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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
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

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.

[ Caderno 47 ]

Prefeitura de Patos de Minas

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 conside-

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

rado diferente demais”. (cartão).
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.

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.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização 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) 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.

a)
b)
c)
d)

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

Com relação ao preconizado pela Sociedade Brasileira
de Pediatria, para o uso profilático de sulfato ferroso, em
crianças, é correto afirmar que

Questão 16

a) nos recém-nascidos prematuros, a profilaxia deve ser
iniciada com 30 dias de vida, na dose de 2 mg/kg/dia
durante dois meses e, a seguir, na dose de 1 mg/kg/
dia até completar 24 meses.
b) nos recém-nascidos prematuros, a profilaxia deve ser
iniciada com 30 dias de vida, na dose de 3 mg/kg/dia
durante dois meses e, a seguir, na dose de 1 mg/kg/
dia até completar 12 meses.
c) nos recém-nascidos a termo, a profilaxia deve ser iniciada tão logo se inicie o processo de desmame, na
dose de 2 mg/kg/dia até completar 24 meses.
d) nos recém-nascidos a termo, a profilaxia deve ser iniciada tão logo se inicie o processo de desmame, na
dose de 1 mg/kg/dia até completar 12 meses.

Das manifestações abaixo, qual é a mais específica para
o diagnóstico de febre reumática aguda?
a)
b)
c)
d)

Cardite.
Febre.
Eritema marginado.
Aumento de intervalo P-R.

Questão 17

Questão 20

Com relação ao quadro de glomerulonefrite difusa aguda
pós-estreptocóccica, todas as alternativas abaixo estão
corretas, exceto:

Em relação à sorologia de Hepatite B, correlacione o quadro sorológico com seu significado.
1. HBsAg ausente / Anti-HBs ausente / Anti-HBc IgG ausente / Anti-HBc IgM ausente.
2. HBsAg positivo / Anti-HBs ausente / Anti-HBc IgG positivo / Anti-HBc IgM ausente.
3. HBsAg positivo / Anti-HBs ausente/ Anti-HBc IgG ausente / Anti-HBc IgM ausente.
4. HBsAg ausente/ Anti-HBs positivo/ Anti-HBc IgG ausente/ Anti-HBc IgM ausente.

a) Trata-se de um exemplo clássico de síndrome nefrítica aguda.
b) É uma das causas glomerulares mais comuns de hematúria macroscópica em crianças.
c) A hipertensão e a proteinúria normalizam geralmente
em 2 semanas após instalação do quadro.
d) Síndrome nefrótica pode estar presente em 10 a 20%
dos casos.

I.
II.
III.
IV.

Infecção crônica.
Nunca foi infectado.
Vacinado.
Infeção recente.

A correlação correta entre o quadro sorológico e seu
significado é:

Questão 18
Com relação à prova do laço, nos casos suspeitos de
dengue, o Ministério da Saúde do Brasil preconiza que

a)
b)
c)
d)

a) deve ser realizada, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo de pele e mucosas.
b) deve ser realizada apenas nos casos suspeitos de
dengue hemorrágica.
c) deve ser realizada, obrigatoriamente, somente nos
pacientes com suspeita de dengue que apresentem
sagramento espontâneo de pele e mucosas.
d) deve ser realizada em todo caso suspeito de dengue
com contagem de plaquetas abaixo de 250.000 mm3..

1- III 2- IV 3-II 4-I
1- I 2- II 3-IV 4-III
1- II 2- I 3-IV 4-III
1- II 2- I 3-III 4-IV

Questão 21
São características da síndrome de Alport, exceto:
a) Doença hereditária.
b) Ocasionalmente pode se exteriorizar como síndrome
nefrótica.
c) Pode evoluir com surdez de condução.
d) Acomete os dois sexos indistintamente e pode cursar
com alterações oculares.
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Marque a opção correta:

Questão 22

a)
b)
c)
d)

A respeito da Artrite Reumatóide Juvenil, é incorreto
afirmar que
a) acomete indivíduos com menos de 16 anos de idade.
b) crianças com oligoartrites, em especial meninas com
artrite de início precoce antes dos seis anos de idade,
apresentam risco de desenvolver uveíte crônica, que
pode evoluir para cegueira.
c) o anticorpo anti-nuclear (ANA) positivo em crianças
com doença articular limitada está associado a um
maior risco de uveíte crônica.
d) títulos elevados de anticorpos anti-nucleares(ANA)
ocorrem mais comumente nas crianças com a forma
de início sistêmico da artrite reumatóide juvenil, do
que naquelas com as formas oligoarticular e poliarticular.

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 25
Com relação à desnutrição, todas as afirmativas abaixo
são verdadeiras, exceto:
a) A deficiência de um único nutriente já é uma forma de
desnutrição.
b) Na desnutrição proteica, ou Kwashiorkor, o edema
que se desenvolve precocemente pode mascarar o
ganho de peso insuficiente.
c) No quadro de marasmo, a perda do tecido gorduroso
subcutâneo é mais precoce no rosto do que no restante do corpo.
d) O nível de fosfato deve ser monitorado durante a realimentação a fim de tratar a hipofosfatemia grave.

Questão 23
Com relação ao preconizado pelo Programa Nacional de
Imunização do Ministério da Saúde do Brasil, todas as
afirmativas abaixo estão corretas, exceto:
a) a vacina de BCG em prematuros com idade gestacional menor que 36 semanas deve ser administrada
após completar 1 mês de idade e atingir 2 kg.
b) a vacina contra hepatite B deve ser administrada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas de vida.
c) a vacina contra rotavírus humano deve ser administrada por via oral e, se a criança cuspir após sua administração, a dose deve ser imediatamente repetida.
d) durante surtos de febre amarela, a vacina contra essa
doença deve ser administrada aos 6 meses de idade.

Questão 26
Com relação à etiologia de infecção do trato urinário (ITU)
na infância, todas as afirmativas abaixo estão corretas,
exceto:
a) As infecções virais, particularmente por adenovírus,
podem ocorrer, especialmente como causa de cistite.
b) Nas meninas, 75 a 90% das infecções são causadas
por Klebsiella spp.
c) O Staphylococcus saprophyticus e o enterococo são
patógenos presentes em ambos os gêneros.
d) As ITUs são causadas principalmente por bactérias
colônicas.

Questão 24
A National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) documentou que 16% das crianças apresentam sobrepeso, um aumento de prevalência de 300% em relação à década de 1960. Com relação ao diagnóstico de
obesidade e sobrepeso, leia atentamente as afirmativas
abaixo:

Questão 27

I.

Sobrepeso e obesidade resultam de uma interação
complexa entre predisposição genética e interferências do meio ambiente.
II. O Índice de Massa Corporal (IMC) pode superestimar
a adiposidade em atletas e crianças musculosas.
III. O uso do IMC combinado com a avaliação clínica é
suficiente para se fazer o diagnóstico de obesidade e
sobrepeso.
IV. Nos pacientes obesos, a presença de acantose nigricante sugere resistência insulínica.

A hemoglobina S (HbS) é o resultado da mudança de um
único par de bases, timina por adenina, no sexto códon
do gene da beta-globina. Uma criança com hemoglobina
S homozigota receberá o diagnóstico de
a)
b)
c)
d)
7

Traço falciforme.
Anemia falciforme.
Talassemia maior.
Talassemia menor.
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Questão 28
Com relação às pneumonias adquiridas na comunidade,
todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto:
a) A contagem de leucócitos periféricos pode ser útil na
diferenciação entre pneumonias bacterianas e virais.
b) A imagem radiológica de consolidação lobar confluente geralmente é observada na pneumonia estafilocócica.
c) Não é necessária a realização de radiografia de tórax
para confirmar a cura de pacientes com pneumonia
não complicada.
d) As hemoculturas são positivas em apenas 10% das
crianças com pneumonia pneumocócica.

Questão 29
Constituem causa de hematúria glomerular todas as doenças listadas abaixo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Síndrome de Alport.
Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
Nefrite lúpica.
Infecção do trato urinário.

Questão 30
Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale se são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
(

(

(

(

) A doença de Legg-Calvé-Perthes consiste na necrose asséptica da cabeça do fêmur, sendo mais
comum sua manifestação no primeiro ano de vida.
) A osteomielite, no recém-nascido, é menos frequente que a artrite piogênica e é, geralmente, uma
complicação desta.
) Escoliose é o nome que se dá a qualquer inclinação
ou angulação da coluna no plano frontal ou no sentido laterolateral.
) A sinovite transitória do quadril é doença de etiologia infecciosa (viral ou bacteriana), mais prevalente
na faixa etária acima de 12 anos.

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

F; V; V; F.
F; F; F; F.
V; V, V; V.
V; F; F; V.
8

