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Prova Objetiva 
Edital nº07/2014  

 
NOME: ________________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO_______________                       

INSTRUÇÕES 
1- CADERNO DE PROVA: 

1.1-  Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 
IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova;  

1.2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

1.3-  Após transcorridos 15min. de prova, este não será substituído sob qualquer 
alegação. 

1.4-  Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

1.5-  A PROVA OBJETIVA  contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 50% de acertos para aprovação. 

2- CARTÃO DE RESPOSTA: 
2.1- Confira os dados do Cartão de Resposta (nome completo e nº de inscrição). 
2.2- Assine o Cartão de Resposta. 
2.3- Para o seu correto preenchimento, aguarde a orientação do fiscal.  
2.4- NÃO RABISQUE em qualquer área do Cartão de Resposta. 
2.5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para a correção e      
NÃO será substituído em hipótese alguma. 
2.6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões 
sem respostas. 
2.7- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), a 
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C.     
3- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da Prova. 
4- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 

entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos ou quaisquer 
anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

5- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal. 
6- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá se retirar 

do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do mesmo. Assim, caso 
queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega do cartão de resposta. 

7- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la sinalize com a mão para que o 
fiscal a recolha. 

8- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do Concurso. 

9- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 
poderá levar consigo o Caderno de Prova. Este será disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br � Concursos, a partir da data de publicação do Gabarito. 

10- O gabarito será publicado no dia 24/02/2015 e o resultado da PROVA OBJETIVA a partir 
do dia 14/03/2015 (previsão).                                                         

 BOA PROVA! 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS – MÉDICO PEDIATRA (1 – 30) 
 

1- Considere as seguintes afirmativas em relação à alergia à proteína do leite de vaca 
(APLV): 

 
I- Os quadros de proctite ou enterocolite alérgicas não mediadas por imunoglobulina 

E (IgE) devem ser tratados com dieta de restrição de leite de vaca e seus derivados 
e deve-se iniciar fórmula proteica extensamente hidrolisada. 

 
II-  Os quadros de urticária/angioedema denotam alergias mediadas por IgE e o 

tratamento dessa alergia envolve com exclusão de leite de vaca e seus derivados 
além de introdução de fórmula de soja se o paciente tiver mais de seis meses de 
idade. 

 
III-  O tratamento da APLV pode ser feito com introdução de leite de cabra. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Apenas I está correta. 
B) I, II e III estão corretas. 
C) I e II estão corretas. 
D) Apenas II está correta. 

 
 

2- Escolar de sete anos de idade referia episódios de chiado no peito em torno de três vezes 
no mês e sintomas de tosse noturna diária. Procurou a unidade básica de saúde onde foi 
levantada a hipótese diagnóstica de asma. Foi iniciado tratamento com beclometasona 
inalatória na dose de 200 microgramas ao dia. O paciente retornou hoje, dois meses após 
início do tratamento, referindo melhora dos sintomas, mas ainda tem cansaço para as 
brincadeiras que exigem esforço físico e acorda com tosse uma vez na semana. Qual é a 
alternativa que define o estado atual do paciente e o tratamento a ser realizado? 

 
A) Asma controlada. Manter o corticóide inalatório na dose atual. 
B) Asma parcialmente controlada. Associar broncodilatador inalatório de ação 

prolongada ao corticóide inalatório. 
C) Asma não controlada. Trocar corticóide inalatório por broncodilatador inalatório de 

ação prolongada isoladamente. 
D) Asma parcialmente controlada. Substituir o corticóide inalatório por inibidor de 

receptor de leucotrieno. 
 
 

3- Escolar de 10 anos de idade tem sintomas de tosse há quatro anos. Os sintomas são mais 
evidentes no período da noite e pela manhã. Tem sintomas de chiado no peito uma vez por 
mês que melhora após inalação com fenoterol. Nunca ficou internado, mas teve que ir à 
emergência para fazer inalações e tomar medicação parenteral duas vezes no último ano 
devido à falta de ar. Pais são tabagistas. Foi levantada a hipótese diagnóstica de asma. 
Qual é a alternativa que descreve a escolha inicial de tratamento? 
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A) Apenas broncodilatadores de curta ação de modo contínuo aliado à higiene ambiental 

rigorosa. 
B) Corticosteróide inalatório em baixa dose para controle e broncodilatadores de curta 

ação no caso de crises. Além disso, torna-se necessário a higiene ambiental rigorosa. 
C) Apenas boncodilatadores de longa ação para controle dos sintomas e nas crises de 

falta de ar. 
D) Utilizar associação de corticóides inalatórios junto com broncodilatadores de longa 

ação. Nesse caso não é necessário higiene ambiental.  
 

4- Assinale a alternativa INCORRETA  em relação à asma: 
 

A) A avaliação do controle de tratamento da asma é dividida em asma controlada, 
parcialmente controlada e asma não controlada. 

B) O uso dos dispositivos de medicação inalatória de maneira correta é fundamental para 
o controle da asma. 

C) Os irritantes e poluentes ambientais devem ser eliminados para auxiliar no completo 
controle da asma. 

D) Paciente assintomático, mas que necessita utilizar salbutamol inalatório todos os dias 
devido à tosse, é classificado como “asma controlada”. 

 
5- Em relação à dengue, assinale a alternativa INCORRETA : 

A) Não há tratamento específico para a dengue. Utilizam-se apenas medicações 
sintomáticas sendo que os anti-inflamatórios não hormonais estão indicados apenas 
nos quadros considerados “leves” 

B) A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu critério de classificação da dengue 
em quatro categorias, de acordo com o grau de gravidade 

C) Devido ao processo ser dinâmico, o paciente poderá ser classificado em um estágio e 
evoluir, posteriormente, para outro estágio 

D) Os pacientes que apresentarem um ou mais sinais de alerta (como vômitos 
persistentes, dor abdominal intensa e extremidades frias) devem ficar sob tratamento e 
observação rigorosa por 24 horas porque corre grande risco de desenvolver síndrome 
de choque da dengue. 
 

6- Em relação à confirmação e notificação dos casos de dengue, assinale a alternativa 
CORRETA : 
A) A confirmação é feita por sorologia específica para dengue e a notificação é feita na 

confirmação da doença. 
B) A confirmação pode ser feita através de hemograma e a notificação é feita na simples 

suspeita da doença. 
C) A confirmação pode ser feita através de coagulograma e a notificação é feita na 

simples suspeita da doença. 
D) A confirmação é feita através de sorologia específica para dengue e a notificação é 

feita na simples suspeita da doença. 
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7- Em relação aos testes para detecção da sífilis, assinale a alternativa INCORRETA : 
A) Os testes não treponêmicos (como o VDRL) são utilizados como triagem e para 

auxiliar no seguimento do tratamento. Ele não é específico para o Treponema 
pallidum. 

B) Os testes treponêmicos (como o FTA-Abs) são utilizados para confirmar a 
positividade dos testes não treponêmicos. 

C) Espera-se queda dos títulos do VDRL em quatro vezes após três meses de tratamento 
adequado. 

D) Os testes treponêmicos também são indicados para a monitorização do tratamento. 
 

8- Com o objetivo de reduzir a prevalência de anemia ferropriva em lactentes, foi instituído o 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Assinale a alternativa INCORRETA  em 
relação aos objetivos desse programa. 

 
A) Distribuição de doses semanais de sulfato ferroso e doses diárias de ácido fólico para 

crianças entre seis meses e 18 meses de idade. 
B) Distribuição de doses semanais de sulfato ferroso para crianças entre seis meses e 18 

meses de idade. 
C) Distribuição de doses diárias de sulfato ferroso para gestantes (juntamente com ácido 

fólico). 
D) Distribuição de doses diárias de sulfato ferroso para mulheres no pós-parto e pós-

aborto. 
 
Considere o seguinte caso para responder às questões 9 e 10: 
 
Escolar de 10 anos refere que há um dia, subitamente, iniciou quadro de febre acompanhada de 
tosse seca, dor para engolir e dor no corpo. Como antecedente pessoal refere fazer tratamento 
para asma com corticóide inalatório e broncodilatador de ação prolongada.  Ao exame físico 
apresenta-se com temperatura de 39°C, freqüência respiratória de 15 incursões por minuto, 
ausculta pulmonar e cardíaca normais.  Sua orofaringe encontra-se com hiperemia 2+/4+.  
 

9- Qual é o diagnóstico mais provável? 
 

A) Faringotonsilte bacteriana 
B) Síndrome gripal 
C) Broncopneumonia 
D) Resfriado comum 

 
10- Qual o tratamento mais adequado? 
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A) Iniciar oseltamivir imediatamente além de medicações sintomáticas e aumento da 
ingestão de líquidos. 

B) Colher material para pesquisa de influenza e iniciar oseltamivir caso esses exames 
resultarem “positivo” para influenza. 

C) Iniciar amoxicilina. 
D) Aumentar a ingestão hídrica e utilizar medicações sintomáticas. 

 

11- Com relação à vacinação contra tuberculose (BCG), assinale a alternativa INCORRETA : 
 

A) Não evita a infecção pelo bacilo da tuberculose, mas protege contra manifestações 
graves e disseminações hematogênicas da doença. 

B) A revacinação é indicada em crianças que não apresentem cicatriz vacinal seis meses 
após a primovacinação. 

C)  As reações adversas ao BCG são raras e a maior parte resulta de técnica imperfeita de 
aplicação.  

D) A revacinação é uma maneira eficaz para aumentar a proteção contra a tuberculose. 
 

12- Assinale a alternativa INCORRETA  em relação à doença falciforme. 
 

A) O diagnóstico precoce realizado na primeira semana de vida através dos testes de 
triagem neonatal (“teste do pezinho”) é essencial para o diagnóstico precoce da 
doença. 

B) Trata-se de uma doença genética onde dois pais portadores do traço falciforme 
(heterozigotos) dão origem a uma criança com a doença falciforme (homozigoto). 

C) Além da anemia falciforme (hemoglobina S), também estão nesse grupo os portadores 
de talassemia (hemoglobina C). 

D) Os portadores de traço falciforme (heterozigotos) também necessitam de tratamento, 
pois apresentam anemia e podem desenvolver os mesmos sintomas dos portadores da 
doença falciforme (homozigotos) 

 
13- Adolescente de 17 anos comparece à unidade de saúde para regularizar suas vacinas. Em 

sua caderneta vacinal constam as seguintes anotações: 
� BCG com um mês de vida; 
� DPT e vacina oral contra poliomielite aos 2, 4, 6, 15 meses de vida e cinco anos de 

idade; 
� Vacina tríplice viral com um ano de vida. 
� Uma dose da vacina contra hepatite B aos 10 anos; 
� Uma dose da vacina contra febre amarela aos nove meses de vida. 

 
Quais vacinas deverão ser aplicadas nesse adolescente nessa visita? 
 

A) Apenas vacina contra febre amarela. 
B) Apenas a segunda dose contra hepatite B 
C) Febre amarela, segunda dose contra hepatite B, segunda dose da tríplice viral e reforço 

da dupla adulto (dT) 
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D)  Febre amarela, segunda dose contra hepatite B, segunda dose da tríplice viral, 
primeira dose contra rotavírus e reforço da dupla adulto (dT) 

 
14- Lactente de seis meses vem pela primeira vez à unidade básica de saúde para consulta 

médica. No momento encontra-se com febre (temperatura de 37,8°C) e com coriza hialina. 
Durante a consulta foi observado que seu esquema vacinal encontra-se atrasado: apenas 
tomou as vacinas BCG e hepatite B com um mês de vida e, aos dois meses de vida, as 
vacinas oral contra poliomielite, rotavírus, DPT-HiB e hepatite B. Assinale a alternativa da 
conduta perante a situação vacinal do paciente: 

 
A) Adiar a vacinação, visto que o paciente está com febre. 
B) Completar o esquema vacinal contra hepatite B e aplicar a segunda dose das vacinas 

contra poliomielite e DPT-HiB. Iniciar as vacinas contra pneumonia (pneumocócica 
10 valente) e meningite C. 

C) Completar o esquema vacinal contra hepatite B e rotavírus, aplicar a segunda dose das 
vacinas contra poliomielite, DPT-HiB e iniciar as vacinas contra pneumonia 
(pneumocócica 10 valente), tríplice viral e meningite C. 

D) Completar o esquema vacinal contra hepatite B, aplicar a segunda dose das vacinas 
contra poliomielite, DPT-HiB e iniciar as vacinas contra pneumonia (pneumocócica 
10 valente), meningite C e febre amarela. 

 
15- No capítulo sobre responsabilidade profissional do Código de Ética Médica, há vários 

itens que são proibidos ao médico. Assinale a alternativa INCORRETA :  
A) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, 

exceto quando vários médicos tenham assistido o paciente. 
B) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. 
C) Assumir responsabilidade sobre ato médico que não participou ou não praticou 
D) Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a 

presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
 

16- Ao se considerar a gravidade da queimadura no paciente pediátrico, as seguintes condições 
a classificam como grave, EXCETO : 
A) Presença de lesão inalatória. 
B) Extensão/profundidade somente quando maior do que 20% de SCQ (superfície 

corpórea queimada). 
C) Trauma elétrico. 
D) Violência, maus-tratos, tentativa de autoextermínio (suicídio). 

 
17- Considerando o paciente queimado pediátrico, são critérios de indicação de intubação 

orotraqueal, EXCETO : 
A) Paciente agitado e queixando se de muita dor. 
B) A PaCO2 for maior do que 55 na gasometria. 
C) Houver edema importante de face e orofaringe. 
D) A escala de coma Glasgow for menor do que 8. 
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18- Lembrando que a escarotomia é um procedimento a ser considerado no atendimento inicial 
ao paciente queimado grave, é correto dizer, EXCETO : 
A) As queimaduras circunferenciais em tórax podem necessitar de escarotomia para 

melhorar a expansão da caixa torácica. 
B) Habitualmente deve-se realizar anestesia local para se realizar a escarotomia. 
C) Para escarotomia de tórax, realize incisão em linha axilar anterior unida à linha abaixo 

dos últimos arcos costais. 
D) Para escarotomia de membros superiores e membros inferiores, realize incisões 

mediais e laterais. 
 

19- Assinale a alternativa falsa com relação à parada cardiorrespiratória:  
 
A) A desobstrução de vias aéreas em lactentes deve ser feita com tapotagem vigorosa na 

região dorsal, estando a criança em decúbito ventral, apoiada no ante braço do 
reanimador, com a cabeça mais baixa que o corpo. 

B) Em crianças, mais freqüentemente, a PCR é o evento final de processos relacionados 
com insuficiência respiratória e hipoxemia. Raramente ocorre por problemas cardíacos 
primários.   

C) O bicarbonato de sódio possui indicação absoluta na PCR devido à acidose metabólica 
causada pela hipoperfusão tecidual. 

D) A adrenalina é a droga de primeira escolha durante ressuscitação cardio pulmonar.  
 

20- No atendimento ao paciente pediátrico queimado, na hidratação, deve se observar, 
EXCETO : 
A) Considerar as horas a partir do início do atendimento na unidade de urgência. 
B) Usar preferencialmente soluções cristalóides. 
C) Observar a glicemia nas crianças, nos diabéticos e sempre que necessário. 
D) No trauma elétrico, mantenha a diurese em torno de 1,5 ml/kg/hora ou até clareamento 

da urina. 
 

21- O estridor é um som respiratório áspero, geralmente alto, tipicamente ouvido à inspiração, 
mas que pode também estar presente na expiração. É um sinal de obstrução da via aérea 
superior (extratorácica) e pode indicar obstrução critica da via aérea, exigindo intervenção 
imediata. São causas de estridor, EXCETO : 
A) Edema agudo de pulmão. 
B) Obstrução da via aérea por corpo estranho. 
C) Anomalias congênitas da via aérea e as anomalias adquiridas da via aérea. 
D) Edema da via aérea superior (p.ex. reação alérgica ou inchaço após um procedimento 

médico). 
 

22- Lactente de 3 meses apresenta cansaço às mamadas, com sudorese e extremidades frias. 
Ao Exame Físico apresenta FC=160, FR=60, afebril, com hepatomegalia e sopro. Os 
primeiros cuidados são: 
A) Jejum, aceso venoso e soro basal. 
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B) Jejum, O2 e furosemide. 
C) O2, furosemide e captopril. 
D) O2, decúbito elevado e furosemide. 

 
23- Lactente de 5 meses é levado ao serviço de emergência de madrugada, em Estado de Mal 

Convulsivo. A mãe refere que o irmão de 2 anos bateu na cabeça da criança pela manhã. 
Refere ainda que, desde o nascimento, criança é muito irritada e apresenta movimentos 
tônico-clônicos freqüentemente. Ao Exame de Fundo de Olho: Hemorragia Retiniana 
Bilateral. A principal hipótese diagnóstica é: 
A) Infecção congênita pelo citomegalovírus 
B) Coagulopatia 
C) Ruptura de aneurisma cerebral 
D) Síndrome do bebê sacudido 

 
24- Lactente de 8 meses está internado para tratamento de meningite meningocócica. Exame 

do líquor na admissão: 1540 células (40% linfócitos, 60% neutrófilos); glicose: 25mg/dL; 
proteínas: 190mg/dL. Iniciou-se cefriaxona com desaparecimento da febre em 12 horas. 
Criança evoluiu sem intercorrências até que, no sexto dia de tratamento, voltou a 
apresentar febre (entre 38,3°C e 39,2°C). Feitos então: tomografia de crânio: normal; 
exame de líquor: 4 células, glicose: 60mg/dL, proteínas: 30mg/dL. A conduta adequada é: 
A) Considerar o paciente curado da meningite meningocócica. 
B) Associar vancomicina à ceftriaxona. 
C) Introduzir dexametasona e trocar antibiótico para Imipenem. 
D) Prolongar o antibiótico por mais 10 dias. 
 

25- Criança com seis anos de idade, vítima de atropelamento há 15 minutos, apresenta TCE e 
foi admitida no PS com pontuação na escala de coma de Glasgow de 7. Não foi verificada 
nenhuma outra lesão. A PA era de 130 x 80 mmHg, respirava espontaneamente com 
saturação arterial de oxigênio, em oxímetro de pulso, de 97%. É CORRETO afirmar que:  
 
A) Os níveis de pressão arterial estão altos e devem ser tratados imediatamente, pois o 

TCE leva à perda da auto-regulação cerebral. 
B) Provavelmente essa criança apresenta edema cerebral classificado como edema 

citotóxico. 
C) Há indicação de intubação traqueal e ventilação mecânica. 
D) Está indicada restrição hídrica de 50-60% das necessidades basais, visando à redução 

do edema cerebral. 
 

26- Criança de 10 anos de idade é encaminhada à Emergência devido a ferimento punctório no 
membro inferior esquerdo, ocasionado por prego velho em rua sem calçamento. De acordo 
com o cartão apresentado pelo responsável o calendário de vacinação está completo, tendo 
recebido a última dose de vacinas (DPT + Sabin) aos 4 anos de idade. A conduta, visando 
a profilaxia do tétano é: 
 
A) Imunoglobulina hiperimune ou soro antitetânico. 
B) Toxóide tetânico. 
C) Toxóide tetânico + Imunoglobulina hiperimune. 
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D) Apenas curativo local. 
 

27- Você é chamado para avaliar paciente de 2 anos, internado por diarréia. Estava bem até 
hoje pela manhã, mas não aceita a TRO (técnica incorreta). Após episódios consecutivos e 
importantes de diarréia líquida e vômitos, apresenta-se com rebaixamento do nível de 
consciência, FC 160, FR 50, PA 70/40, TEC 4 segundos e extremidades frias. Oximetria 
de pulso e monitorização cardíaca não disponíveis. 
Qual o seu diagnóstico inicial mais provável? 
 
A) Choque hipovolêmico compensado. 
B) Choque séptico compensado. 
C) Choque séptico descompensado. 
D) Choque hipovolêmico descompensado. 

 
28- Paciente de 6 meses, há 1 dia com febre, vômitos e irritabilidade é internado na enfermaria 

de Pediatria para investigação. À admissão, apresenta episódio paroxístico súbito de 
desvio conjugado do olhar para cima, perda de consciência, tremores dos 4 membros e 
liberação dos esfíncteres não responsiva a abertura das vias aéreas e oxigenação com 
máscara e dipirona IV. A conduta neste momento é: 
 
A) Fenobarbital 10 mg/kg IV. 
B) Diazepam 0,3-0,5 mg/kg IV. 
C) Fenobarbital 20 mg/kg IM. 
D) Fenitoína 20-30 mg/kg IV. 

 
29- A via aérea da criança difere da do adulto de várias maneiras tanto anatômicas quanto 

funcionais.Quanto às diferenças anatômicas das vias aéreas superiores assinale a 
INCORRETA : 
 
A) A língua na criança, em relação com a orofaringe é maior quando comparada com a 

dos adultos. 
B) Nas crianças abaixo de 10 anos a porção mais estreita da via aérea é a fenda glótica 

enquanto em adolescentes e adultos a parte mais estreita é abaixo das cordas vocais ao 
nível da cartilagem cricoide. 

C) A laringe nos lactentes e pré escolares é relativamente cefálica em sua posição. 
D) A epiglote nos lactentes é curto, estreito e angulada anteriormente em relação ao eixo 

da traquéia. 
 

30- O Pediatra no PS avaliando paciente de 10 anos que está em  investigação ambulatorial de 
síncope prévia. Durante a consulta, referiu “estar sentindo-se mal”. Ao exame: pálido, 
pulsos finos e perfusão lentificada e FC 190 bpm. ECG de 12 derivações com taquicardia, 
QRS estreito e ausência de ondas P. 
Qual a conduta inicial mais indicada? 
 
A) Cardioversão sincronizada. 
B) Intra-óssea e adenosina IV. 
C) Desfibrilação. 
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D) Repetir manobra vagal. 
 

QUESTÕES - SUS – MÉDICO PEDIATRA (31 – 40) 

PARA RESPONDER AS QUESTÕES 31 A 40, LEIA AS INFORMAÇÕES ABAIXO: 
Urtigal é um município (hipotético) de médio porte, com população estimada de 142.530 
habitantes (2014), sendo 19.100 na faixa etária de 0 a 14 anos e 17.200 com 60 anos de idade ou 
mais. O Coeficiente de Mortalidade Infantil é de 13 óbitos de menores de 1 ano por 1000 
nascidos vivos. A economia local destaca-se na produção industrial e prestação de serviços. O 
município conta com 23 unidades básicas de saúde (sendo 12 equipes de saúde de família), um 
ambulatório médico de especialidades, um CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), um 
Hospital Municipal com Pronto Socorro, uma Santa Casa (conveniada com o SUS) e um hospital 
privado (exclusivo de saúde suplementar). 
Você acaba de ser contratado como Médico Pediatra pela Prefeitura Municipal de Urtigal e é 
convidado a colaborar nas discussões para a reformulação da rede de serviços de saúde, 
sobretudo na gestão do cuidado prestado a crianças e adolescentes. 
 

31- O planejamento das ações de saúde da criança no Município de Urtigal deve considerar 
que, segundo a Constituição Federal de 1988, os serviços de saúde SUS integram uma rede 
hierarquizada que tem, dentre outras, a seguinte diretriz: 
 
A) Descentralização executiva e centralização normativa. 
B) Descentralização serviços assistenciais e regionalização das atividades preventivas. 
C) Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
D) Descentralização das atividades preventivas e regionalização dos serviços assistenciais 

 
32- O hospital privado de Urtigal foi criado à época em que a política nacional de saúde 

priorizava a contratação de serviços de terceiros, em detrimento dos serviços próprios, 
criando-se inclusive uma nova modalidade de atendimento a partir de convênios entre o 
poder público e as empresas, ficando estas com a responsabilidade pela atenção médica de 
seus empregados. Esta descrição caracteriza o seguinte período das políticas de saúde no 
Brasil: 
 
A) Década de 1950, com o sanitarismo desenvolvimentista. 
B) Décadas de 1960-70, após a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS). 
C) Décadas de 1980-90, com a consolidação da Reforma Sanitária. 
D) Décadas de 1930-40, após a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

 
33- Empresa criada pelos proprietários do hospital privado de Urtigal faz a gestão de plano de 

saúde, prestando seus serviços na própria unidade hospitalar, por meio de profissionais de 
saúde por ela empregados. O plano tem como clientes diversas indústrias do município. 
Esta modalidade de plano de saúde suplementar é denominada: 
 
A) Medicina de Grupo. 
B) Autogestão. 
C) Seguro Saúde. 
D) Cooperativa de Trabalho Médico. 
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34- O gestor municipal de saúde anterior estabeleceu que, embora o acesso ao ambulatório 

médico de especialidades fosse garantido a todos os cidadãos de Urtigal e região, os 
usuários que não tivessem planos da saúde privados teriam o privilégio da preferência de 
atendimento, com relação aos que tivessem acesso a planos privados. Esta norma então 
estabelecida feria o seguinte princípio do SUS (nos termos da Lei n° 8.080, de 1990): 
A) Integralidade. 
B) Universalidade. 
C) Autonomia. 
D) Igualdade. 

 
35- A respeito da participação de representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Urtigal, no Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8.142 de 28/12/1990, é 
correto afirmar que: 
A) Poderá ocorrer na condição de representante dos usuários. 
B) Não poderá ocorrer, por se tratar de organização política (sindicato). 
C) Poderá ocorrer na condição de prestador de serviço. 
D) Poderá ocorrer desde que o representante indicado seja usuário efetivo de serviço 

municipal de saúde. 
 

36- De acordo com o Pacto pela Saúde (Portaria nº 399, de 22/2/2006), criação de Comitê de 
Vigilância do Óbito Infantil, no município de Urtigal, deve ser considerada: 
 
A) Desnecessária uma vez que o Coeficiente de Mortalidade Infantil é inferior a 20 óbitos 

de menores de 1 ano, por 1000 nascidos vivos. 
B) Diretriz prioritária, inclusive por se tratar de Município com população acima de 

80.000 habitantes. 
C) Diretriz prioritária, se as mortes por causas ambientais (infecções e acidentes) forem 

superiores às demais causas de óbito. 
D) Diretriz prioritária somente se o componente pós-neonatal da mortalidade infantil for 

superior ao componente neonatal. 
 

37- O Decreto nº 7.508 (de 28/6/2011) regulamenta a Lei Orgânica da Saúde dispondo sobre a 
organização do SUS. Com base em seus preceitos é correto afirmar que o acesso universal 
e igualitário de crianças à assistência farmacêutica pressupõe, dentre outros requisitos: 
 
A) Ter sido o medicamento prescrito por médico pediatra ou outro especialista no 

exercício de suas funções no SUS. 
B) Ter sido a criança assistida em serviço do SUS, tendo o medicamento sido prescrito 

exclusivamente por profissional médico. 
C) Ter sido a criança assistida em serviço do SUS, tendo o medicamento sido prescrito 

por profissional de saúde, no exercício de suas funções no SUS. 
D) Estar a criança assistida por profissional médico em quaisquer serviços de saúde, 

tendo sido a prescrição convalidada por profissional de saúde, no exercício de suas 
funções no SUS. 
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38- NÃO É DIRETRIZ da Política Nacional de Humanização aplicável ao atendimento 
pediátrico de ambulatório de especialidades: 
 
A) Elaborar agendas e rotinas com horários rígidos e bem definidos, a fim de induzir o 

adequado comportamento dos pais ou responsáveis. 
B) Estabelecer critérios de acesso, com efetivação de protocolos de referência e contra 

referência. 
C) Otimizar o atendimento, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas 

e terapêuticas. 
D) Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias.  

 
39- Dentre as ações, preconizadas pelo Ministério da Saúde, a serem desenvolvidas pelo 

NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para os cuidados às crianças de 2 a 10 anos 
residentes em Urtigal, assinale a correta: 
A) Promover projetos de saúde na escola, por meio de ações exclusivas da Secretaria de 

Educação, evitando-se duplicidade de ações por parte das equipes de Saúde da 
Família. 

B) Garantir o encaminhamento a cuidados especializados de todos os casos de agravos à 
saúde relativos à visão, audição, transtornos osteoarticulares e obesidade. 

C) Apoiar as equipes de Saúde da Família na orientação de medidas de prevenção, 
identificação, acolhimento, atendimento e acompanhamento de crianças vítimas de 
violência intradomiciliar. 

D) Apoiar as equipes de Saúde da Família preferencialmente por meio de atendimento 
médico individual e especializado, realizado nas próprias unidades básicas. 

 
40- A Secretaria Municipal de Saúde de Urtigal objetiva oferecer campo de estágio para 

estudantes de graduação de faculdade de município vizinho. Para tanto é importante 
destacar que o “Programa Mais Médicos”, instituído pela Lei nº 12.871, de 22/10/2013, 
com a finalidade de aprimorar a formação médica no País, estabelece que os Cursos de 
Medicina devam observar a seguinte diretriz com relação à carga horária do internato 
médico na graduação: 
 
A) Ao menos 20% (trinta por cento) serão desenvolvidos em Serviço de Urgência e 

Emergência do SUS. 
B) Ao menos 70% (trinta por cento) serão desenvolvidos em unidades assistenciais 

integrantes do SUS. 
C) Ao menos 50% (trinta por cento) serão desenvolvidos na Atenção de Média e Alta 

Complexidade do SUS. 
D) Ao menos 30% (trinta por cento) serão desenvolvidos na Atenção Básica e em 

Serviço de Urgência e Emergência do SUS. 
 
 
 

 
 
 


