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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
 

11. Considerando as orientações contidas no código de 
deontologia médica do Conselho Federal de Medicina 
do Brasil, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Não é permitido a médico prescrever tratamento 

ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
cessado o impedimento. 

B) Mesmo por justa causa, o médico não pode 
abandonar o paciente por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável; deve, sim, 
continuar a assisti-lo ainda que apenas para 
mitigar o sofrimento físico ou psíquico. 

C) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros visando-se ao lucro ou motivado por 
interesses políticos. Exceção é feita para fins 
religiosos. 

D) O médico não deve deixar de reencaminhar ao 
médico assistente o paciente que lhe foi enviado 
para procedimento especializado, sendo optativo, 
na ocasião, fornecer-lhe ou não as devidas 
informações sobre o ocorrido no período em que 
se responsabilizou pelo paciente. 

E) O médico não pode fornecer a outro médico 
informações sobre o quadro clínico do paciente, 
mesmo que não autorizado por este ou por seu 
responsável legal. 

 
 

12. Das atitudes abaixo listadas, qual deve ser exercida 
pelo médico ao preencher a declaração de óbito 
(DO)? 

 
A) Entregar aos familiares a DO assinada sem 

preencher os dados da pessoa falecida. 
B) Preencher a DO sem examinar o corpo e 

constatar a morte. 
C) Utilizar termos vagos para o preenchimento das 

causas de morte, como parada cardíaca ou 
falência de múltiplos órgãos. 

D) Cobrar pela emissão da DO no caso de ausência 
do médico contratado do sistema público para a 
função. 

E) Utilizar um documento da pessoa falecida para o 
preenchimento dos dados de identificação da 
DO. 

 
 

13. Em seu artigo Nº 196, a Constituição Federal define 
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
Observe o conjunto de afirmações abaixo e assinale 
a alternativa que NÃO condiz com os direitos do 
paciente. 

 
A) Ter respeitada a sua privacidade e integridade 

física, psicológica e moral. Não sofrer 
discriminação de qualquer espécie. Ter 
atendimento adequado às suas necessidades, 
com limitações de ordem burocráticas, funcionais 
ou de tempo. 

B) Ter um serviço público de atendimento à saúde 
de qualidade e sem custos adicionais. Decidir 
livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

C) Ser atendido incondicionalmente em situações de 
emergência e de urgência. Escolher livremente, 
em qualquer etapa de seu tratamento, o 
estabelecimento de saúde e a equipe médica que 
deseja para efetivar o seu tratamento. Ser 
atendido por profissional capacitado e 
constantemente atualizado. 

D) Estar informado pessoalmente ou por meio de 
seu representante legal sobre seu diagnóstico. 
Consentir, após informação detalhada, com cada 
uma das etapas de seu tratamento. Ter o seu 
prontuário médico corretamente preenchido e de 
livre acesso a sua pessoa ou seu representante 
legal. 

E) Receber laudos médicos quando solicitar. Ter o 
seu segredo médico mantido. Receber reparação 
em caso de dano. 

 
14. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
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15. De acordo com o código de ética médica, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É vedado ao médico deixar de acobertar erro ou 

conduta antiética do médico de sua equipe de 
trabalho. 

B) É vedado ao médico fornecer a um outro médico 
informações sobre o caso clínico do paciente, 
mesmo que autorizado por este ou seu 
responsável legal. 

C) Por decisão da categoria ou por obrigação, o 
médico pode deixar de atender em setores de 
urgência e emergência, mesmo colocando em 
risco a vida de pacientes. 

D) É vedado ao médico permitir ao paciente que 
decida livremente sobre método contraceptivo. 

E) É vedado ao médico desrespeitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente perigo de vida. 

 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. Maria leva seu filho João Pedro, 25 meses de idade,  
para uma consulta na US logo cedo. Ela relata que o 
lactente apresenta tosse rouca “como de cachorro” 
(SIC), coriza e rouquidão que se iniciou subitamente 
durante a madrugada. Ao exame físico nota-se o 
estado geral preservado, hidratado, T 37.5, FR 30 
mpm, estridor inspiratório, ausculta pulmonar com 
roncos e tosse rouca e seca.  
De acordo com o quadro clínico, esse diagnóstico 
mais provável é: 

 
A) Traqueobronquite viral aguda. 
B) Laringite viral aguda. 
C) Broncopneumonia viral. 
D) Laringotraqueíte bacteriana. 
E) Epiglotite. 

 
 

17. De acordo com o diagnóstico que você deu para o 
paciente João Pedro, de 25 meses de idade, no caso 
relatado na questão anterior, o tratamento com 
melhor indicação é: 

 
A) Corticosteroides (dexametasona VO ou IM, 

prednisolona ou prednisona VO). 
B) Amoxicilina 25 a 50mg Kg/dia VO div em 3 

tomadas. 
C) Broncodilatador VO, IM ou SC 2x/dia. 
D) Antitussígeno e fluidificante VO, 3x/dia. 
E) Inalação com SF 4x/dia. 

 
 

18. A respeito da pneumonia, é CORRETO afirmar: 
 

A) A diferença entre pneumonia viral e bacteriana é 
determinada pelo grau de febre. 

B) Tratar com antibiótico todos os casos suspeitos é 
a conduta recomendável. 

C) O percentual de erro terapêutico é grande 
quando se usa antibiótico indiscriminadamente. 

D) O raio x de tórax ainda é o exame que determina 
o diagnóstico. 

E) O tratamento ambulatorial VO é recomendável a 
todas as crianças com quadros leves e 
moderados. 

 
19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) 
estimam que dos 10 milhões de mortes de crianças 
no mundo mais de 95% acontecem em países em 
desenvolvimento.  
A respeito desse tema, analise as alternativas abaixo 
e assinale a INCORRETA: 

 
A) O número de infecções respiratórias agudas em 

crianças de áreas urbanas é de 5 a 8 
episódios/ano, enquanto nas de áreas rurais é de 
2 a 4 ao ano. 

B) As infecções respiratórias agudas têm várias 
etiologias e manifestações, dependendo da idade 
da criança, da localização, da extensão e da 
gravidade do episódio. 

C) O programa brasileiro de combate às doenças 
respiratórias na infância, de acordo com a OMS, 
classifica as doenças respiratórias em pneumonia 
grave, pneumonia não grave e outras doenças 
respiratórias agudas. 

D) As infecções de vias aéreas superiores se 
propagam principalmente por gotículas de saliva, 
via inalatória, em maior frequência em meses 
frios e em populações urbanas. 

E) O impacto das doenças respiratórias agudas nos 
indicadores de mortalidade infantil é 
inversamente proporcional à faixa etária 
considerada. 

 
20. O peso ao nascer é considerado um excelente 

indicador da saúde materna e das condições do RN. 
Considerando esse indicador, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) O peso ao nascimento é um indicador importante, 

mas isoladamente não consegue refletir as 
chances de sobrevida de uma criança. 

B) Entre os fatores que influenciam o baixo peso ao 
nascer estão raça, primiparidade, atividade física, 
altitude e carência de metilxantinas. 

C) O peso ao nascimento sofre maior influência das 
condições ambientais adversas que do 
componente genético familiar. 

D) O termo baixo peso não se aplica se o RN for 
prematuro, já que, nesse caso, há uma causa 
estabelecida para o fenômeno. 

E) Os países em desenvolvimento têm em torno de 
2/3 do seu baixo peso relacionado à 
prematuridade. 
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21. O acompanhamento do peso e da altura de uma 
criança no seus dois primeiros anos de vida 
demonstram-se como importante estratégia de 
proteção e promoção de saúde.  
Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao 
tema: 
 
A) A OMS recomenda que o acompanhamento 

antropométrico seja quinzenal até os 3 meses, 
mensal até os 6 meses de vida e bimestral, a 
partir daí, até os dois anos. 

B) Uma curva ponderal ascendente, porém paralela 
às curvas de referência, não deve ser 
considerada normal, porque demonstra que a 
criança está em risco nutricional e deve ser 
investigada. 

C) O Ministério da Saúde adapta o cartão da criança 
de acordo com o padrão de desenvolvimento de 
cada região do país, considerando os aspectos 
étnicos que diferenciam o norte e o sul do país. 

D) A maioria dos programas de vigilância do 
desenvolvimento adota a aferição mensal 
antropométrica, mesmo que ela não permita 
diagnósticos precoces das alterações. 

E) A simples comparação isolada das medidas da 
criança com a população de referência não 
estabelece por si só o diagnóstico causal de 
alterações ou de normalidade. 

 
 

22. Maria leva sua filhinha de 2 meses de idade para 
uma consulta de puericultura na US. Indagada sobre 
a alimentação da criança, relata que o único leite que 
sua filha recebe é o materno e que em alguns 
momentos ela oferece água ou chá em colherinha, 
em pequena quantidade, porque, acha, às vezes, que 
a moleira da nenê está um pouco baixa. De acordo 
com esta informação, o padrão de amamentação 
pode ser classificado, segundo a OMS, como: 
 
A) Aleitamento materno exclusivo, visto que o único 

leite recebido pela criança é o da própria mãe. 
Não se considera a interferência de um pouco de 
líquido oferecido de colher. 

B) Aleitamento materno complementado, porque os 
líquidos recebidos podem ocupar o horário de 
uma mamada, mesmo que não sejam oferecidos 
com mamadeira. 

C) Aleitamento materno alternado, porque há uma 
alternação do padrão alimentar por causa da 
introdução da água e, principalmente, do chá. 

D) Aleitamento materno misto, porque qualquer 
outra oferta de líquidos ou outros alimentos 
descaracteriza a amamentação como alimento 
único. 

E) Aleitamento materno predominante, apesar de a 
criança receber outros líquidos, em pequena 
quantidade. 

 
 

23. Com relação à vacina BCG, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) Na ausência de cicatrização vacinal, após 6 

meses, a vacina deve ser repetida sem teste 
prévio. 

B) Em recém-nascido pré-termo, deve ser 
administrada após a criança atingir 2500g. 

C) A necessidade de revacinação de reforço é 
controversa. 

D) Em crianças com 6 anos ou mais será aplicada 
apenas uma dose. 

E) A via de administração é intradérmica. 
 

 
24. Lactente de 6 meses de idade apresentou convulsão 

durante episódio de febre de 38.5C. Foi internado e 
investigado com coleta de liquor e outros exames, 
mas não foi confirmado diagnóstico de meningite. 
Após 15 dias de alta, o lactente foi levado para 
vacinação na US.  
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da 
decisão a ser tomada sobre as vacinas: 
 
A) A vacinação deve transcorrer normalmente, 

exceto pela DPT, que é contraindicada pelo risco 
de convulsão. 

B) A vacinação deve transcorrer normalmente, 
porque não há contraindicação formal para 
qualquer vacina. 

C) A vacinação deve ser adiada até que se passe 1 
mês da alta, para evitar agravamento da 
imunidade da criança. 

D) A vacinação tem indicação formal de substituição 
da DPT pela DTaP, para evitar a ocorrência de 
convulsão. 

E) A vacinação deve ser cancelada porque qualquer 
vacina poderia desencadear outro quadro 
convulsivo. 

 
 

25. Paulo Cesar, de 5 anos de idade, é levado a uma US 
por sua mãe, porque pisou acidentalmente em uma 
tábua com um prego enquanto empinava pipa na rua. 
A criança está com a vacinação contra tétano 
completa, mas a mãe informou que ele é HIV 
positivo. Nesse caso, a orientação é: 

 
A) Indicar uma nova dose da vacina DPT, como 

reforço do esquema anterior. 
B) Indicar a aplicação de IG humana contra o tétano, 

independente da vacinação anterior. 
C) Indicar uma dose de DT, por causa da idade da 

criança. 
D) Não indicar nova dose vacinal, visto que a 

criança tem vacinação completa. 
E) Não indicar nova dose vacinal, mas indicar 

esquema profilático com dois antibióticos. 
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26. Mariana leva seu filho de dois anos de idade, a uma 
consulta médica de demanda, na US. Relata que a 
criança apresenta diarreia iniciada no dia anterior, 
com 6 evacuações abundantes, mas sem pus ou 
sangue nas fezes. A criança apresentou febre alta 
apenas uma vez e também um único episódio de 
vômito, mas não aceita qualquer tipo de alimento. A 
mãe procurou o atendimento porque acha que o filho 
está muito fraquinho, abatido e urinando pouco. A 
história leva ao diagnóstico de diarreia do tipo: 
 
A) Diarreia aquosa aguda de provável etiologia viral. 
B) Diarreia aquosa aguda de provável etiologia 

bacteriana. 
C) Diarreia invasiva aguda por Escherichia coli. 
D) Diarreia enterotoxigênica não invasiva por 

rotavirus. 
E) Diarreia aguda por protozoários, provável 

giardíase. 
 
 

27. O filhinho de Mariana, caso relatado na questão 
anterior, apresenta no exame físico os lábios um 
pouco ressecados, frequência cardíaca 100 bpm e 
turgor da pele duvidoso (a criança não cooperou 
porque estava chorosa). O anotado no prontuário há 
3 dias  era de 14kg e hoje apresentava-se com 
13.160g. De acordo com o exame físico, pode-se 
afirmar que: 

 
A) A criança teve perda significativa de peso 

associada aos outros sintomas que demonstram 
desidratação grave. 

B) A criança está em desidratação leve, porque o 
percentual de peso perdido e os outros sinais não 
demonstram gravidade, principalmente com 
relação ao vômito. 

C) A criança está em desidratação moderada, 
evidenciada, principalmente, pelo percentual de 
peso perdido. 

D) A criança ainda não se encontra em 
desidratação, apesar do risco próximo. A perda 
de peso se deve ao fato de não estar se 
alimentando bem nos últimos dias. 

E) O peso não é uma referência confiável para se 
classificar a desidratação, porque pode ter sido 
facilmente aferido errado pela falta de 
cooperação da criança na hora de pesar. 

 
 

28. Após criteriosa avaliação do estado do filhinho de 
Mariana, você inicia a reposição hídrica. Pelas 
características do caso clínico, a sua decisão é: 
 
A) Iniciar TRO com o cálculo de 100 ml/kg, mais a 

reposição das perdas pelo período de 4horas. 
B) Iniciar reposição venosa com o cálculo de 

50ml/kg para a primeira fase–rápida, e depois 
fazer a reposição eletrolítica na fase lenta. 

C) Iniciar TRO com o cálculo de 50ml/kg, mais a 
reposição das perdas pelo período de 4h. 

D) Iniciar reposição venosa com o cálculo de 
100ml/kg na primeira fase-rápida e depois iniciar 
a fase lenta com 50ml /Kg com potássio. 

E) Iniciar TRO 50ml/Kg por 4 horas e, se não houver 
melhora, começar a reposição venosa com o 
mesmo cálculo para correr em 1 hora. 

 
 

29. Wiilliam, de 4 meses de idade, vai uma consulta 
levado pela avó materna, que é a sua cuidadora 
durante o dia, com quadro de descamação 
eritematosa no couro cabeludo, que se estende às 
regiões retroauriculares e ao pescoço. Nota-se, 
também, eritema e lesões associadas em região de 
fraldas, com aspecto bastante inflamado. A avó relata 
que o bebê tem estado agitado, chorando muito e 
com apetite diminuído.  
Assinale a alternativa que demonstra o diagnóstico e 
o tratamento de primeira escolha para o caso: 

 
A) Dermatite seborreica infantil e dermatite das 

fraldas. Tratar com creme de corticoide 
associado ao ácido acetilsalicílico 1% a 2% e 
creme de nistatina com corticoide na região das 
fraldas. 

B) O diagnóstico é dermatite atópica infantil. Tratar 
com polietilenoglicol salicilado a 3% e creme de 
nistatina com corticóide na região das fraldas. 

C) O diagnóstico é candidíase genital e crosta 
láctea. Tratar com polietilenoglicol salicilado a 3% 
e creme de nistatina com corticoide na região das 
fraldas. 

D) O diagnóstico é dermatite atópica infantil e deve 
ser manejada com creme de corticoide de baixa 
potência, de preferência hidrocortisona a 1%, 
prednisolona a 0,5% ou dexametasona a 0,1%. 

E) Dermatite seborreica infantil com contaminação 
por candidíase na região de fraldas. Tratar com 
óleo mineral salicilado 1% a 3% nas lesões e 
creme de nistatina ou cetoconazol de 1 a 2% na 
região das fraldas. 

 
30. Antônia leva seus 3 filhos a uma consulta na US, 

todos com a mesma queixa: coceira na pele. As duas 
crianças mais velhas, 5 e 3 anos, apresentam lesões 
predominantemente no abdômen e nas coxas, com 
pequenas pápulas. Algumas lesões mostram 
contaminação purulenta. O filho mais novo, com 7 
meses de idade, apresenta lesões em quase todo o 
corpo,  do couro cabeludo à planta dos pés, e a 
maioria das leões apresenta contaminação purulenta. 
O diagnóstico desses casos é: 
 
A) Impetigo associado à atopia. 
B) Dermatite atópica com contaminação secundária. 
C) Molusco contagioso com impetiginização. 
D) Escabiose com contaminação secundária. 
E) Eczema de base com impetiginização. 
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31. Ana Paula, 5 anos de idade, foi levada por sua mãe a 
uma consulta na US, com queixas de corrimento e 
prurido genital. A mãe diz ter notado o corrimento ao 
fazer a higiene da criança e também na calcinha. A 
secreção é amarelada. A mãe relata que a criança 
queixa de coceira na região na genitália e também no 
ânus e que durante a noite nota que a criança se 
coça.  
O seu diagnóstico e a sua conduta são 
respectivamente: 
 
A) Enterobíase com contaminação secundária da 

região genital. O tratamento consiste em 
pamoato de pirvínio, em dose única VO, e 
orientações da higiene local. 

B) Infecção vaginal inespecífica que levanta 
suspeita de abuso sexual. Deve-se colher lâmina 
do corrimento e aguardar o resultado antes de 
iniciar qualquer tratamento. 

C) Infecção vaginal por candidíase pelas 
características do corrimento. Iniciar tratamento 
com nistatina em solução – orientando e 
treinando a mãe para pingar as gotas na região 
genital. 

D) Infecção de urina com contaminação vaginal 
secundária. Solicitar cultura da urina e da 
secreção antes de iniciar tratamento com 
antibiótico. 

E) Enterobíase com contaminação secundária da 
região genital. O tratamento deve ser com 
albendazol oral e antissépticos locais em banhos 
de assento ou higiene simples da região genital. 

 
 

32. Na última epidemia de dengue no país, as crianças 
foram especialmente atingidas. Considerando que se 
trata de doença que pode evoluir para morte e que 
está presente em todo o país, medidas de controle 
epidemiológico foram implementadas. Assinale a 
alternativa CORRETA a respeito da dengue: 
 
A) A notificação dos casos de dengue é compulsória 

após a confirmação laboratorial da doença. 
B) A prova do laço auxilia o diagnóstico, mas como 

assume pouca importância no raciocínio clínico 
nem sempre é solicitada. 

C) A notificação dos casos de dengue deve 
acontecer mesmo que se baseie apenas na 
suspeita clínica. 

D) Menores de 15 anos, de raça branca, em bons 
estados geral e nutricional, não estão no grupo 
de risco para a síndrome do choque da dengue. 

E) A vigilância epidemiológica da dengue tem como 
principais componentes a confirmação 
laboratorial, a notificação compulsória (apenas 

dos casos confirmados) e a busca ativa dos 
suspeitos. 

 
 

33. Relacionando as infecções intrauterinas do período 
gestacional e ao acometimento do concepto, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
A) Alguns danos causados pela rubéola congênita 

podem aparecer tardiamente no desenvolvimento 
da criança, mesmo aos 4 ou aos 5 anos de idade. 

B) A maioria dos danos causados pela 
contaminação congênita da toxoplasmose se 
manifesta no período neonatal, como cegueira, 
coroidorritinite, encefalite e retardo mental. 

C) As manifestações clínicas da sífilis congênita 
precoce acontecem até os 6 meses de idade e se 
apresentam como descamação da epiderme, 
coriza hemorrágica, hiperbilirrubinemia e 
manifestações ósseas. 

D) Todos os RNs de mãe com sorologia positiva 
para sífilis devem receber penicilina G. benzatina 
50.000UI/kg, dose única, independente do 
quadro clínico apresentado. 

E) O risco de contaminação fetal pela toxoplasmose 
aumenta se a infecção materna acontecer nos 
primeiros meses de gestação e diminui no final 
do período. 

 
 

34. Marcelo, 10 anos de idade, é trazido por seus pais ao 
CMUM com suspeita de ter sido picado por aranha 
marrom. O menino relata que o acidente havia 
acontecido no dia anterior, mas não contou aos pais 
porque não doía muito e ele estava com medo de ser 
castigado, pois brincava num depósito de reciclados 
sem a permissão dos seus pais. A lesão está no 
tornozelo, com edema local, eritema e ponto de 
necrose. A criança se queixa de muita dor.  
A principal conduta nesse momento é: 
 
A) Não vale a pena iniciar soroterapia porque o 

acidente transcorreu há mais de 24h, tempo 
indicado para iniciar o soro. Iniciar esquema de 
tratamento para a dor. 

B) O soro está indicado formalmente na etapa de 
evolução visceral. A etapa de evolução cutânea 
não se beneficia da aplicação do soro. 

C) A conduta, nesse caso, é o tratamento local, 
sintomático e encaminhamento ao cirurgião para 
acompanhamento da lesão. 

D) Iniciar soroterapia, por se tratar de criança e por 
estar ainda na fase indicada da evolução da 
lesão. 

E) A prescrição de dipirona 7 a 10 mg/kg dose, 
antisséptico local e antibiótico sistêmico é a 
melhor conduta na etapa em que o paciente se 
encontra. 
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35. Fátima foi multada pelo DETRAN porque sua filha de 
8 anos estava ao seu lado no banco dianteiro, com 
cinto de segurança. As normas de segurança no 
trânsito em vigor estabelecem diretrizes específicas 
para o transporte de crianças.  
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do 
assunto: 

 
A) Crianças de 20 a 40kg devem ser transportadas 

obrigatoriamente no banco de trás, voltadas para 
a frente e em assentos elevados com dispositivos 
de segurança apropriados. 

B) Todas as crianças com menos de 10 anos devem 
viajar no banco traseiro, com os dispositivos de 
segurança adequados à idade. 

C) Somente crianças com mais de 40kg e com altura 
superior a 140cm podem utilizar o cinto de 
segurança comum do adulto. 

D) Todas as crianças com peso de até 20kg devem 
ser transportadas em cadeiras especiais, 
assentos de segurança, obrigatoriamente 
voltados para trás. 

E) Mãe no banco traseiro, com o filho no colo, 
mesmo que esteja usando o cinto de segurança 
do veículo, não confere qualquer proteção à 
criança em caso de acidente. 

 
 

36. Assinale a alternativa que apresenta o 
aconselhamento CORRETO quanto às normas de 
segurança por faixa etária: 

 
A) 6 a 8 anos: não permitir a aproximação da 

criança ao fogão, ferro elétrico e aquecedores; 
não deixar objetos pontiagudos visíveis; guarde 
produtos de limpeza e remédios em lugares altos. 

B) 4 a 6 anos: colocar grades ou rede de proteção 
nas janelas; não permitir a presença na cozinha 
de criança; não na água sem supervisão. 

C) 8 a 10 anos: utilizar capacete de proteção ao 
andar de bicicleta; e aprender que super-herói só 
voa na televisão; deve-se manter a 
recomendação de cuidado com produtos 
inflamáveis e medicamentos. 

D) 2 a 4 anos: colocar grades ou rede de proteção 
nas janelas; ensinar a atravessar as ruas nas 
faixas de segurança; cercar o lugar onde a 
criança brinca. 

E) 1 a 2 anos: ensinar não deixar a criança brincar 
com objetos pequenos que possam ser 
engolidos; trancar produtos de limpeza e 
remédios; armas de fogo não são brinquedos; 
portanto, convém não mostrá-las à criança. 

 
 
37. Patrícia leva seu filho de 9 meses para consulta 

médica programada na US. Ela recebeu um aviso de 
consulta em sua casa porque seu filho foi 
considerado em faixa de risco nutricional e está 
sendo acompanhado pela equipe da US, que inclui o 

médico, o enfermeiro e também o nutricionista. 
Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, 
esse formato de atuação é chamado de: 

 
A) Vigilância nutricional integrada. O nutricionista 

fica responsável pelas orientações nutricionais e 
as repassa aos outros profissionais de saúde 
para que cada um faça a sua avaliação 
específica. 

B) Vigilância à saúde multiprofissional. Cada 
profissional faz a sua avaliação e preenche os 
relatórios que são encaminhados ao Ministério da 
Saúde para alimentar o SIAB. 

C) Ações integradas de proteção à criança. Os 
profissionais formam uma rede de proteção à 
criança que está em risco de adoecer e cada um 
faz o seu diagnóstico implementando o 
tratamento. 

D) Ações de promoção à saúde da criança. Há um 
conjunto integrado de ações multiprofissionais 
em favor da manutenção da saúde da criança 
que se encontra em situação de risco. 

E) Vigilância à saúde. É realizado por equipe 
multiprofissional com atuação interdisciplinar. O 
objetivo é cuidar de forma integrada, partilhando 
responsabilidades e discutindo um planejamento 
conjunto. 

 
 

38. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao 
aleitamento materno. 

 
A) A infecção da mama por cândida é rara entre as 

mulheres e só pode ser suspeitada quando o 
bebê apresenta sinais de monilíase oral. 

B) O ingurgitamento mamário sugere falha no 
mecanismo de auto-regulação da fisiologia da 
lactação, resultando em congestão, acúmulo de 
leite e edema. 

C) Os mamilos planos ou invertidos não serão 
barreira para o aleitamento bem sucedido se as 
orientações já se iniciarem no pré-natal e 
medidas práticas forem tomadas logo após o 
nascimento do bebê. 

D) A interpretação que o leite é pouco ou fraco 
reflete a insegurança da mãe na sua capacidade 
de amamentar. É mais frequente em primíparas. 

E) A mãe com mastite em uso de antibiótico pode 
continuar amamentando, porque mesmo 
passando por um processo infeccioso na mama, 
a qualidade do leite não se altera. 
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39. Maria José encaminhou um ofício à Prefeitura da 
cidade, solicitando que a US fosse aberta pelo menos 
um sábado por mês para atendimento especial dos 
homens que moram naquela área. Ela alega que 
muitos homens estão sem atendimento porque não 
conseguem chegar a tempo do trabalho.  
Essa solicitação partiu do conselho local de saúde. A 
respeito dos Conselhos Municipais de Saúde, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Para que os conselhos funcionem é necessário 

que os seus membros sejam vinculados 
partidariamente. 

B) Os conselhos apresentam as sugestões da 
comunidade porém sem força deliberativa. 

C) Os conselhos de saúde não podem deliberar 
sobre as políticas de saúde, mas podem fazer 
pressão política para que elas sejam 
implementadas. 

D) Os conselhos representam a influência da 
sociedade civil organizada sobre as políticas de 
saúde. 

E) Para participar dos conselhos de saúde, os 
líderes comunitários devem ser indicados pelos 
vereadores e prefeitos. 

 
 
40. A crise convulsiva é uma situação de emergência que 

atinge cerca de 6% das crianças pelo menos uma 
vez na vida (MARCONDES, 2003), razão pela qual 
todos os médicos devem estar preparados para 
atender com prontidão um evento convulsivo infantil. 
A respeito do manejo terapêutico das crises 
convulsivas, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Apesar do advento de outras drogas, o diazepam 

EV ou retal segue como a dose de primeira 
escolha para o tratamento inicial das convulsões. 

B) A droga mais conhecida é o diazepam; no 
entanto, a sua utilização é questionada pelo risco 
de depressão respiratória, o que leva à escolha 
do fenobarbital como primeira escolha para 
manejo rápido das crises. 

C) Para prevenir os efeitos colaterais da utilização 
do diazepam, e de outras drogas, como a 
fenitoína, recomenda-se que sejam diluídos 0,9% 
em solução fisiológica e nunca em solução 
glicosada. 

D) O midazolam vem sendo cada vez mais usado 
como segunda escolha em crises refratárias, mas 
é contraindicado em recém-nascidos. 

E) O tiopental sódico é uma droga de ação rápida e 
de efeito prolongado, que deve ser utilizada em 
casos que apresentam 2 crises em menos de 
24h, como droga única de controle ambulatorial. 
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