, deve-se iniciar com pressão inspiratória ao
redor de 20cmH2 0, podendo raramente alcançar 3040cmH2 0 nos RN com pulmões muitos imaturos ou muito
doentes. É obrigatória a monitoração da pressão oferecida
pelo balão por meio de manômetro. A ventilação é feita na
frequência de 40 a 60 movimentos/minuto, de acordo com
a regra prática “aperta/solta/solta/aperta...”.
b) Ventilação com balão e máscara facial: As situações
mais frequentes para indicação de intubação oro traqueal
incluem: ventilação com máscara facial inefetiva, ou seja,
se após a correção de possíveis problemas técnicos
relacionados ao seu uso não há melhora clínica do RN;
ventilação com máscara facial prolongada; e necessidade
de aplicação de massagem cardíaca e/ou de adrenalina.
Além dessas situações, a intubação oro traqueal é
obrigatória em RN com algumas anomalias congênitas e
deve ser considerada em RN prematuros extremos, que
poderão receber surfactante exógeno profilático de acordo
com a rotina do serviço.
c) Ventilador manual em T com máscara facial ou cânula
traqueal: fixar o fluxo gasoso em 10 L/minuto, limitar a
pressão máxima do circuito em 40cmH2O, selecionar a
pressão inspiratória a ser aplicada em cada ventilação, em
geral ao redor de 20cmH2O e ajustar a PEEP em 5
cmH2O. Após as três primeiras ventilações, reajustar a
pressão inspiratória de modo a visualizar o movimento
torácico leve e auscultar a entrada de ar nos pulmões. A
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