
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

SUPERIOR – 09 – MÉDICO PEDIATRA  
Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – A dose inicial indicada de insulina para início de 

tratamento da Diabetes mellitus tipo 1 é de: 

 

A. 0,5 a 1,2 UI/kg/dia – 50-60% da dose de insulina basal 

(ação intermediária ou longa) e 40-50% da dose de 

insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida). 

B. 0,5 a 1,2 UI/kg/dia – 40-50% da dose de insulina basal 

(ação intermediária ou longa) e 50-60% da dose de 

insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida). 

C. 0,4 a 0,8 UI/kg/dia – 50-60% da dose de insulina basal 

(ação intermediária ou longa) e 40-50% da dose de 

insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida). 

D. 0,4 a 0,8 UI/kg/dia – 40-50% da dose de insulina basal 

(ação intermediária ou longa) e 50-60% da dose de 

insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida). 

E. 0,2 a 0,4 UI/kg/dia – 30-50% da dose de insulina basal 

(ação intermediária ou longa) e 50-70% da dose de 

insulina prandial (ação rápida ou ultrarrápida). 

 

17 – São manifestações clínicas comuns à púrpura 

trombocitopênica trombótica (PTT), EXCETO: 

 

A. Anemia hemolítica microangiopática 

B. Uremia (injúria renal aguda) 

C. Plaquetopenia 

D. Febre 

E. Necrose de papila 

 

18 – Levando-se em consideração a sequência mais comum da 

puberdade e o estadiamento puberal de Tanner no menino, tem-

se, EXCETO: 

 

A. Aumento do volume testicular ≥ 4mL 

B. Pubarca 

C. Desenvolvimento genital 

D. Mudança na voz 

E. Estirão puberal: G3 com testículos 8mL (13-14 anos) 

 

19 – Tendo o pai 1,85m de altura e a mãe 1,62, defina a estatura 

alvo da paciente de 7 anos (não considerar o desvio para mais 

ou menos): 

 

A. 1,58m 

B. 1,60m 

C. 1,67m 

D. 1,73m 

E. 1,80m 

 

20 – Quando há circulação placentária não-intacta ou sem tônus 

em flexão deve-se clampear o cordão umbilical: 

 

A. Imediatamente 

B. 30 a 60 segundos da extração completa do recém-

nascido da cavidade uterina. 

C. 1 a 3 minutos da extração completa do recém-nascido 

da cavidade uterina. 

D. 10 a 45 segundos da extração completa do recém-

nascido da cavidade uterina. 

E. 1 a 5 minutos da extração completa do recém-nascido 

da cavidade uterina. 

 

21 – Comparando o leite de vaca ao leite humano, caracterizam 

o último em relação ao bebê, EXCETO:  

 

A. Proteína lactoalbumina 

B. Ferro em maior quantidade 

C. Ferro com maior biodisponibilidade 

D. Menor quantidade de sódio 

E. Calorias provenientes principalmente de lipídeos 

 

22 – Como é realizado o push de glicose na hipoglicemia 

neonatal? 

 

A. Glicose a 10% 2 ml/kg EV em bolus. 

B. Glicose a 10% 4 ml/kg EV em bolus. 

C. Glicose a 5% 2 ml/kg EV em infusão rápida. 

D. Glicose a 10% 2 ml/kg EV em infusão rápida. 

E. Glicose a 5% 2 ml/kg EV em infusão lenta. 

. 

23 – A partir dos 6 meses, todas as crianças até 59 meses, que 

residam em área de risco de deficiência, devem receber doses 

de vitamina A. Crianças de 12 a 59 meses devem receber uma 

dose de: 

 

A. 100.000UI, uma vez por ano 

B. 100.000UI, uma vez neste período 

C. 100.000UI, uma vez a cada 6 meses 

D. 200.000UI, uma vez por ano 

E. 200.000UI, uma vez a cada 6 meses 

 

24 – Quanto à taquipineia do recém-nascido é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Tem início precoce, com taquipneia mais importante 

do que dispineia e mais comum em RN a termo. 

B. A cianose é frequentemente resolvida com pouco 

oxigênio. 

C. Não é comum associar-se a hipoxemia, hipercapnia e 

acidose. 

D. Dura até 48 horas, e o raio x do tórax tem padrão 

reticulogranular. 

E. O tratamento é feito com suporte metabólico, 

oxigenoterapia e oferta hídrica. 

 

25 – O craniotabes se dá pela deficiência de: 

 

A. Vitamina A 

B. Vitamina B5 

C. Riboflavina 

D. Vitamina D 

E. Vitamina E 

 

26 – No 8º mês de nascimento, o ganho de peso diário ideal é 

de: 

 

A. 30g 

B. 25g 

C. 15g 

D. 5g 
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E. Não há ganho de peso diário 

 

27 – São causas da taquicardia ventricular, EXCETO: 

 

A. Doenças cardíacas 

B. Síndrome de QT longo 

C. Miocardites 

D. Hipoxemia 

E. Intoxicação 

 

28 – São alguns dos sintomas da rinite alérgica, EXCETO: 

 

A. Rinorraia hialina 

B. Prurido ocular 

C. Ressecamento ocular 

D. Diminuição da acuidade auditiva 

E. Diminuição da concentração 

 

29 – É um sinal presente na fase subaguda da dermatite atópica: 

 

A. Exulcerações 

B. Pele com eczema 

C. Exsudato seroso 

D. Espessamento do extrato córneo 

E. Hipopigmentação 

 

30 – São achados comuns à doença do refluxo gastroesofágico, 

EXCETO: 

 

A. Tosse, chiado 

B. Salivação 

C. Irritabilidade 

D. Crescimento normal 

E. Alteração do sono 

 

31 – Na doença diarréica aguda, qual agente etiológico provoca 

adesão à mucosa intestinal e produção de toxinas? 

 

A. Escherichia coli enteropatogênica – EPEC 

B. Salmonella 

C. Campylobacter jejuni 

D. Yersinia enterocolitica 

E. Norwalk 

 

32 – Para a construção das Curvas de Nelson de Moraes; que 

receberam este nome em homenagem ao sanitarista brasileiro 

que as idealizou em 1959; são consideradas as seguintes faixas 

etárias: 

 

A. Crianças em idade pré-escolar (1 a 5 anos); crianças 

em idade escolar e adolescentes entre 6 a 18 anos; 

adultos jovens (10 a 45 anos) e pessoas de meia idade 

e idosos (46 anos ou mais). 

B. Crianças em idade pré-escolar (1 a 4 anos); crianças 

em idade escolar e adolescentes entre 5 a 19 anos; 

adultos jovens (20 a 49 anos) e pessoas de meia idade 

e idosos (50 anos ou mais). 

C. Crianças em idade pré-escolar (1 a 5 anos); crianças 

em idade escolar e adolescentes entre 6 a 19 anos; 

adultos jovens (20 a 50 anos) e pessoas de meia idade 

e idosos (51 anos ou mais). 

D. Crianças em geral (0 a 11 anos); adolescentes (12 a 18 

anos); adultos jovens (19 a 49 anos) e pessoas de meia 

idade e idosos (50 anos ou mais). 

E. Crianças em geral (0 a 10 anos); adolescentes (11 a 19 

anos); adultos jovens (20 a 55 anos) e pessoas de meia 

idade e idosos (56 anos ou mais). 

 

33 – Na classificação do refluxo vesicoureteral segundo a 

aparência do trato urinário infantil, o ureter dilatado 

grosseiramente classifica-se como: 

 

A. Grau I 

B. Grau II 

C. Grau III 

D. Grau IV 

E. Grau V 

 

34 – São agentes etiológicos mais comuns da meningite em 

crianças com a faixa etária de 0 a 1 mês, EXCETO: 

 

A. Streptococcus do grupo B 

B. Listeria 

C. Pneumococo 

D. Escherichia coli 

E. Klbsiella Gram negativa 

 

35 – Em casos de distocia de ombros, são manobras que visam 

tratar tal problema, EXCETO: 

 

A. Rubin II 

B. Woods (parafuso) 

C. Woods invertida (reversa) 

D. Kristeller 

E. Gaskin 

 

36 – Define-se a mielomeningocele por defeito de fechamento 

do tubo neural com paralisia sensitivo-motora variável abaixo 

da lesão. Sobre ela é INCORRETO afirmar: 

 

A. Formação entre a 3ª e 4ª semanas de gestação. 

B. Prevenção com suplementação nutricional e retirada 

de fatores teratogênicos. 

C. Divisão em torácico, lombar alto, lombar baixo e 

sacral. 

D. O diagnóstico é no pré-natal, por meio de 

ultrassonografia morfológica, podendo ser confirmado 

pela dosagem de betafetoproteína. 

E. O tratamento se dá inicialmente pelo fechamento da 

bolsa nas primeiras 24 horas do nascimento. 

 

37 – As fraturas/lesões fisárias são mais comuns em que faixa 

etária? 

 

A. 0 a 12 meses 

B. 1 a 5 anos 

C. 0 a 3 anos 

D. 3 a 8 anos 

E. 10 a 15 anos 
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38 – A Declaração Universal dos Direitos das Crianças afirma 

que toda criança tem Direitos aos princípios abaixo, dos quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Princípio I – À igualdade, sem distinção de raça, 

religião ou nacionalidade. 

B. Princípio III – Direito a um nome, uma certidão de 

nascimento com nome dos pais e a uma nacionalidade. 

C. Princípio IV – Direito à alimentação, moradia e 

assistência médica adequadas para a criança e a mãe. 

D. Princípio VII – Direito à educação gratuita e ao lazer 

infantil. 

E. Princípio VIII – Direito a ser socorrido em primeiro 

lugar, em caso de catástrofes. 

 

39 – São exames complementares no diagnóstico da varicela, 

EXCETO: 

 

A. Leucopenia nas primeiras 72 horas com linfocitose. 

B. Elevação leve de transaminases. 

C. Sorologia: soroconversão IgG, IgM não é confiável. 

D. Identificação do vírus nas lesões cutâneas. 

E. Hipoalbuminemia 

 

40 – Mutação mais comum da fibrose cística: 

 

A. F508del 

B. G542X 

C. G551D 

D. R553X 

E. N1303K 

 

 

 

 

 


