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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 

3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 

6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 

9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

População em situação de rua 

 

Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social 

é a população em situação de rua que, em decorrência da ocupação 

do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de apropriação 

privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não 

dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para 

a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como mo-

radia. Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência 

Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um 

grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com dife-

rentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habita-

ção convencional regular, sendo compelidas  a utilizar a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente. 

               Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a 

irem morar nas ruas estão: ausência de vínculos familiares, perda 

de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental.  

    Embora grande parte dos estu-

dos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século 

XX, há registros de sua existência desde o século XIV. Portanto, 

a população em situação de rua não teve a devida atenção nos sé-

culos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo 

aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos 

utilizam as ruas como moradia.  No Brasil, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou entre os anos 

de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com po-

pulação superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Ho-

rizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados dessa pesquisa fo-

ram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utili-

zam as ruas como forma de moradia no país. Entretanto, esses nú-

meros são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram 

parte desse levantamento. Apesar da realização de alguns progra-

mas sociais, poucas políticas públicas são desenvolvidas para so-

lucionar esse problema. As Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços de 

amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, rou-

pas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos tem-

porários e os albergues que, de um modo geral, são considerados 

insuficientes para suprir a demanda dessa população.  

  O desinteresse do Estado influencia diretamente 

no comportamento da sociedade, haja vista que os moradores de 

rua são tratados, ora com compaixão, ora com repressão, precon-

ceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvol-

vidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em 

serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcio-

nando dignidade para todos os habitantes. 

                                           
(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm) 

 

01- Conforme o texto:  

 

A. A presença de uma parcela da população brasileira em 

situação de rua intensificou-se após estudos realizados 

recentemente, já que em outras épocas não havia resquí-

cios. 

B. As razões que condicionaram os cidadãos a se tornarem 

parte da população em situação de rua estão restritamente 

veiculadas ao abandono por membros familiares ou a 

perda de pessoas próximas. 

C. A utilização da rua como forma de moradia expõe a situ-

ação vivida por uma parte da sociedade brasileira, resul-

tado de um sistema excludente e movido pelo capital. 

D. Ações solidárias de uma parte da sociedade  e  de  ONG’s  

buscam solucionar esse problema de maneira que atenda 

a toda a população em situação de rua,  sem exceção. 

E. Medidas efetivas  para sanar as causas dessa condição de 

população em situação de rua pelo governo sobrepõem-

se às emergenciais e paliativas. 

 

02- No texto, há vários recursos linguísticos que retomam 

expressões e termos formando uma rede de  sentidos.  Assinale a 

alternativa em que os termos selecionados remetem, no texto, à 

expressão “população em situação de rua”: 

 

A. ‘principais fatores’ e ‘com população superior’ 

B. ‘grupo populacional heterogêneo’ e ‘mais indivíduos’ 

C. ‘pessoas utilizam as ruas’ e ‘parte desse levantamento’ 

D. ‘esse tipo de população’   e   ‘registros de sua existência’ 

E. ‘amparo a essas pessoas’ e  ‘comportamento da socie-

dade’ 

 

03- No fragmento: “... sendo compelidas a utilizar  a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente.”, o vocábulo sublinhado pode ser substituído sem 

mudança semântica por: 

 

A. ... sendo  obrigadas a utilizar... 

B. ... sendo  influenciadas a utilizar... 

C. ... sendo puxadas a utilizar... 

D. ... sendo manipuladas a utilizar... 

E. ... sendo persuadidas a utilizar... 

 

04- No trecho: “... há registros de sua existência desde o século 

XIV.”, o fragmento sublinhado exerce função sintática semelhante 

ao que se destaca na alternativa: 

 

A. “... demonstrando que 31.922 pessoas utilizam...” 

B. “...os moradores de rua são tratados...”  

C. “... políticas que atuem na causa do problema...” 

D. “... não dispõe de renda suficiente...” 

E. “... processo de exclusão social é a população em situa-

ção de rua...” 

 

05- Considerando as normas da Ortografia vigente, é inadequado 

afirmar que: 

 

A. Em: “perda da autoestima”, o termo destacado deve ser 

grafado sem o hífen da mesma forma que ocorre com ‘se-

miárido’, ‘coautor’ e ‘infraestrutura’. 

B. Em: “aumento de seu contingente”, o vocábulo em des-

taque possui sua escrita com G, assim como os termos  

tigela’, restringem’ e ‘geringonça’. 

C. Em: “trabalho de assistência”, a palavra grifada grafa-se 

com SS, como também são grafadas as palavras ‘autos-

suficiente’, ‘digressão’ e ‘contrassenso’. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm
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D. Em: “em decorrência da ocupação”, o termo grifado pos-

sui escrita com RR, como ocorre com os vocábulos ‘au-

torretrato’, ‘antirrugas’ e ‘contrarregra’.  

E. Em: “ora com compaixão”, grafa-se a palavra sublinhada 

com X, igual à escrita dos termos  ‘xenófobo’, ‘bolixe’ e 

‘enxumaçar’. 

 

06- No trecho: “a população em situação de rua que [...] não dispõe 

de renda suficiente”, emprega-se plenamente as normas da 

regência verbal. Indique a alternativa cujo enunciado diverge 

desses princípios estabelecidos pela norma culta. 

 

A. As situações precárias a que se submete a população em 

situação de rua no Brasil registram as marcas da exclusão 

social. 

B. A população em situação de rua da qual os governantes 

se esquecem recebe ajuda de uma pequena parcela da po-

pulação. 

C. A falta de uma moradia digna de que tantos cidadãos se 

queixam faz ressurgir problemas de séculos passados. 

D. As ruas da cidade nas quais mora a população em situa-

ção de rua demonstram a luta diária por espaço urbano e 

por sobrevivência. 

E. As condições dignas de habitação as quais sonha essa po-

pulação em situação de rua devem ser prioridade nas 

ações do Estado. 

 

07- Analise as proposições a seguir em relação  aos aspectos 

morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “a população em situação de rua se caracte-

riza”, tem-se um verbo em destaque que se encontra no 

mesmo tempo e modo do grifado em: ‘a população em 

situação de rua não teve’. 

B. No trecho: “No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome...”, a expressão em destaque 

caracteriza o nome “Ministério’ e exerce a função de ad-

junto adnominal. 

C. No segmento: “Entretanto, esses números são”, o ele-

mento de coesão destacado, denominado de pronome, 

possui a função de retomar o que já foi expresso anteri-

ormente e articular novas ideias ao texto. 

D. No trecho: “são considerados insuficientes”, a palavra 

sublinhada apresenta afixado a seu radical um prefixo de 

negação, o que caracteriza a formação por derivação pa-

rassintética. 

E. No trecho: “podem levar as pessoas a irem morar nas 

ruas”, os verbos grifados são classificados como regula-

res e exigem o mesmo tipo de complemento. 

 

08- No período: “... sua abordagem pode ter sido impulsionada 

pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais 

indivíduos utilizam as ruas como moradia.”, o enunciado em 

destaque pode ser reescrito sem alteração semântica por:  

 

A. ‘ ainda que a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

B. ‘ já que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como 

moradia. ’ 

C. ‘caso a cada ano mais indivíduos utilizassem as ruas 

como moradia. ’ 

D. ‘ ao passo que a cada ano mais indivíduos utilizam as 

ruas como moradia. ’ 

E. ‘ conforme a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

 

 09- Considerando as regras da pontuação, analise os enunciados 

a seguir e marque a alternativa que não condiz com as exigências 

da norma culta. 

 

A. Em: “espaços adequados para a habitação e, sem alterna-

tivas, utiliza as ruas da cidade como moradia.”, o em-

prego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto ad-

verbial deslocado.  

B. Em “realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa 

em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 

mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife 

e Porto Alegre).”, o uso dos parênteses sinaliza um mo-

mento intercalado no texto em que há acréscimo de in-

formação. 

C. Em: “Portanto, a população em situação de rua não teve 

a devida atenção nos séculos anteriores”,  a vírgula foi 

empregada  para indicar o uso  da conjunção deslocada.   

D. Em: “Conforme definição da Secretaria Nacional de As-

sistência Social, a população em situação de rua se carac-

teriza por ser um grupo populacional heterogêneo”, a vír-

gula foi utilizada para separar as orações coordenadas as-

sindéticas. 

E. Em: “ausência de vínculos familiares, perda de algum 

ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas”, utilizam-se as vírgulas 

para separar termos de mesma função sintática. 

 

10- No que concerne a algumas relações semânticas ocorridas nos 

enunciados, analise as proposições e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “composto por pessoas com diferentes reali-

dades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados”, o fra-

gmento destacado estabelece uma relação concessiva. 

B. No trecho: “Embora grande parte dos estudos sobre esse 

tipo de população tenha sido realizada no século XX, há 

registros de sua existência desde o século XIV.”, nota-se, 

no primeiro segmento, uma relação de proporção. 

C. No trecho: “Portanto, a população em situação de rua não 

teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abor-

dagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu 

contingente”, o segmento inicial é marcado pela relação 

de consequência. 

D. No trecho: “Entretanto, esses números são bem maiores, 

pois cidades importantes não fizeram parte desse levan-

tamento.”, o fragmento destacado traz uma relação de ex-

plicação. 

E. No trecho: “os moradores de rua são tratados, ora com 

compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença 

e violência.”, os fragmentos sublinhados estabelecem 

uma relação de adversidade. 
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11- No fragmento: “Combate à Fome”, a ocorrência da crase foi 

empregada plenamente. Assinale a alternativa em que o sinal 

indicativo de crase deve ser mantido ao substituir ‘Fome’ por:  

 

A. Desigualdades Sociais 

B. Miséria 

C. Preconceitos 

D. Condições indignas 

E. Ato de violência 

 

12- A redação dos enunciados está correta na alternativa: 

 

A. Ainda há muito a se discutir a cerca de soluções para a 

problemática da população em situação de rua. 

B. A falta de uma moradia  digna leva ao dezespero  a po-

pulação em situação de rua da cidade. 

C. No Brasil, tanto o Governo quanto a sociedade haveriam 

de propor soluções para a falta de moradia. 

D. É preciso que hajam ações da iniciativa privada  e políti-

cas de assistência emergencial para esse publico- alvo. 

E. A população de rua crescente cada vez mais no país pre-

cisam deixar, de ser invisível aos olhos da sociedade.  

 

13- Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “ Nesse sentido, devem ser desenvolvidas 

políticas que atuem na causa do problema”, a oração gri-

fada  tem função de adjunto adnominal, sinaliza um sen-

tido de restrição e é  classificada como   oração adjetiva. 

B. No fragmento: “mas que têm em comum”, a palavra des-

tacada  deve ser acentuada por se tratar da flexão do 

verbo ‘ter’, conjugado no tempo presente do indicativo, 

na terceira pessoa do singular.  

C. No trecho: “forma de moradia no país”, o vocábulo sub-

linhado está acentuado pela mesma regra de  ‘saí’, bala-

ústre’ e ‘constrói’. 

D. No trecho: “ mais indivíduos utilizam as ruas como mo-

radia.”, o elemento em destaque pertence à categoria das 

conjunções e traz ao contexto uma relação de conformi-

dade. 

E. No trecho: “ Os resultados dessa pesquisa foram divul-

gados em 2008”,  a expressão destacada ressalta o em-

prego do verbo na voz ativa. 

 

14- No que se refere às regras da concordância verbo-nominal, 

assinale a alternativa em que foram plenamente respeitadas: 

 

A. Em épocas passadas, a população em situação de rua 

nunca passou despercebida,  e muitas pessoas solidárias, 

nos grandes centros, dedicava uma parte do seu tempo a 

ajudar. 

B. Fazem-se urgente que movimentos solidários em prol da 

população em situação de rua seja evidenciado  pelas mí-

dias e sociedade. 

C. Na contemporaneidade, constata-se índices cada vez 

maiores de pessoas desabrigadas, porém nenhuma me-

dida imediata de solução é efetivada pelo governo. 

D. Cada um dos cidadãos brasileiros que fazem parte da po-

pulação em situação de rua parecem representarem um 

ser invisível diante de uma boa parcela da sociedade mo-

derna. 

E. As condições de precariedade que assolam a população 

em situação de rua no Brasil mostram que ainda há lacu-

nas em  uma democracia ausente de igualdade social 

plena. 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da 

Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

                                           
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1980. 

 

 

15- Considere as afirmações seguintes em relação ao texto e 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O texto denomina-se como um poema, embora se eviden-

cie o caráter narrativo, caracterizado pela presença do 

personagem e de ações ocorridas num determinado 

tempo e espaço. 

B. Há um predomínio da função referencial, visto que se pri-

oriza a objetividade da linguagem, a transmissão da in-

formação ao interlocutor de maneira direta e clara, sem 

envolver aspectos subjetivos. 

C. O uso da variante culta da língua, sem ocorrência de 

transgressão, predomina ao longo de todo o texto, o que 

reforça o estilo da escrita formal no campo da notícia jor-

nalística. 

D. A estrutura do poema se destaca na formação de versos 

longos e curtos, como também, na escolha lexical por ter-

mos comuns para abordar, na arte literária, um assunto 

do cotidiano. 

E. Percebe-se, no  texto lírico, o teor crítico ao retratar a re-

alidade cotidiana do povo simples do Rio de Janeiro, 

como moradia precária,  viver na condição de favelado, 

ser um João comum, sem identidade definida. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16 – Estão entre as alterações mais esperadas na desnutrição ener-

gético-protéica, EXCETO: 

 

A. Redução de T3 (redução na produção de calor e consumo 

de energia), insulina e IGF-1. 

B. Aumento do GH (estímulo para lipólise) e cortisol. 

C. Diminuição da contagem de linfócitos CD8 com CD4 

preservado: aumento da IgA secretória. 

D. Comprometimento das miofibrilas com piora na contra-

tilidade. 

E. Diminuição das sinapses, arborizações dendríticas e mi-

elinização. 

 

17 – São manifestações da Síndrome de Carpenter, EXCETO: 

 

A. Polidactilia 

B. Sindactilia 

C. Craniossinostose 

D. Deficiência intelectual 

E. Degeneração de retina 

 

18 – Referente à ginecomastia puberal é INCORRETO afirmar: 

 

A. Representa o desenvolvimento de tecido glandular ma-

mário no sexo masculino. 

B. A ginecomastia verdadeira é caracterizada pela identifi-

cação de tecido fibroglandular palpável, com menos de 

0,5 cm de diâmetro localizado concentricamente sob o 

mamilo e região areolar. 

C. O desenvolvimento de ginecomastia durante a puberdade 

é um evento bastante comum e cerca de 40% dos adoles-

centes do sexo masculino terão algum grau de hiperplasia 

glandular mamária, com um pico de incidência nos está-

gio 3-4 de Tanner, resultante de um desequilíbrio entre 

os níveis circulantes de andrógenos e estrógenos. 

D. O aumento pode ser uni ou bilateral, ocorrendo involução 

espontânea geralmente em até dois anos. 

E. A conduta na ginecomastia puberal costuma ser expec-

tante. As opções terapêuticas incluem o uso de androgê-

nios, inibidores da aromatase e antagonista de estrogê-

nios. 

 

19 – “Na posição supina, é feita a percussão, duas a quatro vezes, 

da superfície plantar. A resposta é a flexão dos dedos”. 

 

Esta é a descrição de que reflexo? 

 

A. Reflexo de Moro 

B. Reflexo de preensão plantar 

C. Reflexo de Galant 

D. Reflexo de Rossolimo 

E. Reflexo de Landau 

 

 

 

 

 

 

 

20 – São aspectos radiográficos de raquitismo, EXCETO: 

 

A. Rarefação óssea generalizada. 

B. Franjeamento das metáfises ósseas, ou seja, perda/des-

gaste de suas bordas agudas. 

C. Perda da convexidade fisiológica das extremidades ós-

seas, com substituição por um padrão côncavo – imagem 

em taça. 

D. Linhas de Milkman-Looser: zonas densas e claras que 

aparecem como linhas transversais nas diáfises. 

E. Fratura cominutiva. 

 

21 – Quanto às propriedades imunológicas do leite humano é IN-

CORRETO afirmar: 

 

A. Fator bífido: é uma glicoproteína que acidifica as fezes e 

dificulta a reprodução de enteropatógenos como a Shi-

gella, Salmonella e Escherichia coli. 

B. Lactoferrina: proteína bacteriostática. Inibe a adesão da 

Escherichia coli às células e indisponibiliza o ferro ne-

cessário para a sobrevida de vários patógenos intestinais, 

especialmente E. Coli e Candida albicans. 

C. Lisozima: ação bactericida e anti-inflamatória; tem maior 

atividade a partir dos seis meses. Destrói a E. coli e algu-

mas cepas de Salmonella. 

D. Lactoperoxidases: efetiva contra parasitas (Giardia lam-

bia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis) 

E. Oligossacarídeos: bloqueiam a adesão de alguns agentes 

ao epitélio intestinal. 

 

22 – Medicações contraindicadas durante a amamentação, EX-

CETO: 

 

A. Busulfan 

B. Clorambucil 

C. Linezolida 

D. Amidarona 

E. Meperidina 

 

23 – Sobre o calicivírus é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os norovírus e os sapovírus fazem parte da família Cal-

civiridae. 

B. Faixa etária: podem acometer indivíduos de todas as ida-

des. Geralmente os sapovírus infectam os menores de 

cinco anos e os norovírus maiores. 

C. Período de incubação: costuma ser curto (12 horas) 

D. Clínica: o quadro clínico é caracterizado por náuseas e 

vômitos (há maior prevalência de vômitos em adultos e 

de diarreia em crianças).  

E. A doença tem duração curta, entre um a três dias. 

 

24 – Podem causar do hipogonadismo hipergonadotrófico, EX-

CETO: 

 

A. Orquite (vírus da caxumba) 

B. Radiação sobre os testículos durante o tratamento de 

Leucemia 

C. Craniofaringioma 

D. Uso de ciclofosfamina 

E. Síndrome de Klinefelter 
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25 – São condições clínicas da beribéri, EXCETO: 

 

A. Ptose palpebral. 

B. Ataxia. 

C. Aumento da pressão intracraniana. 

D. Meningismo. 

E. Demência: depressão, desorientação, insônia e delirium. 

 

26 – São características clínicas na hipoglicemia por defeitos de 

gliconeogênese em recém-nascidos, EXCETO: 

 

A. Hiperlactacidemia grave. 

B. Acidose metabólica. 

C. Encefalopatia. 

D. Hepatomegalia. 

E. Crises desencadeadas por processos infecciosos. 

 

27 – Define-se como genitália ambígua o aspecto fenotípico inde-

finido da genitália externa do ser humano. O diagnóstico e o ma-

nejo das situações e dos distúrbios da diferenciação sexual que se 

manifestam ao nascimento por meio da ambiguidade da genitália, 

que se define como, EXCETO: 

 

A. Clitoromegalia (>3 mm de diâmetro e/ou > 6mm de com-

primento). 

B. Fusão labial posterior. 

C. Testículos não palpáveis bilateralmente. 

D. Hipospádia perineal isolada. 

E. Hipospádia de qualquer grau associada à criptorquidia ou 

micropênis (pênis ˂2,5 cm no recém-nascido a termo). 

 

28 – São fatores desencadeantes da crise de hipóxia, EXCETO: 

 

A. Uso de drogas inotrópicas negativas pode levar a es-

pasmo infundibular. 

B. Uso de vasodilatadores por diminuição da resistência 

vascular sistêmica. 

C. Febre, hipertermia (exposição ao calor excessivo), infec-

ções provocam vasodilatação e aumento do consumo de 

O2. 

D. Desidratação resulta em hipovolemia e hiperciscosidade 

sanguínea, com diminuição do fluxo pulmonar. 

E. Taquiarritmias – há aumento do consumo de O2 e acen-

tuação da obstrução da via de saída do VD. 

 

29 – Sobre a obstrução intestinal é INCORRETO afirmar: 

 

A. Havendo obstrução intestinal, especialmente nas porções 

mais terminais do intestino delgado e do intestino grosso, 

pode ser verificada distensão abdominal, geralmente 

acompanhada de parada de eliminação de fezes, além de 

vômitos, que são sempre fecaloides. 

B. Dependendo do nível da obstrução, pode ocorrer disten-

são do abdome superior, nos casos de estenoses ou atre-

sias do duodeno ou jejuno, ou distensão de todo o ab-

dome, como nas atresias ileais, no íleo meconial ou em 

obstruções no intestino grosso. 

C. À percussão do abdome percebe-se timpanismo, com dor 

à palpação e diminuição dos ruídos abdominais. 

D. A radiografia abdominal revela a presença de níveis hi-

droaéreos com alças intestinais bastante dilatadas. 

E. Várias enfermidades podem determinar obstrução intes-

tinal, dentre elas a infestação maciça por Ascaris lumbri-

cóides merece destaque pela sua alta prevalência em 

nosso meio. 

 

30 – São alguns dos fatores que contribuem para a contaminação 

na vulvovaginite inespecífica, EXCETO: 

 

A. A vulva da menina pré-púbere encontra-se relativamente 

exposta, em virtude da posição anteriorizada e das redu-

zidas dimensões dos pequenos lábios. 

B. Ausência de pelos pubianos nas pré-púberes. 

C. Espessura do epitélio (fino e atrófico) que reveste a vulva 

e a vagina, ainda sem proteção estrogênica. 

D. A proximidade da vagina ao ânus devido ao períneo 

ainda não desenvolvida. 

E. pH da vagina muito ácido, e com baixa lubrificação que 

favorece a contaminação por fungos e bactérias. 

 

31 – Refere-se ao critérios diagnósticos da diarréia funcional, EX-

CETO: 

 

A. Passagem recorrente, diária, de três ou mais fezes não 

formadas e volumosas. 

B. Sintomas que duram mais de 4 semanas. 

C. Início dos sintomas entre 15 dias a 4 anos de idade. 

D. As evacuações ocorrem enquanto o paciente está acor-

dado. 

E. Não há déficit de crescimento se a ingestão calórica está 

adequada. 

 

32 – É uma doença autossômica recessiva que se manifesta por 

aplasia medular, associada à hiperpigmentação cutânea e malfor-

mações congênitas. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Síndrome de TAR. 

B. Síndrome de Alport. 

C. Síndrome de Wiskott-Aldrich. 

D. Anemia de Fanconi. 

E. Aplasia medular. 

 

33 – Sobre a escarlatina é INCORRETO afirmar: 

 

A. É causada, na maioria das vezes, pelo Streptococcus pyo-

genes, quando ele é produtor da toxina eritrogênica. 

B. Geralmente, o foco da infecção são as tonsilas palatinas, 

o que explica a ocorrência quase exclusiva dessa doença 

em crianças com mais de 3 anos. 

C. A pele também pode ser foco de infecção pelo S. pyoge-

nes. 

D. O período de incubação da escarlatina é curto, variando 

entre 12-18 horas. 

E. O pródromo se caracteriza por febre alta (39-40ºC), to-

xemia, inapetência e odinofagia. 
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34 – É uma causa de hematúria associada: 

 

A. Nefropatia por IgA. 

B. Deposição vascular de C3. 

C. Nefrite tubulointersticial. 

D. Vasculite sistêmica. 

E. Síndrome de Alport. 

 

35 – A toxoplasmose é causada por Toxoplasma gondii. Sobre a 

mesma é INCORRETO afirmar: 

 

A. A maioria das pessoas contrai a infecção pela ingestão de 

carne malcozida e contaminação oral inadvertida com fe-

zes de gato. 

B. O hemograma caracteriza-se por número normal de leu-

cócitos, linfócitos atípicos aumentados e eosinofilia mo-

derada. 

C. A forma linfática ou ganglionar é a forma mais comum 

em adultos e crianças imunocompetentes. O quadro clí-

nico caracteriza-se por linfadenopatia pouco dolorosa, de 

consistência firme, que não supura ou ulcera, localizada 

principalmente em região cervical posterior e bilateral. 

D. Entre os métodos de isolamento e identificação do toxo-

plasma, pode-se proceder à pesquisa da forma taquizoíto 

por exame microscópico direito a fresco ou corado pelos 

métodos Giemsa ou Wright. 

E. O achado do parasito não é fácil, pela baixa densidade e 

confusão com outras estruturas. Os cistos podem ser iso-

lados de tecidos obtidos por biópsia ou autópsia. 

 

36 – No diagnóstico da Doença de Wilson encontra-se, EXCETO: 

 

A. Ceruloplasmina sérica abaixo de 30 mg/dL e cobre sérico 

muito baixo. 

B. Excreção urinária de cobre aumentada, geralmente maior 

que 100µg/24 horas. 

C. Tomografia de encéfalo: metade dos pacientes apresenta 

área hipodensas características nos núcleos da base. 

D. Ressonância nuclear magnética de encéfalo: intensidade 

do sinal T2 aumentada nos núcleos caudados e putâmen 

bilateralmente. 

E. Biópsia hepática: a alteração histológica e conteúdo he-

pático de cobre são padrões de referência. 

 

37 – Quanto à infecção intraútero da herpes, são suas manifesta-

ções, EXCETO: 

 

A. Ceratoconjuntivite. 

B. Microcefalia ou hidranencefalia. 

C. Doença multiorgânica. 

D. Lesões de pele. 

E. Mucocele labial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 – Os exames que devem ser solicitados em casos suspeitos de 

esquistossomose radiculomedular são, EXCETO: 

 

A. Leucograma, que pode revelar uma basofilia e linfoci-

tose. 

B. Pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni nas fezes. 

C. LCR, que mostra aumento moderado da proteína e eosi-

nofilorraquia, além das reações imunológicas para esqui-

tossomose (ELISA, fixação do complemento e hemaglu-

tinação). 

D. Biópsia retal, se a pesquisa de ovos nas fezes for nega-

tiva. 

E. RNM de medula, cujas alterações são inespecíficas: alte-

ração de sinal com ou sem volume segmentar medular. 

 

39 – A causa mais comum da insuficiência pancreática na infância 

é: 

 

A. Fibrose cística. 

B. Síndrome de Pearson. 

C. Obstrução do conduto pancreático. 

D. Deficiências enzimáticas específicas. 

E. Síndrome de Johanson-Blizard. 

 

40 – A vacina Meningococicas conjugadas ACWY/C para 

vacinados na infância deve ter: 

 

A. Reforço aos 7 anos ou 2 anos após a última dose. 

B. Reforço aos 11 anos ou 5 anos após a última dose. 

C. Reforço aos 15 anos ou 7 anos após a última dose. 

D. Reforço aos 15 anos ou 2 anos após a última dose. 

E. Reforço aos 11 anos ou 2 anos após a última dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


