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INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

2)  O caderno de prova deverá conter 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha. 

3) A duração da prova com início às 15h e término às 16:30,  incluindo o 
preenchimento do Cartão-Resposta. 

4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

5) A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 

alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno 
de provas. 

9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 



d) Não o amasse, nem dobre. 
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1. As fraturas do tipo triplanar são observadas em: 

a) Recém-nascidos. 
b) Adolescentes. 
c) Adultos em meia idade. 
d) Idosos. 
e) Crianças em idade pré escolar. 
 

2. São testes que auxiliam no diagnóstico de Displasia do Desenvolvimento do Quadril nos 
primeiros meses de vida, EXCETO: 

a) Ortolani 
b) Galeazzi 
c) Barlow 
d) Trendelemburg. 
e) Hart 
 
3. Paciente jovem com trauma torsional recente em joelho  apresenta bloqueio de extensão 
ativa total do joelho. Provável diagnóstico de: 

a) Lesão ligamento cruzado anterior. 
b) Lesão ligamento cruzado posterior. 
c) Lesão meniscal tipo alça de balde. 
d) Luxação recidivante da patela 
e) Lesão ligamento colateral lateral do joelho. 
 
4. Segundo a classificação de Gustillo e Anderson para fraturas expostas, a considerada mais 
grave secundários a um trauma de maior energia. 

a) I 
b) IIIa 
c) IIIc 
d) IV 



e) IV 
 
5. A Síndrome nefrótica na infância caracteriza-se pela tríade clássica de proteinúria, 
hipoalbuminemia e edema. O tratamento inicial de escolha é feito com prednisona ou 
prednisolona. Quando o paciente é considerado corticorresistente? 

a) Quando apresenta mais de 2 recidivas consecutivas durante a corticoterapia 
b) Quando apresenta recidiva com corticoide em dias alternados 
c) Quando não entra em remissão completa após 4 semanas de uso de corticoide em dose 
plena 
d) Quando apresenta recaída por infecção nas 1as 6 semanas de uso do corticoide 
e) Quando não entra em remissão completa após 8 semanas de uso de corticoide em dose 
plena. 
 
6- K.M.S, masculino, 2 meses é trazido à Emergência com quadro de febre há 2 dias, 
inicialmente de 38,5oC e hoje chegou a 40 oC. Desde ontem não tem aceitado o peito e, 
segundo a mãe, está “caidinho” e chegou a vomitar. Ao exame encontra-se em bom estado 
geral, choroso, palidez discreta, exame segmentar normal. Você prescreve antitérmico e libera. 
Após 8 horas, a mãe retorna com queixa de novos episódios de vômito e febre e você solicita 
exames. Hemograma Hb 10, Leuco: 15000 (5 bastões, 80 neutrófilos, 10 linfócitos,2 monócito, 
3 eosinófilos) Plaquetas 200.000. PCR:90 , Urina 1 coletada por sondagem vesical com pH: 7, 
Densidade:1015, Nitrito positivo, 50.000 leucócitos/mL, 10.000 hemácias/mL, Bacterioscopia : 
Bacilos Gram negativos. Líquor normal. Qual a sua conduta diante desse caso? 

a) Inicia antibioticoterapia oral e solicita retorno em 48 horas para reavaliação 
b) Libera com antitérmico e solicita retorno em 48 horas para reavaliação e resultado de 
urocultura 
c) Interna, hidrata e inicia antibioticoterapia parenteral. 
d) Solicita Ultrassonografia de vias urinárias, se normal, libera com antibioticoterapia oral e 
retorno em 24 horas para reavaliação. 
e) Interna para observação, realização de curva térmica e hidratação e repete exame em 24 
horas para decidir sobre antibioticoterapia 
 
7- Grávida de 36 semanas vem para consulta pediátrica pré-natal. Apesar de estar fazendo o 
pré-natal na Obstetrícia e ter todas as sorologias negativas para doenças infecciosas em 
atividade, incluindo HIV, está muito apreensiva, pois está grávida pela segunda vez de um 
menino e conta que seu primeiro filho começou a apresentar infecções nas primeiras semanas 
de vida. O primeiro filho iniciou quadro de linfadenite supurada em região axilar direita seguida 
de pneumonia e sepse, evoluindo para óbito no terceiro mês de vida. A mãe desta mulher 
conta que história semelhante aconteceu com seus dois filhos do sexo masculino, ambos 
evoluindo para óbito antes de completar 1 ano de idade. Ao final da consulta sua 
recomendação é: 

a) Investigar imunodeficiência primária do tipo humoral quando o bebê nascer, orientar 
medidas de prevenção de infecção e não fazer vacina contra hepatite B até obter o resultado 
do estudo. 
b) Investigar imunodeficiência primária do tipo combinada grave assim que o bebê nascer, 
orientar medidas de prevenção de infecção e que não faça a vacina BCG até obter o resultado 
do estudo. 
c) Provavelmente as mulheres da família são portadoras de mutação que dá origem à 
Agamaglobulinemia ligada ao X nos filhos do sexo masculino e por este motivo o bebê deve 
iniciar reposição de imunoglobulina logo após o nascimento. 
d) Assim que o bebê nascer, deve-se iniciar o esquema de vacinação para prevenir infecções. 
e) O bebê que está para nascer pode receber todas as vacinas recomendadas, exceto as 
vacinas produzidas a partir de vírus vivo atenuado. 
 



8. Adolescente do sexo feminino chega ao Pronto Atendimento no domingo de manhã 
apresentando edema importante, assimétrico, em face. Conta que no sábado à noite esteve em 
um restaurante de frutos do mar. Os episódios de edema são recorrentes, desde a infância, e 
raramente consegue associá-los a fator desencadeante. Embora acometam face na maioria 
das vezes, também aparecem nas mãos e nos pés, quando resultam em dificuldade para 
calçar os sapatos. Faz uso frequente de anti-histamínicos e corticoide via oral para controle do 
edema em casa. Sempre que vai ao Pronto Atendimento recebe corticoide intravenoso e pelo 
menos 2 doses de epinefrina por via intramuscular. Qualquer que seja a medicação utilizada, o 
edema costuma resolver em 48 a 72 horas. Assinale a alternativa que trará mais benefício para 
esta paciente: 

a) Devem ser revistas as doses utilizadas para as medicações citadas no enunciado da 
questão para que o controle do edema seja obtido mais rapidamente. 
b) Orientar a paciente para que faça um diário de sintomas, pois a única maneira de evitar os 
quadros de edema é identificando e evitando os fatores desencadeantes. 
c) Devem ser feitos exames para avaliação funcional e quantitativa do sistema complemento, 
explorando diagnóstico diferencial de angioedema hereditário. 
d) O teste molecular para determinação semiquantitativa da IgE específica, que abrange cerca 
de 100 diferentes alérgenos, deve ser indicado a esta paciente com a finalidade de identificar 
os fatores desencadeantes mais rapidamente que o diário de sintomas e iniciar medidas 
profiláticas. 
e) Prescrição de epinefrina em aplicador autoinjetável.  
 
9. Uma criança é picada por uma abelha e em questão de minutos começa a apresentar 
dificuldade respiratória e fica inconsciente. Esta reação provavelmente é mediada por: 

a) Anticorpo IgE específico. 
b) Anticorpo IgG. 
c) Linfócitos T sensibilizados. 
d) Linfócitos T naive. 
e) Anticorpo IgM. 
 

10. Sobre o tratamento das imunodeficiências primárias que acometem a resposta imune 
humoral é correto  afirmar: 

a) Os pacientes com deficiência seletiva de IgA devem receber imunoglobulina por via 
intravenosa, tratamento que é essencial para o controle das infecções de repetição. 
b) Grande parte das reações adversas em imunoglobulina de infusão por via intravenosa está 
relacionada à velocidade de infusão. 
c) Imunoglobulina aplicada por via subcutânea tem mais risco de reação adversas sistêmicas 
graves do que o produto aplicado por via intravenosa. 
d) Imunoglobulina humana para infusão subcutânea ou intravenosa é produto genérico. 
e) Níveis séricos mais estáveis de IgG são obtidos com a infusão intravenosa de 
imunoglobulina. 
 

11. Paciente de 4 anos interna na UTI para tratamento de pneumonia com derrame pleural. A 
mãe conta que o filho apresenta infecções de repetição desde os 11 meses de vida: 3 
pneumonias, 4 episódios de sinusite e outros 4 episódios de otite média aguda supurada. Ao 
exame físico, observa-se baixo ganho pondero-estatural, ausência de amígdalas, ausência de 
linfonodos periféricos palpáveis. Relata internamentos anteriores para tratamento com 
antibiótico intravenoso e nega cirurgias. Cultura de líquido pleural deste internamento 
evidenciou Streptococcus pneumoniae. O diagnóstico provável para este menino é: 

a) Imunodeficiência Combinada Grave. 
b) Agamaglobulinemia congênita. 
c) Doença Granulomatosa Crônica. 



d) Síndrome de Wiskott Aldrich. 
e) Síndrome de Di George. 
 
12. Considerando o tema esofagite eosinofílica, é CORRETO afirmar: 

a) É uma doença inflamatória aguda do esôfago, não mediada por mecanismos imunológicos. 
b) Os sintomas variam de acordo com a idade do paciente, sendo a impactação alimentar o 
sintoma mais comum em menores de 2 anos. 
c) A presença de 10 ou mais eosinófilos/campo de grande aumento define o diagnóstico. 
d) Linhas verticais e traquealização são alguns dos possíveis achados endoscópicos, contudo 
a endoscopia pode ter aspecto macroscópico normal, sendo necessárias as biópsias de 
esôfago para confirmação. 
e) A dieta de eliminação não é atualmente uma modalidade de tratamento. 
 
13. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à doença celíaca: 

a) Doença celíaca é uma enteropatia crônica, desencadeada pela ingestão de glúten em 
indivíduos geneticamente susceptíveis. 
b) Na confirmação de anticorpo antitransglutaminase IgA e/ou anticorpo antiendomísio IgA 
positivos deve ser realizada a biópsia de duodeno antes da retirada do glúten da dieta. 
c) Em paciente com diarreia crônica, com deficiência seletiva de IgA, a presença de HLA-DQ2 
e HLA-DQ8 positivos confirmam o diagnóstico. 
d) Dermatite herpetiforme é uma manifestação cutânea de sensibilidade ao glúten que 
caracteriza-se pela presença de lesões bolhosas muito pruriginosas. 
e) São grupos de risco para doença celíaca: parentes de 1º grau, pacientes com síndrome de 
Down, doenças autoimunes, dentre outros. 
 
14. Diarreia aguda caracteriza-se pela eliminação anormal de fezes amolecidas ou líquidas 
com uma frequência igual ou maior que 3 vezes por dia com duração de até 14 dias. Assinale a 
alternativa INCORRETA:  

a) Dentre as causas virais podemos citar: adenovírus, norovírus, rotavírus e astrovírus. 
b) A Organização Mundial da Saúde preconiza o soro de reidratação oral hiposmolar. 
c) A racecadotrila é uma droga antissecretora que inibe a encefalinase intestinal e diminuiu a 
duração da diarreia e o volume das fezes 
d) Os antiperistálticos não são recomendados em crianças, pois podem aumentar a gravidade 
e as complicações da doença 
e) Os antimicrobianos de escolha nas diarreias bacterianas são: ciprofloxacino, sulfametoxazol-
trimetoprina e ceftriaxona. 
 
15. A denominação doença inflamatória intestinal é utilizada para descrever um grupo de 
doenças inflamatórias gastrointestinais relacionadas, entre as quais estão a doença de Crohn e 
a retocolite ulcerativa. Assinale a alternativa CORRETA:  

I-Na retocolite ulcerativa o processo inflamatório é restrito à mucosa, com envolvimento 
exclusivamente de reto 

II-A doença de Crohn pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal e a inflamação 
pode ser focal, bem como transmural 
III-Fístulas, abscessos e estenoses são complicações comumente encontradas na doença de 
Crohn 
IV-Hepatite autoimune e colangite esclerosante são manifestações que podem ser encontradas 
em pacientes com doença inflamatória intestinal, sendo mais comuns na doença de Crohn do 
que na retocolite ulcerativa 
a) I , II e III estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) I, II e IV estão incorretas 
d) II, III e IV estão corretas 



e) Somente a I está incorreta 
 
16. A Síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar (FPIES – Food protein induced 
enterocolitis syndrome) é uma entidade rara, mas que tem sido cada vez mais descrita. Em 
relação a este tema, é CORRETO afirmar: 

I – É uma hipersensibilidade gastrointestinal a alimentos mediada por IgE. 
II- Os sintomas, em geral, desenvolvem-se no primeiro ano de vida, com leve predomínio no 
sexo masculino 
III- Caracteriza-se pela presença de náuseas e vômitos intratáveis, hipotonia e palidez, 
acompanhados ou não de diarreia. 
IV- Pode haver desidratação, acidose metabólica e choque hipovolêmico, com quadro clínico e 
laboratorial que podem direcionar a diagnóstico equivocado de sepse. 

a) Somente II e IV estão corretas 

b) Todas estão corretas 

c) Somente a I está incorreta 

d) I e III estão incorretas 

e) I, III e IV estão corretas 

 

17. A comprovação científica da eficácia do macrolídeo como droga imunomoduladora foi 
descrita pela primeira vez no tratamento de: 

a) Fibrose Cística 
b) Sinusite Crônica 
c) Bronquiolite Obliterante Pós-Transplante Pulmonar 
d) Panbronquiolite difusa 
e) Bronquiectasias 
 

18. Dentre os fatores abaixo, qual é o mais determinante para a suspeita de asma no lactente? 

a) Dermatite atópica 
b) Tabagismo materno 
c) Rinite Alérgica 
d) Resposta a medicação broncodilatadora. 
e) Sibilância associada vírus  
 
19. Medidas de intervenções físicas como isolamento, medidas de barreiras e higiene reduzem 
a transmissão dos vírus respiratórios. 

Métodos: Revisão da Cochrane com ensaios clínicos que avaliaram medidas físicas  que 
possam reduzir a transmissão de vírus respiratórios. 

 Resultados: Odds ratio (OR) para a redução de infecções virais:  lavagem frequente  das 
mãos foi avaliada 2780 participantes e foi encontrado um valor de 0,45 ( intervalo  de 
confiança (IC)95% 0,36 -0,57); uso de mascara foi avaliado em 2630 participantes,  com 
OR de 0,32 (IC 95% 0,25-0,40); uso de luvas foi avaliado em 900 participantes,  com um 
valor de OR de 0.43 (IC 95% 0,29-0,70); e uso de avental foi avaliado em 835  participantes, 
com um valor de OR de 0.23 (IC 95% 0,14 -0,37). 

Qual das seguintes conclusões podem ser afirmadas? 

 

a) Lavagem frequente das mãos reduzem significativamente a transmissão do vírus.  



b) O uso de avental não reduz a transmissão dos vírus 
c) Dentre os métodos, o uso de máscara facial é o método que mais permite a propagação do 
vírus. 
d) A máscara facial é o método mais eficiente pois reduz eficazmente a transmissão dos vírus. 
e) Os dados são insuficientes para uma conclusão neste momento. 
 
 
 
20. A respeito da Bronquiolite obliterante pós-infecciosa é certo afirmar  que: 

a) O principal agente causador é o VSR  e seu grau de morbidade está aliado a um fator 
genético do hospedeiro ainda não determinado. 
b) A pulsoterapia é o único tratamento efetivo e deve ser indicada após 12 semanas do início 
dos sintomas a fim de evitar a fase fibrótica. 
c) Biópsia pulmonar é o padrão ouro para o diagnóstico. 
d) Disturbio ventilatório misto com resposta ao broncodilatador é a característica espirométrica 
mais marcante. 
e) Geralmente manifesta-se radiologicamente com pulmão hiperluscente unilateral. 
 
21. Paciente EM, 3 meses, veio a consulta acompanhada da tia que ficou com a guarda da 
criança após o falecimento da mãe. Desde os primeiros dias de vida a criança vinha recebendo 
fórmula infantil e há 4 semanas está apresentando estrias de sangue nas fezes. A criança 
encontra-se afebril, aceitando as mamadeiras, apenas um pouco mais irritada. Logo no início 
do quadro a menor foi atendida no pronto atendimento de um hospital pediátrico da cidade, foi 
afastado infecção intestinal e, como o possível diagnóstico poderia ser de alergia ao leite de 
vaca, a fórmula foi trocada. Qual o tipo de formulação você indicaria? 

a) Fórmula infantil sem lactose 
b) Fórmula infantil com proteína isolada de soja 
c) Fórmula infantil com proteína parcialmente hidrolisada 
d) Fórmula infantil com proteína extensamente hidrolisada 
e) Leite de cabra  
 
22. As afirmativas abaixo referem-se a condições clínicas para iniciar a terapia nutricional. 
Utilize A para parenteral e B para enteral: 

______ Paciente submetido a ressecção de tumor cerebral, mantido em ventilação mecânica 
em unidade de terapia intensiva, jejum de três dias. 
______ Diarréia crônica, perdeu 4 Kg em pouco mais de 30 dias, em investigação para 
síndrome de má absorção intestinal, recusa alimentar. 
______ Paciente com fístula digestiva em intestino delgado, exames revelam localização em 
íleo, alto débito. 
______ Paciente com paralisia cerebral, disfagia a sólidos, líquidos e pastosos. 
______ Paciente oncológico em tratamento com quimioterapia, vômitos incoercíveis, tiflite. 
 
a) B,B,A,B,A 
b) A,B,A,B,A 
c) B,A,B,B,B 
d) B,A,A,B,B 
e) A,B,B,A,A 
 

23. Na população pediátrica os problemas relacionados à deglutição dificilmente ocorrem 
isoladamente estando associados a neuropatias, por exemplo. Sabe-se que crianças com PC e 
disfagia apresentam maiores graus de desnutrição e maior mortalidade e para um melhor 
planejamento nutricional faz-se necessário uma boa avaliação incluindo a antropometria. 
Quanto à terapia nutricional no neuropata é correto  afirmar. 



 
a) Devido às contraturas e deformidades, uma das formas de obter a estatura estimada é medir 
os segmentos (superior e inferior) e somá-lo, considerando um desvio padrão de � 1,1. 
b) Ganho de peso inadequado e falha no crescimento, tempo excessivo para a alimentação o 
paciente e o risco de aspiração devem ser levados em consideração na indicação da 
gastrostomia. 
c) Para o cálculo da estatura estimada foram desenvolvidas fórmulas a partir da medida das 
circunferências em pacientes com paralisia cerebral do nascimento aos 12 anos. 
d) Devido à dificuldade em posicionar o paciente, a avaliação da circunferência do braço e as 
pregas cutâneas ficam destinadas aos pacientes com menor grau de alteração motora. 
e) Pacientes com peso/comprimento, IMC e PCT abaixo do p10 são indicações para a 
gastrostomia. 
 

24. AGS, 9 anos e 6 meses, masculino, história de ganho de peso excessivo com piora nos 
últimos 3 anos após a família ter se mudado para um apartamento. Avaliação antropométrica: 
peso 53Kg, estatura 141cm, perímetro abdominal 89 cm. No exame foi observado pele 
espessada, escurecida em base de pescoço e axilas diagnosticado como acanthosis nigricans. 
Exames séricos glicemia 98mg/dl, colesterol 290 mg/dl, HDL 35mg/dl e LDL 138 mg/dl. 

Usando como referência a OMS (2006-2007) o paciente apresenta ZIMC/I 3,64; ZE/I 1,9 e ZP/I 
3,8 que indica: 

a) Obesidade, estatura elevada para a idade e peso elevado  
b) Sobrepeso, estatura adequada para a idade e peso elevado para a idade 
c) Obesidade grave, estatura elevada e peso elevado para a idade 
d) Sobrepeso, estatura adequada para a idade e peso moderado  
e) Obesidade grave, estatura adequada e peso elevado para a idade 
 
25. Sobre o paciente do caso acima é correto afirmar: 

a) O paciente não apresenta risco cardiovascular familiar, pois ele ocorre se houver pais, avós, 
tios e tias história de doença cardiovascular antes dos 45 anos para os mulheres e homens. 
b) A circunferência abdominal serve para avaliação indireta da gordura visceral e a do paciente 
está dentro de valores normais. Na criança considera-se alterado quando acima de 90cm. 
c) Iniciar medicação o mais breve possível devido aos altos valores de colesterol e LDL. Diante 
da dislipidemia relacionada com a obesidade deve-se iniciar estatina oral paralelamente ao 
processo de reeducação alimentar.  
d) A acanthosis nigricans é um achado muito freqüente e, por si só, pode levar a uma suspeita 
de hiperinsulinismo 
e) Orientar a família quanto a leitura dos rótulos e o uso de produtos light e diet para promover 
a redução do peso 
 

26. Quais dos seguintes achados não faz parte da tetralogia de Fallot: 

a) Hipertrofia do ventrículo direito 
b) Comunicação interventricular de mal alinhamento anterior 
c) Insuficiência pulmonar 
d) Estenose pulmonar 
e) Dextroposição da aorta 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

27. Um recém-nascido de mãe lúpica apresenta bradicardia ao nascimento. É obtido o seguinte 
traçado eletrocardiográfico.  

 

Qual o diagnóstico? 

a) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau 
b) Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo I 
c) Bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz tipo II 
d) Bloqueio atrioventricular de segundo grau avançado 
e) Bloqueio atrioventricular total 
 

28. Em um recém-nascido com diagnóstico em ecocardiograma fetal de transposição de 
grandes artérias, qual dessas condutas é apropriada nos primeiros minutos de vida? 

a) Administração de oxigênio na sala de parto 
b) Realizar acesso umbilical e infusão de indometacina endovenosa 
c) Realizar acesso umbilical e infusão de dopamina endovenosa 
d) Realizar acesso umbilical e infusão de prostaglandina endovenosa 
e) Manejo habitual de um recém-nascido 
 

29. Qual dos seguintes é o tipo de sopro característico de uma comunicação interventricular? 

a) Sopro telessistólico ejetivo em bordo esternal esquerdo alto 
b) Sopro mesodiastólico em área mitral 
c) Sopro holodiastólico em bordo esternal esquerdo baixo 
d) Sopro diastólico em diamante em bordo esternal direito alto 
e) Sopro holossistólico regurgitativo em bordo esternal esquerdo baixo 
 

30. Qual das cardiopatias a seguir não é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar: 

a) Tetralogia de Fallot 
b) Persistência do canal arterial 
c) Comunicação interventricular 
d) Comunicação interatrial 
e) Janela aortopulmonar 



 

31. Qual das seguintes doenças geralmente cursa com alcalose respiratória: 

a) Doenças do ciclo da uréia  
b) Acidemia metilmalonica 
c) Doença de Canavam 
d) Doença de Pompe 
e) Mucopolissacaridose 
 
32. Recém-nascido a termo, no segundo dia de vida apresentou quadro com dificuldade de 
sucção, vômitos, letargia e crises epilépticas. Exames laboratoriais revelaram acidose 
metabólica com ânion gap aumentado e níveis urinários elevados de leucina, isoleucina e 
valina, Qual o provável diagnóstico? 

a) Doença do xarope do Bordo  
b) Hiperglicinemia não cetótica 
c) Deficiência de ornitina transcarbamilase 
d) Acidemia metilmalônica 
e) Nenhuma das acima 
 
33. Paciente com 2 meses de idade apresentou hipoatividade, sonolência, sucção débil,  
chegou a emergência do hospital com hipoglicemia, e corpos cetonicos negativos na urina.  
Quase os  prováveis patologias? 

a) Hiperinsulinismo e Doença Mitocondrial 
b) Defeito de beta oxidação e Doença Mitocondrial 
c) Hiperinsulinismo e Defeito de beta oxidação  
d) Doença Mitocondrial e Aminoacidopatias 
e) Todas acima 
 

34. Paciente com fácies infiltrada, retardo mental, hepatoesplenomegalia e rigidez articular, e 
com irmão falecido com sintomas semelhantes. Qual o provável diagnóstico? 

a) Sindrome de Hurler 
b) Sindrome de Hunter  
c) Mucopolissacaridose tipo IV 
d) Mucopolissacaridose tipo VI 
e) Gangliosidose 
 

35. Qual a idade aproximada de uma criança que fala o próprio nome completo, constrói uma 
torre de oito cubos e copia um traço vertical? 

a) 5 anos 
b) 3 anos 
c) 2 anos 
d) 4anos 
e) NDA 
 
36. A pneumonia é, das infecções do trato respiratório inferior a que apresenta maior impacto 
na morbimortalidade de crianças menores de 5 anos de idade. Sobre as pneumonias 
adquiridas na comunidade (PACs) assinale a alternativa CORRETA: 

a) A ampicilina encontra-se entre os antibióticos recomendados para o tratamento hospitalar da 
pneumonia comunitária  em crianças acima de 2 meses. 
b) O agente etiológico das pneumonias é facilmente identificado em até 60% dos casos sendo 
imprescindível sua determinação para o emprego adequado da terapêutica específica.  



c) O Haemophilus influenzae não tipável é o agente etiológico mais comumente encontrado na 
faixa etária escolar, sendo a via de aquisição mais comum a hematológica. 
d) A realização de exame radiológico de tórax contribui muito para o diagnóstico e deve ser 
encorajado na faixa etária pediátrica na atenção primária.  
e) A presença de estertores finos (crepitantes) á ausculta pulmonar confere gravidade ao 
diagnóstico e é indicativo de internamento em crianças de 2 meses á 5 anos.  
37. Sobre o uso de dispositivos inalatórios na infância, assinale a alternativa correta : 

a) É frequente encontrarmos dificuldade no entendimento do uso dos dispositivos inalatórios 
por parte de pacientes e médicos. 
b) Os dispositivos em pó são melhores e podem ser utilizados para qualquer faixa etária. 
c) Os espaçadores com máscara devem ser utilizados somente para broncodilatadores. 
d) O uso de nebulizadores ( inaladores convencionais) são bons para as crianças menores e 
seu uso é bem aceito pela criança e mais barato que os inaladores dosimetrados com 
espaçador. 
e) Turbohaler e Diskus são exemplos de inaladores dosimetrados que devem ser sempre 
utilizados com máscaras em crianças. 
 

38. A gasometria arterial de controle do seu paciente internado em UTI pediátrica foi o 
seguinte: pH 7,41  pCO2=55 mmHg,    pO2=82 mmHg,   BIC= 31 mmoL/L,  SAT 02=89%,  
BE=+4    

Qual a interpretação mais coerente para o quadro? 

a) Insuficiência respiratória e acidose respiratória compensada. 
b) Insuficiência respiratória e acidose metabólica pura. 
c) Diarreia aguda e alcalose respiratória pura. 
d) Diarreia aguda e alcalose metabólica compensada. 
e) Não apresenta alterações relevantes na gasometria. 
 
39. O diagnóstico de urticária na criança depende da história clínica e exame físico detalhados, 
são características que contribuem para o diagnóstico desta doença: 

a) Placas eritematosas pruriginosas principalmente em membros. 
b) Placas que confluem e deixam cicatrizes por meses. 
c) O prurido é leve e só ocorre após o banho ou exercício físico. 
d) Os principais fatores desencadeantes descritos são a exposição à poeira doméstica e mais 
raramente ingestão de medicamentos. 
e) Respondem melhor quando o tratamento com anti-histamínicos é associado a 
corticosteroides. 
 

40. Você está atendendo uma criança que chega ao pronto atendimento com edema 
bipalpebral, edema de lábios, dificuldade respiratória, cianose e lesões maculares eritematosas 
em todo o corpo. O diagnóstico é ANAFILAXIA. Qual a sequência mais adequada, das opções 
descritas, para a abordagem deste paciente? 

a) Mantê-lo deitada � oxigenioterapia � adrenalina via intramuscular ou endovenosa. 
b) Adrenalina inalatória � adrenalina via endovenosa � oxigenioterapia. 
c) Oxigenioterapia � corticóide endovenoso � adrenalina endovenosa. 
d) Corticóide oral � expansores de volume � disponibilizar a via aérea 
e) Oxigênio suplementar sob máscara. 
 
41. Qual é a neoplasia mais prevalente em crianças com síndrome de Down? 

a) Tumor de Wilms 
b) Leucemia aguda 
c) Neuroblastoma 



d) Osteossarcoma 
e) Retinoblastoma 
 
 
 
 
42. Qual a conduta imediata para o paciente com febre e neutropenia grave? 

a) Coletar hemoculturas do cateter central 
b) Iniciar antibioticoterapia de largo espectro, o mais rápido possível 
c) Solicitar hemograma, hemocultura e iniciar antibióticos após estes resultados 
d) Iniciar com antibióticos e antifúngicos  
e) Pacientes com tiflite deverão ser tratadas com cirurgia 
 
43. Caso clínico: criança com 3 anos de idade, masculino, queixas de hiporexia, palidez 
progressiva há 6 meses. Alimentação: leite de vaca, arroz, macarrão, frutas ocasionalmente. 
Não recebeu leite materno.  Exame físico: bom estado geral, palidez de pele e mucosas ++/4+, 
anictérico, afebril. Abdome sem visceromegalias, ausência de linfonodomegalias. Hemograma: 
eritrócitos: 3.200.000 Hb: 6,5 g/dL VG: 20% VCM: 68fL  HbCM: 22 pg  RDW: 20%  Leucócitos: 
12.000 2% eosinófilos   48% linfócitos  10% monócitos  2% bastonetes  38% segmentados  
plaquetas 520.000. Qual o diagnóstico mais provável?  

a) Leucemia linfóide aguda 
b) Leucemia mielóide aguda 
c) Talassemia  
d) Anemia ferropriva 
e) Anemia megaloblástica 
 
44. O cloroma é uma manifestação clínica que pode ocorre em pacientes com: 

a) Leucemia linfóide aguda 
b) Leucemia mielóde aguda 
c) Neuroblastoma 
d) Rabdomiossarcoma 
e) Retinoblastoma 
 
45. Em crianças com leucemia linfoblástica aguda quais são as cadeias ganglionares mais 
acometidas? 

a) Cervicais 
b) Axilares 
c) Submandibulares 
d) Inguinais 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
46. Com relação as doenças exantemáticas da infância assinale a alternativa que caracteriza 
corretamente  o exantema: 
 
a) Sarampo: Exantema avermelhado que se inicia atrás da orelha. Máxima intensidade no 
terceiro dia , desaparece no sexto dia .Manchas pardas residuais. Descamação leve, nunca 
nas mãos e pés. 
b) Exantema Súbito : Exantema semelhante ao da rubéola.Pode durar apenas horas.Inicia-se 
caracteristicamente na face após o desaparecimento da febre.Sem descamação 
c) Eritema Infeccioso : Exantema facial em forma de borboleta, com palidez peribucal: em 
seguida tronco, membros superiores e membros inferiores.Aspecto rendilhado e com 
descamação 
d) Escarlatina : Exantema eritematoso puntiforme.Palidez peribucal ( Sinal de Pastia ) e linha 
nas dobras de flexão ( Sinal de Filatov ). Descamação extensa principalmente nas mãos e pés. 



e) Rubéola : Exantema róseo , discreto , excepcionalmente confluente.Com descamação 
 

 

 

47. No que se refere a: 
 

I. Recém-nascido 1 : catarata + petéquias + persistência do canal arterial 
II. Recém-nascido 2 : microcefalia + petéquias + calcificações periventriculares 

III. Recém-nascido 3 : coriorretinite + hidrocefalia + calcificações generalizadas 

A infecção congênita mais provável para estes recém-nascidos é respectivamente: 

a) Citomegalovírus, Rubéola , Toxoplasmose 
b) Rubéola , Herpes Simples , Citomegalovírus 
c) Lupus Eritematose Sistêmico, Rubéola, Toxoplasmose 
d) Rubéola, Citomegalovírus, Toxoplasmose 

e) Rubéola, Toxoplasmose, Citomegalovírus 
 

48. Alguns Distúrbios Respiratórios ocorrem caracteristicamente durante o período neonatal. 
Acerca deles, podemos afirmar  que: 

a) A doença da Membrana Hialina caracteriza-se por uma insuficiência respiratória de 
instalação tardia, com intensificação progressiva e imagem radiológica de tórax padrão retículo-
granular fixo e difuso, acompanhado de broncogramas aéreos e sinais de aumento da área 
cardíaca 
b) A análise gasométrica de um paciente com Síndrome da Aspiração Meconial revela 
precocemente a presença de graus acentuados de acidose metabólica, hipoxemia e 
hipercapnia que se agravam na presença de Hipertensão Pulmonar, levando na maioria dos à 
necessidade de ventilação mecânica. 
c) A Hipertensão Persistente Neonatal é uma síndrome clínica que ocorre particularmente em 
recém-nascidos pós-termo, caracterizada por hipertensão pulmonar, “shunt” esquerda-direita 
através do Forame Oval e/ou Persistência do Canal Arterial e hipoxemia geralmente grave 
d) A Taquipnéia Transitória Neonatal é caracterizada por desconforto respiratório grave, 
gemência, cianose e uma freqüência respiratória persistentemente alta, o que justifica as 
necessidades altas de O2 
e) Na Displasia Broncopulmonar observa-se uma progressiva melhora da insuficiência 
respiratória após melhora relativa da doença pulmonar de base.  
 
49. Em 15 de agosto de 2005, nasceu uma criança com 3200 gramas, 40 semanas de idade 
gestacional, de uma mulher imune à rubéola, negativa para DST, cujas membranas se 
romperam duas horas antes do parto.A puérperarelatou ter tido 38,5ºC e diarréia uma hora 
antes do parto.Os índices de APGAR foram de 9/9.O neonato parecia bem e recebeu alta com 
48 horas.Devido à recusa alimentar e febre de 38,3ºC, o neonato foi readmitido, submetido a 
culturas e tratado com cefotaxima e gentamicina.Dois dias depois , manifestou palidez, 
equimoses, sangramento nas picadas, hepatomegalia e letargia.Os exames laboratoriais 
mostraram: hemoglobina, 10g/dl; leucócitos, 14000; plaquetas, 18000; fibrinogênio, 65 mg/dl; 
TTP, 25 segundos ( controle , 11 segundos ); SGTP, 1200.A causa mais provável da sepse 
deste neonato é: 

a) Toxoplasmose congênita 
b) Infecção por Estreptococo do grupo B 
c) Citomegalovírus Congênito 
d) Rubéola Congênita 
e) Infecção por Enterovírus 
 

 



 

 

50.  Um lactente, 3 meses, sexo masculino, é levado a uma consulta por apresentar, há doze 
dias, quadro de tosse seca, picos febris intermitentes. Exame físico realizado mostrou criança 
com bom estado geral, eupneica, murmúrio vesicular fisiológico. Raio x de tórax com infiltrado 
intersticial difuso bilateralmente. Hemograma normal. Qual é a principal etiologia para esse 
quadro? 

 

a) Chlamydia pneumoniae 
b) Streptococcus pneumoniae 
c) Bordetella pertussis 
d) Mycoplasma pneumoniae 
e) Haemophilus influenza tipo b 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


