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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. O Ministério da Saúde realizou algumas 
mudanças no calendário vacinal, buscando ampliar 
o público alvo em 2017. Entre estas mudanças, 
podemos citar: 
a) vacinação de Hepatite A até os 2 anos de idade. 
b) vacinação de Varicela até os 2 anos de idade.
c) vacinação de HPV em meninas de 9 a 14 anos 
de idade. 
d) vacinação de HPV em meninos de 11 a 12 anos 
de idade.
________________________________________
16. Criança de 4 anos, feminina, é encaminhada 
ao Centro de Saúde com relato de queimadura em 
braço direito e parte do tórax após contato com água 
fervente. Ao exame: criança com regular estado 
geral, apresentando lesão sugestiva de queimadura 
de primeiro grau no braço direito, equivalente a 
2% da superfície corpórea, e lesão sugestiva de 
queimadura de segundo grau em tórax anterior, 
correpondentes a 4% da susperficie corpórea. 
Em casos de crianças com queimadura, são 
indicações de internação em centro de tratamento 
especializado, EXCETO:
a) queimadura de primeiro grau em mais de 15% da 
superfície corpórea.
b) queimadura de segundo grau em mais de 10% 
da superfície corpórea.
c) queimadura em face, mãos e pés.
d) queimaduras elétricas.
________________________________________
17. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. 
É um processo que envolve interação profunda 
entre mãe e filho, com repercussões no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se 
defender de infecções. O aleitamento materno 
costuma ser classificado em algumas variações. 
De acordo com esta classificação, é considerado 
aleitamento materno parcial: 
a) quando a criança recebe somente leite materno, 
diretamente da mama.
b) quando a criança recebe somente leite materno, 
ordenhado da mama.
c) quando a criança recebe, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água.
d) quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite. 
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18. Recém nascido, 20 dias de vida, é encaminhado 
ao Centro de Saúde para acompanhamento 
pediátrico com relatório contendo o diagnóstico de 
cardiopatia congênita cianótica. São consideradas 
cardiopatias congênitas cianóticas, EXCETO:
a) Tronco Arterioso.
b) Transposição das Grandes Artérias.
c) Anomalia de Ebstein.
d) Comunicação Interatrial.
________________________________________

19. Criança de 9 anos, feminina, é avaliada no 
Centro de Saúde com quadro de lesões em face e 
tronco posterior. Nega prurido. Ao exame: presença 
de máculas bem definidas, ovaladas, algumas 
isoladas e outras confluentes, hipopigmentadas, 
com descamação furfurácea ao estiramento da 
pele. Assinale abaixo seu principal diagnóstico. 
a) Tinea Corporis
b) Tinea Nigra 
c) Pitiríase Versicolor
d) Pitiríase Alba
________________________________________

20. As manifestações clínicas decorrentes de um 
processo diarréico agudo dependem de fatores como 
idade, estado nutricional, competência imunológica, 
alterações morfofuncionais do intestino, grau de 
patogenicidade do agente etiológico, assim como 
do adequado manejo da reposição hidreletrolítica 
e de nutrientes. Alguns casos podem levar a 
complicações graves como a Síndrome Hemolítica 
Urêmica. Assinale abaixo a  alternativa que contém 
um dos principais agentes etiológicos associado a 
esta complicação.
a) E coli enterotoxigênica.
b) E coli enteropatogênica.
c) E coli enteroinvasiva.
d) E coli enteroemorrágica.
________________________________________

21. Criança de 4 anos, masculina, é avaliada no 
Centro de Saúde apresentando lesão de pele 
purulenta em braço direito, sugestiva de piodermite. 
Afebril no período e sem outras queixas. São 
agentes frequentes na piodermite, EXCETO: 
a) Streptococcus pyogenes.
b) Estreptococos beta-hemolíticos do grupo A de 
Lancefield.
c) Staphylococcus aureus.
d) Streptococcus pnemoniae.
________________________________________

22. Sobre o leite materno podemos afirmar, 
EXCETO:
a) o leite “maduro” só é secretado por volta do 10º 
dia pós-parto.
b) o colostro contém mais proteínas e menos lipídios 
do que o leite maduro. 

c) o leite de mães de recém-nascidos pré-termo não 
difere do de mães de bebês a termo.
d) a concentração de gordura no leite aumenta no 
decorrer de uma mamada.
________________________________________

23. No Brasil, as queimaduras representam um 
agravo significativo à saúde pública e as crianças 
são muitas vezes suas principais vítimas. Na 
Pediatria, a “regra dos 9” é utilizada para estimar 
a Superfície Corpórea Queimada (SCQ), auxiliando 
no tratamento das queimaduras. Assinale abaixo a 
alternativa que estima a SCQ de uma criança de 7 
anos que apresenta lesões de 2º grau em todo o 
membro superior direito, incluindo a mão.
a) 4%.
b) 5%.
c) 7%.
d) 9%.
________________________________________

24. Criança de 8 anos, feminina, é avaliada no 
Centro de Saúde, sendo encaminhada ao hospital 
de urgência com quadro sugestivo de miocardiopatia 
dilatada, por provável etiologia viral. Assinale abaixo 
a alternativa que inclui o sinal clínico mais sugestivo 
deste diagnóstico.
a) Insuficência Cardíaca Congestiva.
b) Hipertensão Arterial Sistêmica.
c) Hipotensão Postural.
d) Oligúria.
________________________________________

25. Criança de 5 anos, feminina, é levada ao 
Centro de Saúde com relato de tosse seca há dois 
dias, associada a dispneia e esforço respiratório 
progressivo. Exame físico inicial com sinais de 
hipoxemia e presença de sibilos e crepitações 
difusas na ausculta respiratória. Assinale abaixo o 
fármaco considerado de escolha na crise asmática 
aguda. 
a) Salbutamol
b) Salmeterol
c) Formoterol
d) Timolol
________________________________________
26.O esquema vacinal da Meningite C do novo 
Calendário de Vacinação foi alterado. O novo 
esquema amplia a idade máxima de aplicação do 
reforço da vacina Meningocócica C (conjugada). 
Assinale alternativa que inclui esta mudança. 
a) Ampliação do reforço da vacina em crianças para 
a idade máxima de 2 anos.
b) Ampliação do reforço da vacina em crianças para 
a idade máxima de 4 anos.
c) Ampliação do reforço da vacina em crianças para 
a idade máxima de 5 anos.
d) Ampliação do reforço da vacina em adolescentes 
para a idade máxima de 9 anos.
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27. Criança de 1 ano com história de diarreia crônica, 
associada a distensão abdominal e perda de peso. 
Considerando a principal suspeita diagnóstica 
como doença celíaca, podemos afirmar EXCETO:
a) é uma intolerância permanente induzida pelo 
glúten. 
b) a forma clássica é caracterizada por sintomas de 
má-absorção.
c) a tetania hipocalcêmica é manifestação clínica 
nos quadros graves.
d) o edema é incomum por causa da 
hipergamaglobulinemia.
________________________________________

28. Criança de 3 anos, feminina, é avaliada ao 
Centro de Saúde com quadro de lesão em região 
glútea, pruriginosa. Ao exame presença de lesão 
sugestiva de larva migrans. Sobre esta patologia 
podemos afirmar, EXCETO:
a) é popularmente conhecida como bicho geográfico.
b) está associada à presença de larvas da 
Dermatobia hominis.
c) a localização mais comum é a planta dos pés.
d) geralmente, a larva morre em 2 a 8 semanas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.

29. São sugestivos de limitação ao fluxo de ar e asma 
os seguintes valores encontrados na espirometria 
e apresentados nas IV Diretrizes Brasileiras para o 
Manejo da Asma:
a) a redução do VEF1 inferior a 70% do previsto 
na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF 
inferiores a 80% em crianças.
b) a redução do VEF1 inferior a 80% do previsto 
na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF 
inferiores a 86% em crianças.
c) a redução do VEF1 inferior a 82% do previsto 
na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF 
inferiores a 76% em crianças.
d) a redução do VEF1 inferior a 86% do previsto 
na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF 
inferiores a 80% em crianças.
________________________________________

30. O pediatra é consultado com freqüência para 
opinar sobre a segurança do uso de medicamentos 
durante a amamentação, apesar de raramente 
prescrever medicamentos para a nutriz. Torna-se 
fundamental, portanto, a constante atualização 
sobre o tema, visando racionalizar o uso de 
medicamentos nesse período e proteger o 
aleitamento materno. São fármacos que podem ser 
utilizados com segurança durante a amamentação, 
EXCETO:
a) morfina.
b) digoxina.
c) insulina.
d) bromocriptina.


