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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
QUESTÃO 01

Crônica do Natal (de novo)
1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.
QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.
QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
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contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais”. (cartão).

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organi-

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

zação do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

a)
b)
c)
d)

a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 19

Conhecimentos Específicos

Analise as afirmativas relativas às hepatites virais agudas:
QUESTÃO 16

I.

A hepatite A é de transmissão feco-oral e, na maioria
das vezes, a infecção é inaparente ou oligossintomática.
II. O vírus da hepatite E necessita do vírus da hepatite
B para ser excretado, produzindo as chamadas coinfecção e superinfecção.
III. As aminotransferases séricas são provas de lesão celular e, geralmente, elevam-se uma semana antes da
icterícia.

Uma das habilidades mais importantes do médico é saber
reconhecer o choque em poucos segundos diante de um
paciente grave. São sinais precoces do choque, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Oligúria ou anúria.
Pulso fino, fraco e difícil de palpar.
Perfusão periférica diminuída.
Cianose.

Marque a opção correta:

QUESTÃO 17

a)
b)
c)
d)

Sobre as afecções cirúrgicas de superfície todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) A fenda labial é corrigida entre a sexta e 12ª semana
de vida, enquanto que a fenda palatina é corrigida entre 18 a 24 meses.
b) b) O tratamento cirúrgico da ginecomastia somente é
indicado por razões estéticas e psicológicas.
c) c) A dilatação manual do prepúcio estreitado é desaconselhada pelo risco de sangramento e fissuras prepuciais.
d) d) A hérnia epigástrica somente é corrigida após os
cinco anos de idade se não houver cura espontânea.

QUESTÃO 20
A enterocolite necrotizante é uma síndrome com alta mortalidade e associa-se à prematuridade e baixo peso ao
nascer. Com relação à enterocolite necrotizante todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:
a) O uso materno de cocaína durante a gestação aumenta o risco de enterocolite necrotizante.
b) Nos casos de enterocolite suspeitada, com bom estado geral e estabilidade hemodinâmica, a antibioticoterapia não deve ser iniciada.
c) Estase, silêncio abdominal e distensão caracterizam
a enterocolite avançada e são critérios para início de
antibioticoterapia de amplo espectro.
d) Pneumoperitôneo e gás no sistema porta sinalizam a
presença de peritonite, a qual indica tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 18
Na prática gastroenterológica o refluxo gastroesofágico,
(RGE) está entre as três principais causas de consultas.
Sobre esta condição, assinale (V) para Verdadeiro e (F)
para Falso:
(
(
(
(

) Regurgitações tardias no primeiro trimestre de vida
caracterizam refluxo patológico.
) Hidrocefalia, hemorragia intracraniana e lesão cerebral expansiva são causas de refluxo secundário.
) A diferenciação entre refluxo patológico e fisiológico no primeiro ano de vida é realizada por propedêutica complementar.
) A domperidona é eficaz no tratamento do RGE, porém está associada ao risco de alargamento do intervalo QT e arritmias cardíacas graves.

QUESTÃO 21
As seguintes entidades nosológicas cursam com colestase neonatal, EXCETO:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.

a)
b)
c)
d)

F, F, V, V.
V, V, V, F.
F, V, V, V.
F, V, F, F.
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Doença hemolítica do recém-nascido.
Síndrome de Zellweger.
Deficiência de alfa1-antitripsina.
Cisto de colédoco.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24
Sobre a abordagem do Dengue nas crianças, assinale a
alternativa CORRETA:

O sopro cardíaco é um achado frequente em pediatria e
nem sempre está associado à cardiopatias graves. Associe as colunas sobre a etiologia dos sopros e suas características à ausculta cardíaca:
1.
2.
3.
4.

Estenose aórtica.
Insuficiência mitral.
Insuficiência aórtica.
Persistência do canal arterial.

(

) Sopro protodiastólico ou protomesodiastólico de
caráter aspirativo em decrescendo.
) Sopro contínuo ou em maquinaria.
) Sopro holosistólico que se inicia logo após a primeira bulha com intensidade praticamente constante
durante a sístole.
) Sopro ejetivo que começa após a primeira bulha
em crescendo-decrescendo.

(
(

(

a) Todas as crianças (abaixo de 13 anos) devem realizar
a dosagem de hematócrito e plaquetas, independentemente do quadro clínico.
b) Uma criança de 15 kg de peso sem sinais de alerta,
deve receber um volume diário de 1500mL/dia para
reidratação.
c) Crianças com plaquetas abaixo de 50.000 ou com elevação do hematócrito acima de 10% do basal podem
ser tratadas ambulatorialmente na ausência de sinais
de alerta.
d) Durante uma epidemia de Dengue, a presença de
exantema é suficiente para confirmação diagnóstica
em um paciente com febre, dor retro-orbitária e mialgia.
QUESTÃO 25
Com relação aos acidentes com animais peçonhentos, todas as alternativas estão certas, EXCETO:
a) O acidente botrópico caracteriza-se por dor e edema
no local da picada, podendo evoluir com necrose local
e hemorragias.
b) No acidente crotálico existe dor intensa no local da
picada por necrose tecidual, necrose local precoce,
fácies neurotóxica e urina escura.
c) As complicações cardíacas são as mais temidas no
escorpionismo em crianças.
d) Na picada de abelhas existe o risco de anafilaxia e
edema de glote nas crianças predispostas.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

3, 4, 1, 2.
1, 4, 2, 1.
1, 2, 4, 1.
3, 4, 2, 1.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 23

Analise as afirmativas sobre as doenças exantemáticas
na infância:

A queimadura é a primeira causa de acidentes que ocorrem
dentro do domicílio nas crianças. Todas as alternativas
estão corretas com relação às queimaduras, EXCETO:

I.

Na rubéola o primeiro sintoma costuma ser a erupção
cutânea e a adenopatia retroauricular geralmente surge após alguns dias.
II. A presença de hiperemia timpânica no exantema súbito diagnostica otite média aguda sobreposta, a qual
deve ser tratada com antibióticos.
III. Na meningococcemia o exantema é purpúrico ou petequial e pode ou não estar associado à infecção meníngea.

a) As queimaduras causadas pela eletricidade geralmente são profundas e podem cursar com insuficiência renal.
b) Uma criança com queimadura de todo o tronco anterior e na face anterior dos braços tem um superfície
corpórea acometida de 17%.
c) A reidratação oral é realizada nos pacientes com
consciência preservada e superfície corporal queimada menor que 30%.
d) As queimaduras estão entre as poucas indicações do
uso de antibióticos tópicos.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)
7

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

As afecções respiratórias agudas são as doenças mais
prevalentes na infância e são responsáveis por mais da
metade das internações em crianças menores de cinco
anos de idade. Marque (V) para Verdadeiro e (F) para
Falso:

As condições seguintes são causas potenciais de insuficiência renal aguda em crianças, EXCETO:

(

(
(

(

a)
b)
c)
d)

) A ausência de tiragem intercostal e taquipnéia torna o diagnóstico de pneumonia pouco provável em
crianças de até quatro anos de idade.
) O ácido acetilsalicílico é o antitérmico de escolha
nos casos de resfriado comum.
) O uso rotineiro de antibióticos e broncodilatadores
nos casos de bronquiolite é desaconselhado, uma
vez que não existem evidências sólidas de real benefício.
) A Organização Mundial de Saúde recomenda indicar antibioticoterapia a todos os casos suspeitos de
pneumonia em crianças.

QUESTÃO 30
Sobre o diabetes em crianças e adolescentes assinale a
alternativa CORRETA:
a) O diagnóstico de diabete melito tipo 1 só pode ser
confirmado após a dosagem de anticorpos anti-GAD.
b) O uso de sulfoniluréias em crianças com diagnóstico
de Diabete melito tipo 1 diminui a dose diária de insulina.
c) É considerada diabética uma criança com poliúria, polidipsia, perda de peso e glicose plasmática ≥ 200 mg/
dL.
d) Na cetoacidose diabética observa-se glicemia entre
250-600 mg/dL; pH entre 7,3 a 7,45; cetonemia e
ânion gap aumentado.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
Queimadura extensa.
Hipertensão arterial.
Refluxo vesico-ureteral grave.

F, V, F, V.
F, V, F, F.
V, F, F, V.
V, F, V, V.

QUESTÃO 28
O diagnóstico e tratamento da tuberculose pulmonar em
crianças e adolescentes diferem em alguns aspectos do
manejo em adultos. Sobre a tuberculose em crianças todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) A tuberculose pulmonar em crianças menores de 10
anos de idade costuma ser abacilífera, o que limita o
diagnóstico bacteriológico.
b) O diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças
é realizado por um escore que avalia características
clínicas, radiológicas, epidemiológicas e resultado do
teste tuberculínico.
c) O teste tuberculínico é considerado positivo se ≥ a 5
mm naqueles não vacinados com BCG; nos vacinados a mais de dois anos e nos imunossuprimidos.
d) Na primeira fase de tratamento utiliza-se Isoniazida,
Rifampicina, Pirazinamida e Etambutol por dois meses.
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