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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A portaria nº 264 de 17 de fevereiro de 2020, apresenta como Anexo I a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública.  A notificação 
compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente. A notificação 
compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo.  
 
De acordo com a portaria, sobre a notificação imediata (até 24horas), para a Secretaria Municipal de 
Saúde, assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

a) São classificadas como doenças de notificação imediata (até 24 horas): Acidente de trabalho 
com exposição a material biológico, Acidente por animal peçonhento, Toxoplasmose gestacional e 
congênita 
b) São classificadas como doenças de notificação imediata (até 24 horas): Acidente por animal 
peçonhento, Doença aguda pelo vírus Zika em gestante, Esquistossomose 
c) São classificadas como doenças de notificação imediata (até 24 horas): Acidente por animal 
peçonhento, Violência sexual e tentativa de suicídio, Síndrome da Rubéola Congênita 
d) São classificadas como doenças de notificação imediata (até 24 horas): Acidente de trabalho 
com exposição a material biológico, Esquistossomose, Toxoplasmose gestacional e congênita, 
Tuberculose 
e) São classificadas como doenças de notificação imediata (até 24 horas): Esquistossomose, 
Toxoplasmose gestacional e congênita, Tuberculose 

 
 
12. Nas últimas décadas, estamos vendo um declínio tanto da mortalidade quanto da morbidade por 
doenças imunopreveníveis em todo o território nacional. Essa redução se deu, principalmente, em 
função da implantação da política de vacinação. As crianças, especialmente, por apresentarem maior 
susceptibilidade a doenças infectocontagiosas devido a sua imaturidade imunológica inata e 
adaptativa, devem ser um dos principais alvos do combate às doenças preveníveis por imunização. O 
pediatra tem papel importante e devem ser explorados quanto às ações de promoção de saúde na 
comunidade no que diz respeito à vacinação. No âmbito da pediatria, a vacinação está 
intrinsecamente ligada à consulta de puericultura. Faz parte da rotina a verificação da situação vacinal 
e o estímulo à realização correta das vacinas. 
(Fonte: RODRIGUES, 2018. Disponível em: 
http://extranet.hgf.ce.gov.br/jspui/bitstream/123456789/351/1/2018_TCR_Pediatria_Rodrigues_NAR.p
df) 
 
Levando em consideração a importância da atuação do pediatra no âmbito da imunização, de acordo 
com o Calendário Vacinal da Criança 2020, leia as alternativas a seguir: 
 
I- Vacina Hepatite B: Administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas 
primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na 
maternidade. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento. 
II- Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (DTP): Nos comunicantes domiciliares e escolares de 
casos de difteria ou coqueluche menores de 7 (sete) anos de idade, não vacinados ou com esquema 
incompleto ou com situação vacinal desconhecida, atualizar esquema, seguindo orientações do 
esquema da vacina penta ou da DTP. 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
III- Vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - Tríplice Viral: Pessoas de 5 (cinco) a 29 anos de 
idade não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas 
doses de tríplice viral, conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias 
entre as doses. C 
IV- Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) – VOP: Esta vacina é indicada para pessoas 
imunodeprimidas, contatos de pessoa HIV positiva ou com imunodeficiência. 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
13. A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é um conjunto de normas que regulam a promoção 
comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até três 
anos de idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras. O seu objetivo é assegurar o uso 
apropriado desses produtos de forma que não haja interferência na prática do aleitamento materno, 
configurando-se como importante instrumento para o controle da publicidade indiscriminada dos 
alimentos e produtos de puericultura que concorrem com a amamentação. Fica proibido fazer 
promoção comercial em qualquer meio de comunicação, incluindo merchandising, divulgação por 
meios eletrônicos, escritos, auditivos e visuais; estratégias de marketing para induzir vendas ao 
consumidor no varejo tais como exposições especiais, cupons de descontos, preços abaixo dos 
custos, destaque de preço, prêmios, brindes, vendas vinculadas e apresentações especiais. 

(Fonte: https://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude/norma) 
 
Conforme abordado na NBCAL, não é permitido fazer promoção comercial de alguns produtos. De 
acordo com a lei, assinale V para verdadeiro e F para falso, quanto a proibição de propaganda dos 
itens a seguir: 
 
(   ) Fórmulas infantis para lactentes 
(   ) Fórmulas nutrientes apresentadas e/ou indicadas para recém-nascidos de alto risco 
(   ) Mamadeiras 
(   ) Bicos 
(   ) Chupetas 
(   ) Protetores de mamilo 
 
Sobre as proibições, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) V, F, V, V, V, F 
b) V, V, V, V, V, F 
c) V, F, V, V, V, V 
d) V, V, V, V, V, V 
e) F, F, F, F, F, F 

 
 
14. De acordo com os Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association 

(AHA), sobre o Suporte Básico e Avançado de Vida Pediátrico, considerando o Algoritmo de PCR em 
Pediatria, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA sobre o tratamento 
medicamentoso: 
 

a) Administrar dose IV/IO de Epinefrina, repita a cada 1 a 2 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, 
não pode ser administrada pela via endotraqueal. Administrar dose IV/IO de amiodarona, fazer 
bolus durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 2 doses para FV e TV sem pulso 
refratária ou administrar dose de Lidocaína IV/IO.  



 

  

 
b) Administrar dose IV/IO de Epinefrina, repita a cada 1 a 2 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, 
pode ser administrada pela via endotraqueal. Administrar dose IV/IO de amiodarona, fazer bolus 
durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 3 doses para FV e TV sem pulso refratária 
ou administrar dose de Lidocaína IV/IO.  
c) Administrar dose IV/IO de Epinefrina, repita a cada 3 a 5 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, 
pode ser administrada pela via endotraqueal. Administrar dose IV/IO de amiodarona, fazer bolus 
durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 2 doses para FV e TV sem pulso refratária 
ou administrar dose de Lidocaína IV/IO.  
d) Administrar dose IV/IO de Epinefrina, repita a cada 3 a 5 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, 
não pode ser administrada pela via endotraqueal. Administrar dose IV/IO de amiodarona, fazer 
bolus durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 2 doses para FV e TV sem pulso 
refratária ou administrar dose de Lidocaína IV/IO.  
e) Administrar dose IV/IO de Epinefrina, repita a cada 3 a 5 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, 
pode ser administrada pela via endotraqueal. Administrar dose IV/IO de amiodarona, fazer bolus 
durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 3 doses para FV e TV sem pulso refratária 
ou administrar dose de Lidocaína IV/IO.  

  
 
15. A Nota Técnica Conjunta 39/2020 DIAF/DAPS/DIVE/DLOG/SES/SC estabelece o fluxo e o uso do 
Sistema Vigilantos para o controle do Palivizumabe para profilaxia passiva da infecção causada pelo 
Vírus Sincicial Respiratório. A indicação do uso do Palivizumabe, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Protocolo, é de inteira responsabilidade do médico assistente. O médico deverá 
orientar o responsável pelo paciente sobre os benefícios do produto, suas limitações e os cuidados a 
serem realizados na profilaxia de infecções respiratórias. 
 
Sobre a administração do imunobiológico, leia as afirmativas a seguir, e analise as lacunas a serem 
completadas: 
 
I- O imunobiológico Palivizumabe deve ser aplicado exclusivamente por via _________________, de 
preferência na face anterolateral da coxa,  
II- Com intervalo de __________ entre as doses (período recomendado e ideal para garantir eficácia 
da imunização). 
III- A dose é calculada no dia da aplicação: a criança deverá ser pesada em balança sem a 
vestimenta. A posologia é Palivizumabe ________ de peso corporal, durante a sazonalidade, 
conforme protocolo do Ministério da Saúde: 
 
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE as lacunas no texto: 
 

a) I- intramuscular (IM); II- 60 dias; III- 35mg/Kg. 
b) I- intramuscular (IM); II- 30 dias; III- 15mg/Kg. 
c) I- subcutânea (SC); II- 30 dias; III- 15mg/Kg. 
d) I- subcutânea (SC); II- 60 dias; III- 50mg/Kg. 
e) I- intramuscular (IM); II- 60 dias; III- 50mg/Kg. 

 
 
16. A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) completa 44 anos de imunização em brasileiros contra a 
tuberculose. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
incorporou a vacina BCG no calendário nacional de vacinação em 1977, o que tornou obrigatória a 
administração do imunizante em crianças, juntamente com outras vacinas. Anualmente o Governo 
Federal distribui, mensalmente, cerca de 1 milhão de doses da BCG para todo o País, garantindo a 
proteção da população. A recomendação do Ministério da Saúde é que a vacina BCG seja 
administrada em recém-nascidos, podendo ser ofertada para crianças até 4 anos de idade, não 
vacinadas anteriormente. Apesar da conquista da vacina, um novo desafio está presente: a queda 
nas coberturas vacinais. Em 2020, a cobertura vacinal da BCG foi de 73,51%, índice bem inferior 
comparado aos anos anteriores, quando a cobertura chegou, em média, próximo a 95%, do público-
alvo para a vacina. Atualmente este grupo é formado por aproximadamente 2,8 milhões de recém-
nascidos. O PNI tem como meta vacinar pelo menos 90% do público-alvo com a BCG. 
 



 

  

 
Sobre a administração da vacina BCG, de acordo com a Instrução Normativa Referente ao 
Calendário Nacional de Vacinação 2020, leia as afirmações abaixo: 
 
I- Esquema: Administrar dose única, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, 
logo após o nascimento. 
II- Em crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a vacinação até que atinjam este peso. 
III- Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal necessitam 
ser revacinadas até que apresentem cicatriz.  
IV- Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças de até 4 (quatro) anos 11 meses e 
29 dias, ainda não vacinadas. 
 
Sobre as afirmações acima referente a administração da vacina BCG, assinale abaixo a alternativa 
CORRETA: 
 

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 
d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
17. A Bronquiolite Aguda trata-se de uma infecção viral, que acomete a parte mais delicada do 
pulmão dos recém-nascidos, os bronquíolos. Essas estruturas do organismo são a continuidade dos 
brônquios, que distribuem o ar para dentro dos pulmões. Medidas de isolamento social com a 
pandemia estão diminuindo o fluxo de atendimento em pediatria e os casos de bronquiolite nas 
crianças. Segundo a Sociedade Paulista de Pediatria, um estudo preliminar já percebe uma 
diminuição de 70% de crianças internadas por bronquiolite em hospitais públicos e privados.  
 
Assinale V para verdadeiro e F para falso para fatores de risco para bronquiolite grave: 
 
(   ) prematuridade  
(   ) baixo peso de nascimento 
(   ) idade menor que 12 semanas 
(   ) doença pulmonar crônica 
(   ) defeitos anatômicos das vias aéreas 
(   ) doença cardíaca congênita 
(   ) imunodeficiência 
(   ) doença neurológica  
 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) V, F, V, V, V, V, V, F 
b) F, V, F, V, V, V, V, F 
c) V, V, V, V, V, V, V, V 
d) V, F, F, V, V, V, V, V 
e) F, V, F, V, F, V, F, V 

 
 

18. Sobre o Suporte Básico e Avançado de Vida Pediátrico, de acordo com os Destaques das Diretrizes 

de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), considerando o Algoritmo de Taquicardia com 
pulso em Pediatria, analise as afirmações a seguir sobre as condutas iniciais: 
 
I- Monitor cardíaco para monitorar ritmo 
II- Acesso IV/IO 
III- Manter vias aéreas permeáveis e auxiliar na respiração, conforme necessário 
IV- ECG de 12 eletrodos se disponível 
V- Administrar oxigênio 
 



 

  

 
Assinale a opção CORRETA que contempla as condutas necessárias conforme o Algoritmo de 
Taquicardia com pulso em Pediatria (2020): 
 

a) Estão corretas somente as alternativas I, II e III 
b) Estão corretas somente as alternativas I, III e V 
c) Estão corretas somente as alternativas III, IV e V 
d) Estão corretas somente as alternativas II, III e V 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
19. Considerado o Mês Internacional de Sensibilização para a Prematuridade e com objetivo de 
alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-lo e informar sobre as 
consequências do nascimento antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade. O 
movimento quer chamar a atenção da população, dos governantes, dos gestores públicos, 
celebridades e formadores de opinião sobre a importância desse tema, refletindo sobre a qualidade 
do atendimento oferecido aos prematuros e às suas famílias e clamando por políticas públicas de 
prevenção, humanização do cuidado e por tratamentos adequados e de forma equalitária. 

(Fonte: https://prematuridade.com/prematuridade-dia/index.php/sobre-a-campanha) 
 
Sobre o mês e cor da campanha de Sensibilização para a Prematuridade, assinale abaixo a 
alternativa CORRETA:  
 

a) A campanha é realizada durante o mês de novembro, sendo chamada de Novembro Roxo. 
b) A campanha é realizada durante o mês de agosto, sendo chamada de Agosto Dourado. 
c) A campanha é realizada durante o mês de abril, sendo chamada de Abril Laranja. 
d) A campanha é realizada durante o mês de setembro, sendo chamada de Setembro Amarelo. 
e) A campanha é realizada durante o mês de dezembro, sendo chamada de Dezembro Cinza. 

 
 
20. O Documento Científico, publicado em 05 de outubro de 2021: Manejo da Febre Aguda, aponta 
que a febre representa uma das queixas mais frequentes entre todos os atendimentos pediátricos, 
tanto em consultas ambulatoriais como em atendimentos de emergência. São estimados que 20% a 
30% das consultas pediátricas têm a febre como sintoma principal. No Brasil e em muitos países, a 
febre é definida quando a temperatura axilar ultrapassa 37,3ºC.  

(Fonte: https://www.sbp.com.br) 
 
Sobre o quadro clínico da febre caracteristicamente, assinale abaixo a alternativa CORRETA 
conforme documento científico da SBP: 
 

a) Extremidades quentes; Presença de sudorese, sensação de frio e eventualmente tremores; 
Taquicardia e taquipneia.  
b) Extremidades frias; Ausência de sudorese, sensação de frio e eventualmente tremores; 
Taquicardia e taquipneia.  
c) Extremidades quentes; Ausência de sudorese, sensação de frio e eventualmente tremores; 
Taquicardia e taquipneia.  
d) Extremidades frias; Presença de sudorese, sensação de frio e eventualmente tremores; 
Taquicardia e taquipneia.  
e) Extremidades quentes; Ausência de sudorese, sensação de frio e eventualmente tremores; 
Bradicardia e bradipneia.  
 
 


