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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio 
da PNH.

a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Horizontalidade.
d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
_________________________________________
12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do SUS. É considerada como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar 
a resolutividade e impactar na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a 
alternativa que corresponde à descrição acima.

a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).
b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
d) Unidade Básica de Saúde (UBS).
_________________________________________
13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de 
saúde do trabalhador.
c) Colaborar com a União na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do 
SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”:

a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do 
útero e da mama.
b) Redução da mortalidade infantil e materna, 
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
c) Promoção da Saúde.
d) Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.
_________________________________________
15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
da possibilidade de participação de instituições 
privadas no sistema único de saúde.

a) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) As instituições privadas não poderão participar, 
ainda que de forma complementar, no sistema único 
de saúde.
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c) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, não se admitindo a participação direta 
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em 
nenhuma hipótese.
d) As instituições privadas poderão participar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.
_________________________________________
16. Estima-se que um terço da população 
mundial apresenta deficiência de ferro; a fim de 
prevenir este problema, a Sociedade Brasileira de 
Pediatria em 2018 lançou o CONSENSO SOBRE 
ANEMIA FERROPRIVA: MAIS QUE UMA DOENÇA, 
UMA URGÊNCIA MÉDICA! Com base no tema, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Na avaliação da reserva de ferro utiliza-se a 
dosagem do ferro sérico, pois este não é influenciado 
por processos inflamatórios.
b) É comum a anemia ferropriva cursar com 
plaquetopenia e leucocitose.
c) Uma medida preventiva proposta é contraindicar o 
consumo de leite de vaca in natura no primeiro ano 
de vida.
d) Para lactentes nascidos a termo e com peso 
adequado, a suplementação profilática de ferro de 
1mg/kg deve se iniciar com 30 dias de vida.
_________________________________________
17. Com base no calendário vacinal do Ministério 
da Saúde vigente para o ano de 2019, qual das 
seguintes vacinas deve ser fornecida somente após 
12 meses completos:

a) Influenza.
b) Febre Amarela.
c) Meningocócica tipo B.
d) Hepatite A.
_________________________________________
18. Uma das formas de reduzir a mortalidade 
neonatal é por meio do rastreio e tratamento das 
infecções congênitas. Na última década, a elevação 
dos casos de sífilis levou a maior preocupação 
quanto à sífilis congênita. Recém-nascido filho de 
mãe com sífilis gestacional NÃO adequadamente 
tratada deve ser submetido a quais exames para a 
triagem para sífilis congênita:

a) Líquor, RaioX de ossos longos e hemograma.
b) VDRL, FTA-Abs e líquor.
c) Hemograma, fundo de olho e RaioX de tórax.
d) VDRL, líquor e enzimas hepáticas.
_________________________________________
19. Criança com 15 dias de vida é levada 
ao pediatra para primeira avaliação de rotina. O 
profissional consulta os resultados do teste do 
pezinho coletado com 48 horas de vida e observa 

valor de TSH = 42 mUI/ml. Qual a melhor conduta 
neste momento:

a) Repetir o teste no pezinho imediatamente.
b) Realizar dosagem de TSH e T4 livre séricos e 
começar o tratamento.
c) Solicitar ultrassom de tireoide para investigação 
de disgenesia tireoidiana.
d) Iniciar tratamento somente se mãe estava em uso 
de levotiroxina durante a gestação.
_________________________________________
20. Menina, 9 anos, iniciou quadro de vômitos e 
diarreia há 4 dias, com 2 picos febris nos 2 primeiros 
dias do quadro. Nega saída de sangue ou muco 
nas fezes. Nega sintomas respiratórios associados. 
Buscou atendimento com pediatra, que classificou 
como diarreia aguda e orientou soro de reidratação 
oral após cada episódio de vômito e diarreia. A mãe 
questionou se há outras medicações que podem 
ajudar no manejo deste quadro.Com base no Guia 
Prático da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual 
das medicações abaixo poderia ser prescrita como 
adjuvante:

a) Loperamida.
b) Escopolamina.
c) Simeticona.
d) Racecadotrila.
_________________________________________
21. Criança de 5 anos previamente hígida com 
história de obstrução nasal, tosse e febre há 2 dias. 
Mãe refere que está realizando lavagem nasal e 
medicando com dipirona quando febre. Paciente 
evoluiu com otalgia à direita há 3 horas, associada 
a pico febril de 39,5°C. Ao exame físico, paciente 
em bom estado geral, afebril, hidratado, eupneico, 
otoscopia com membrana timpânica direita 
hiperemiada com leve abaulamento. Com base no 
provável diagnóstico assinale a melhor terapêutica.

a) Associar prednisona por 3 dias e manter demais 
medidas terapêuticas.
b) Associar amoxicilina por 10 dias e manter demais 
medidas terapêuticas.
c) Associar ciprofloxacino gotas otológicas por 10 
dias e orientar proteção auricular.
d) Reavaliar em 48 horas e, caso mantenha otalgia, 
introduzir amoxicilina por 10 dias.
_________________________________________
22. Com base no enunciado anterior qual dos 
micro-organismos abaixo seria o agente etiológico 
mais provável:

a) Streptococcus pneumoniae.
b) Staphyllococcus aureus.
c) Pseudomonas aeruginosa.
d) Staphylococcus epidermidis.
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23. Menino de 10 anos, com peso de 30kg, dá 
entrada na sala de emergência após afogamento. Na 
avaliação inicial não foi constatado pulso carotídeo, 
tendo sido iniciada imediatamente ressuscitação 
cardiopulmonar e obtido acesso venoso periférico. 
Após chegada de monitor cardíaco foi confirmado 
o ritmo de assistolia. Nesse contexto, qual a melhor 
conduta:

a) Desfibrilação com 60J.
b) Cardioversão com 60J.
c) Atropina 0,6mg.
d) Adrenalina 0,3mg.
_________________________________________
24. Paciente do sexo masculino recebeu a 
segunda dose de vacina para rotavírus aos 4 
meses de idade. Uma semana após a vacinação, foi 
introduzida fórmula de partida, pois mãe retornaria 
ao trabalho. Com 4 meses e 16 dias apresentou 
fezes mais líquidas, três vezes ao dia, com raias 
de sangue, sem febre, sem vômitos. Com base nos 
dados acima, assinale o diagnóstico provável e o 
manejo adequado.

a) Intolerância à lactose – fórmula de partida sem 
lactose.
b) Alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada- 
fórmula a base de proteína de soja.
c) Alergia à proteína do leite de vaca não-IgE 
mediada- fórmula extensamente hidrolisada.
d) Infecção por rotavírus – nitazoxanida por 7 dias.
_________________________________________
25. O pediatra de uma Unidade Básica de 
Saúde é informado que um dos seus pacientes 
está internado por meningite meningocócica. O 
prontuário do paciente mostra que se trata de uma 
menina de 2 anos e 3 meses, previamente hígida, 
que morava com a mãe de 20 anos e um irmão de 
5 anos, frequentava a creche do bairro e sua última 
avaliação de puericultura havia sido há 1 semana. 
Quanto à quimioprofilaxia neste caso, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) O pediatra deve receber quimioprofilaxia. 
b) O antibiótico de escolha é a rifampicina por 2 dias.  
c) Deve-se aguardar pelo menos 72 horas do contato 
para início da quimioprofilaxia, pois em períodos 
inferiores o meningococo não está aderido a mucosa. 
d) O irmão e os colegas da creche têm indicação de 
quimioprofilaxia com antibiótico, a mãe e a professora 
devem receber o bloqueio vacinal. 
_________________________________________
26. A alimentação no primeiro ano de vida é alvo 
de muitas dúvidas por parte dos pais e de familiares. 
O pediatra deve sempre abordar este tema durante 
a puericultura a fim de evitar carências nutricionais 
para o lactente. Com base nos dez passos para a 
alimentação saudável da Sociedade Brasileira de 
Pediatria marque a alternativa CORRETA. 

a) O aleitamento materno deve ser o principal alimento 
da criança até os 6 meses de idade, o consumo de 
chás só deve ser utilizado nos momentos de cólica. 
b) A alimentação complementar deverá ser oferecida 
sem rigidez de horários, respeitando-se a vontade da 
criança. 
c) Ao completar os 6 meses de idade, iniciar 
primeiramente o suco de frutas 2 vezes ao dia, 
quando houver boa aceitação deste item avançar 
para as papas. 
d) O glúten deve ser introduzido após 1 ano de idade, 
dessa forma reduz-se o risco de doença celíaca e 
diabetes tipo 1. 
_________________________________________
27. Paciente do sexo feminino, 2 anos e 2 meses, 
buscou pronto socorro devido a queixa de dor 
abdominal baixa e febre há 3 dias. Entre os exames 
colhidos, apresentou uma urocultura, coletada por 
sonda vesical estéril, positiva para Escherichia coli. 
Recebeu cefalexina por 10 dias e após tratamento 
ficou assintomática. Com relação ao seguimento 
ambulatorial desta criança é recomendado:

a) Não realizar nenhum tipo de investigação, pois 
infecções do trato urinário são comuns em pacientes 
do sexo feminino nessa faixa etária.
b) Solicitar uretrocistografia miccional, pois paciente 
provavelmente apresenta disfunção miccional.
c) Solicitar ultrassom de rins e vias urinárias, pois em 
crianças com infecção do trato urinário confirmada 
recomenda-se solicitar um exame para afastar 
malformações.
d) Iniciar quimioprofilaxia com amoxicilina com 
clavulanato 1 vez ao dia por 3 meses e solicitar 
urocultura de controle após.
_________________________________________
28. O pediatra da Unidade de Pronto Atendimento 
avalia uma criança de 3 meses de idade com 
taquipneia, discreta retração subcostal e estertores 
finos à direita. Raio X de tórax mostra consolidação 
sugestiva de pneumonia em lobo médio de pulmão 
direito. O paciente é encaminhado ao hospital 
e optado por antibiótico endovenoso. Qual das 
orientações abaixo é a adequada para este caso: 

a) Dentre as opções de antibiótico parenteral está a 
ampicilina 50mg/kg/dose de 6/6h. 
b) A azitromicina é o antibiótico de escolha, pois pode 
ser realizado em dose única diária. 
c) Se raio X de controle após uma semana de 
tratamento mostrar redução da consolidação, 
terminar tratamento de forma ambulatorial.  
d) A hemocultura tem baixa positividade nestes 
casos, dessa forma não deve ser coletada. 
_________________________________________
29. Nos últimos 3 anos, o número de casos de 
acidentes por escorpião aumentou no Brasil; a faixa 
etária abaixo de 7 anos apresenta maiores chances 
de complicações. Em relação a essa temática, 
escolha aalternativa CORRETA:



5

a) A maior parte dos acidentes ocorre pelo escorpião 
amarelo (T.serrulatus) e costuma ser classificada 
como moderada ou grave com necessidade de soro 
antiescorpiônico.
b) O veneno do escorpião afeta os canais de cálcio 
causando principalmente dor local, espasmos 
musculares e tetania.
c) As manifestações clínicas habitualmente 
aparecerem 12 horas após a picada, o que dificulta a 
suspeita diagnóstica.
d) O sistema mais afetado nos casos graves é o 
cardiocirculatório, podendo levar a edema agudo de 
pulmão ou arritmias.
_________________________________________
30. Lactente com habilidade de girar sobre o 
próprio eixo, sentar com apoio e levar os pés até a 
boca; porém ainda não é capaz de sentar sem apoio 
ou sustentar com apoio das mãos e joelhos. Baseado 
nessas aquisições motoras qual provável intervalo 
de idade desta criança:

a) 2-3 meses.
b) 5-6 meses.
c) 8-9 meses.
d) 11-12 meses.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


