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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise
os itens:

QUESTÃO 09
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

I.

( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde
do trabalhador;
( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas
de natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal;
( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de determinada área, sempre por
intermédio de entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.

Auxiliar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
II. Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Estão corretos:
A) Somente os itens II e III;
B) Somente os itens I e II;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens estão corretos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, F;
B) V, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 07
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:
A) Discutir,
elaborar
e
aprovar
propostas
de
operacionalização das diretrizes aprovadas pela
Conferência de Saúde;
B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS;
C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas
situações
epidemiológicas
e
a
capacidade
organizacional dos serviços;
D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 10
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto
afirmar que a saúde é:
A) Um direito fundamental do ser humano;
B) Mais importante que a educação;
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a
sociedade;
D) Direito do estado e dever do cidadão.

QUESTÃO 08
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com
ênfase em:
A) Tuberculose e AIDS;
B) Malária e Sarampo;
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase;
D) Dengue e Hanseníase.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Diante de uma criança com crise asmática em uma
emergência indique a alternativa correta:

QUESTÃO 13
Marque a alternativa errada sobre bronquiolite aguda:
A) Doença sazonal, é mais incidente durante os primeiros
2 anos de vida, mas a maioria das internações ocorrem
nos primeiro 12 meses;
B) A bronquiolite aguda tem como agentes etiológicos
apenas vírus, tais como o Vírus Sincicial Respiratório (o
mais importante), o Influenza, o Adenovírus e o
Parainfluenza;
C) Cerca de 30 a 40% de pacientes que tiveram
hospitalização por bronquiolite aguda terminam por
desenvolver crises de sibilância recorrente, uma
importante causa de morbidade clínica na pediatria;
D) O antiviral Ribavirina pode ser usado em pacientes
imunoincompetentes com bronquiolites graves pelo
vírus
sincicial
respiratório,
mas
não
existe
recomendação de uso de forma corriqueira, nos demais
casos.

A) É recomendado o uso de antagonista de receptor de
leucotrienos para tratamento da crise aguda de asma,
nos casos de iminente risco de vida;
B) Os beta2 agonistas são as drogas de primeira linha na
crise aguda, salvo a família manifestar que crises
anteriores foram debeladas apenas com uso de
corticoides ou aminofilina;
C) Pneumotórax pode ser uma complicação em pacientes
com asma exacerbada;
D) O sulfato de magnésio é uma droga que tem sido cada
vez mais utilizada no tratamento de asma grave aguda,
podendo ser usada em crianças cardiopatas e com
insuficiência renal sem riscos.
QUESTÃO 12
Sobre a meningite na infância, é incorreto afirmar:

QUESTÃO 14
Acerca das convulsões em pediatria é correto afirmar,
exceto:

A) A doença meningocócica pode se manifestar como um
rash maculopapular ou petequial, contudo, a meningite
é sua principal manifestação;
B) O pediatra diante dos testes de Kernig e Brudzinski
negativos não pode descartar uma meningite, devendo
continuar a investigação clínica;
C) Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae são
as etiologias bacterianas mais frequentes em crianças
acima de 2 anos, sem fatores de risco ou doenças préexistentes;
D) Diante de uma clínica suspeita de meningite aguda,
uma punção lombar deve ser realizada para se obter o
liquido cefalorraquidiano para análise, logo que
possível, ainda que a criança apresente sinais de
instabilidade hemodinâmica ou de hipertensão
intracraniana.

A) A Convulsão Febril (CF) pode ser definida como crise
convulsiva acompanhada por febre que ocorre em
crianças de 6 meses a 60 meses de idade sem evidência
de infecção ou inflamação do sistema nervoso central,
alteração metabólica e sem história prévia de crise
convulsiva;
B) As Convulsões Febris (CFs) são classificadas em simples
e complexas. A CF simples são geralmente tônicoclônicas generalizadas, de curta duração e não
recorrentes, enquanto a CF complexa costuma ser mais
recorrente nas primeiras 24 horas, tem duração maior
e pode ser inicialmente focal;
C) O uso de antitérmicos, de forma precoce, é
recomendado para prevenção da recorrência das crises
convulsivas febris pela sua eficácia comprovada;
D) Nos estados de mal epiléptico, os benzodiazepínicos são
considerados as drogas de primeira linha para o
controle agudo das crises, podendo ser indicado
Diazepam ou Midazolam. Todavia, para um efeito
anticonvulsivante mais duradouro, antiepilépticos como
Fenitoína e Ácido Valproico, devem ser posteriormente
iniciados.
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QUESTÃO 15
Acerca do trauma pediátrico, marque a opção incorreta:

QUESTÃO 18
Marque a alternativa correta sobre IVAS:

A) A realização de uma cricotireoidotomia percutânea com
agulha de grosso calibre procedida de oxigenação por
cateter é uma alternativa emergencial que substitui
temporariamente a intubação orotraqueal ou a
traqueostomia, quando estas não são possíveis;
B) Em casos de choque hipovolêmico em que não foi
possível obter acesso venoso periférico, uma medida
heroica é a punção intraóssea da superfície do platô
anteromedial da tíbia, de preferência com agulha
própria ou de punção de medula óssea;
C) Afogamentos
cursam
sempre
com
distúrbios
eletrolíticos significativos e, portanto, as vítimas
necessitam precocemente de uma correção rápida de
eletrólitos;
D) A lesão neurológica é uma complicação dos
afogamentos graves devido a hipoxemia e ela se torna
permanente após 5 minutos de asfixia.

A) Bastante confundidos com as gripes, diferentes tipos de
vírus podem causar o resfriado comum. O rinovírus é o
mais frequente, responsável por cerca de 30-50% das
infecções, seguido pelo coronavírus;
B) A gripe pode ser causada por diversos tipos de vírus,
como o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, o
adenovírus e o enterovírus. Mas os quadros mais graves
da gripe se dão pela infecção pelo vírus da Influenza;
C) O agente etiológico mais comum das faringoamigdalites
bacterianas é o estreptococo beta-hemolítico do grupo
A. Já a Herpangina é causada pelo Herpesvírus 6 e 7;
D) A otite média aguda é mais prevalente em crianças com
idade escolar do que nos lactentes.
QUESTÃO 19
Sobre dengue, marque a alternativa correta
A) Na criança, as formas graves de dengue abrem com
quadro leve e de evolução lenta e gradual e nunca de
forma súbita, diferentemente do que ocorre no adulto.
A incidência de outras doenças exantemáticas comuns
da infância pode dificultar o reconhecimento do quadro;
B) A vacina contra a Dengue está disponível (Dengvaxia®)
e deve ser administrada aos indivíduos que não tenham
sido previamente infectados pelo vírus da dengue;
C) A síndrome de extravasamento vascular, caracterizada
por hemoconcentração, hipoalbuminemia e derrames
cavitários é uma ação direta do vírus sobre a célula do
endotélio levando à morte celular;
D) Imunoglobulina e plasmaferese, podem ser utilizadas
como medidas salvadoras na síndrome hemofagocítica
do dengue, uma complicação rara e grave em crianças.

QUESTÃO 16
Ainda sobre acidentes em pediatria, é correto afirmar.
A) Na avaliação da extensão da lesão de uma queimadura,
todas as lesões de 1º, 2º e 3º graus devem ser
consideradas;
B) Apesar da grave síndrome metabólica e da desidratação
que ocorrem num primeiro momento é a sepse, a
principal causa de morte nas crianças queimadas. Além
da ferida, as portas de entrada mais importantes são o
trato respiratório, o trato urinário e cateteres
endovenosos;
C) Nas queimaduras de 3º grau toda a derme é destruída.
São, portanto, as lesões mais dolorosas para o paciente
e as de mais difícil resolução;
D) Nas primeiras 24 horas de uma intoxicação exógena por
hidrocarboneto pode ser administrado carvão ativado
por via oral.

QUESTÃO 20
São
medidas
glomerulonefrites
exceto.

QUESTÃO 17
São alterações possivelmente encontradas na cetoacidose
diabética que ajudam no diagnóstico, exceto:

adotadas
no
difusa aguda

tratamento
das
pós-estreptocócica,

A) Ingesta aumentada de proteínas nos casos de oligúria
importante para diminuir o extravasamento vascular;
B) Diuréticos, indicada nos casos de congestão
cardiocirculatória importante, oligoanúria e hipertensão
sintomática;
C) Restrição da ingesta de líquidos, nas fases de
hipervolemia e oligúria, e de sódio, nas fases de edema,
hipertensão e oligúria;
D) Antibioticoterapia contra o estreptococo, sendo a
Penicilina V oral ou a Benzatina IM a primeira escolha.

A) Frequência respiratória diminuída e superficial;
B) Acidose metabólica e/ou redução da bicarbonatremia;
C) Desidratação e diurese osmótica;
D) Anorexia e perda ponderal.
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QUESTÃO 21
Acerca da etiologia das diarreias agudas (DA) é correto
afirmar:

QUESTÃO 24
Sobre parada cardiorrespiratória (PCR) e cuidados críticos
em pediatria é correto afirmar:

A) A Escherichia coli enterotoxigênica, responsável pela
chamada “diarreia dos viajantes”, causa uma
enterocolite ulcerosa e cursa com uma diarreia
mucossanguinolenta em crianças;
B) O rotavírus é o principal agente etiológico responsável
por episódios de diarreia aguda e, apesar de
autolimitada, está implicado em 40% dos casos graves
com hospitalização. Seu pico de incidência ocorre na
faixa etária de 6 a 24 meses;
C) Agentes parasitários respondem pela maioria dos casos
de diarreia aguda em países em desenvolvimento,
destacando-se o Cryptosporidium parvum, Giardia
intestinalis, Entamoeba histolytica e Cyclospora
cayetanensis;
D) A colite pseudomembranosa é o resultado do uso
indiscriminado de antibióticos, que termina por
selecionar o seu único agente etiológico, o Clostridium
difficile.

A) A ausência de tosse descarta a possibilidade de
obstrução das vias aéreas por corpo estranho;
B) Os ritmos cardíacos mais comuns que necessitam de
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em crianças são a
assistolia e a bradicardia;
C) Deve-se considerar o uso de atropina nos casos de
taquiarritmias supraventriculares e ventriculares, em
especial a torsades de pointes;
D) A atividade elétrica sem pulso (AESP) e a assistolia
requerem imediata desfibrilação.
QUESTÃO 25
Marque a alternativa incorreta sobre insuficiência cardíaca
congestiva (ICC):
A) As miocardiopatias, de uma maneira geral, costumam
se manifestar com sintomas de ICC. Menos comumente
uma miocardiopatia abre o quadro com morte súbita;
B) Uma função ventricular normal não descarta uma
insuficiência cardíaca;
C) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina
fazem parte do arsenal terapêutico pediátrico nas ICCs
agudas, sendo o Enalapril o mais indicado para
pacientes pediátricos de qualquer idade com taxa de
filtração glomerular < 30 mL/min/1,73 m2;
D) A assistência ventilatória mecânica pode ser requerida
de forma profilática diante de um quadro de ICC grave
em que há fadiga muscular e iminência de insuficiência
respiratória, independentemente dos resultados da
gasometria.

QUESTÃO 22
Acerca dos distúrbios hidroeletrolítico e acidobásico, são
causas de hipopotassemia, exceto:
A) Hipotermia;
B) Síndrome de Cushing;
C) Uso de Anfotericina B;
D) Acidose metabólica.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta sobre a Infecção do Trato
Urinário (ITU), em crianças.

QUESTÃO 26
Marque a alternativa incorreta sobre pneumonia e sepse:

A) É consenso na pediatria que as bacteriúrias
assintomáticas devam sempre ser tratadas em qualquer
idade, pela maior vulnerabilidade da criança de
qualquer idade à pielonefrite e à bacteremia, ao
contrário do que ocorre no adulto;
B) Nos adolescentes, o sintoma mais importante é a febre,
sendo a ITU mais frequente no gênero masculino;
C) O agente etiológico mais comum em infecções
comunitárias do trato urinário nas crianças é a
Escherichia coli, todavia nas infecções hospitalares esta
bactéria não é comum, predominando na maioria dos
trabalhos os Staphylococcus, demandando uma
abordagem mais agressiva com uso de Vancomicina;
D) Ao contrário de crianças maiores e nos adolescentes
onde os sintomas urinários são mais observados, nos
lactentes, a febre pode ser o único sinal clínico de uma
ITU. Um ganho ponderoestatural insatisfatório nesta
idade também chama atenção para esta doença.

A) A tiragem subcostal, a ausência de ingestão de líquidos,
sinais de hipoxemia e presença de comorbidades
(desnutrição, anemia, cardiopatias, pneumopatias) são
condições que podem sugerir internamento de crianças
com pneumonia comunitária;
B) Lactentes menores de 2 meses de idade, com forte
suspeita de pneumonia comunitária devem ser
hospitalizados, colhidos exames laboratoriais e
radiografia e iniciado antibioticoterapia combinada;
C) No choque séptico infantil deve existir uma combinação
de sepse e disfunção cardiovascular, porém, hipotensão
pode não estar presente no choque séptico inicial em
crianças, não sendo uma condição necessária para o
diagnóstico;
D) Recomenda-se que nos choques sépticos de origem
comunitária, em crianças maiores previamente hígidas,
o início de antibioticoterapia nas primeiras horas do
choque,
iniciando
vancomicina
associado
a
gentamicina.
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QUESTÃO 27
Sobre o tratamento da semioclusão por ascaris é correto
afirmar:

QUESTÃO 29
Sobre transferência e transporte inter-hospitalar, marque
a alternativa correta:

A) A piperazina é a droga de escolha atualmente, pois não
é absorvida e não causa para-efeitos e seu mecanismo
de ação é por causar uma paralisia flácida no helminto;
B) Deve-se internar a criança e prescrever, jejum, sonda
nasogástrica e óleo mineral, seguido do uso de antihelmíntico quando da eliminação das ascaris,
resguardando a cirurgia para falhas no tratamento
clínico;
C) É sempre cirúrgico em crianças menores de 2 anos, pois
o Albendazol, droga de escolha para o tratamento
clínico, não pode ser administrado nesta idade;
D) O tratamento é ambulatorial, com administração de
anti-helmínticos, pois o quadro é limitado na maioria
dos casos, resguardando a cirurgia apenas para os
casos de obstrução intestinal total.

A) Para a remoção de um paciente hospitalizado para
centro terciário, a gravidade clínica da criança é o fator
mais importante a ser considerado, a despeito da
estabilidade do quadro ou das condições do transporte;
B) O pediatra que está transportando o paciente entubado
deve assegurar que a cânula traqueal não sofra risco de
tração, devendo manter visualização sobre cateteres,
sondas e drenos;
C) O Transport Risk Assessment in Pediatrics é um escore
que leva em consideração o tempo de deslocamento
para se atingir o serviço de emergência em relação a
gravidade e, com isso, proceder à escolha dos melhores
meios de deslocamento e assistência;
D) No transporte de recém-natos, o uso de bloqueadores
neuromusculares para sedação é usado como rotina
para prevenir perda de acessos, cateteres e tubos.

QUESTÃO 28
Acerca da acreditação hospitalar é correto afirmar:

QUESTÃO 30
De acordo com o Código de Ética Médica é vetado a todo
médico, excetuando-se:

A) No Sistema Brasileiro de Acreditação, o processo de
avaliação para certificação é de responsabilidade das
Instituições
Acreditadoras
Credenciadas
pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA);
B) As diretrizes de acreditação hospitalar tiveram início na
França no século XIX, por ocasião do fim da Guerra da
Criméia, onde as condições de atendimentos de feridos
eram precárias e uma maior qualidade de atenção
hospitalar era requerida;
C) No Brasil, a classificação e categorização de hospitais e
outros serviços de saúde ficou a cargo da iniciativa
privada de entidades como a Federação Brasileira de
Hospitais, que na década de 80 lançou o Programa de
Controle da Qualidade Hospitalar (CQH);
D) O Certificado emitido pela Instituição Acreditadora
credenciada pela ONA tem validade temporária de dois
anos para os hospitais secundários e de três anos para
hospitais terciários.

A) Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor
de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais,
desde que o menor tenha capacidade de discernimento,
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao
paciente;
B) Retirar órgão de doador vivo quando este for
juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de
seu representante legal, exceto nos casos permitidos e
regulamentados em lei;
C) Deixar de obter do paciente ou de seu representante
legal o termo de consentimento livre e esclarecido para
a realização de pesquisa envolvendo seres humanos,
após as devidas explicações sobre a natureza e as
consequências da pesquisa. No caso de o sujeito da
pesquisa ser menor de idade, o termo de consentimento
livre e esclarecido deve ser assinado pelo menor e pelo
seu representante legal;
D) Atestar óbito quando não o tenha verificado
pessoalmente, ou quando não tenha prestado
assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer
como plantonista, médico substituto ou em caso de
necropsia e verificação médico-legal.
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