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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 tem início às 08:00 e término às 10:00, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 
 
 
 

 
PROVA RESIDÊNCIA EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

1. Menino de 2 anos e 3 meses de idade é admitido na emergência, após sofrer um episódio caracterizado 

por hipertonia generalizada, seguido de contrações clônicas e tônicas de todo corpo, cianose, salivação 

com parada comportamental, com duração de cerca de 18 minutos e segundo a acompanhante estava com 

o corpo quente, relaxando em seguida. Ao chegar no PS estava acordado sem alterações focais 

neurológicas. Apenas hiperemia de ororfaringe, temperatura de 39o.C. Sendo esse o primeiro evento do 

paciente. Considerando o presente caso, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Trata-se de uma crise convulsiva febril complexa. 

b) Trata-se de uma crise convulsiva febril simples. 

c) Trata-se certamente de uma Epilepsia generalizada com crise convulsiva febril-plus (GEFS+). 

d) Deve-se tratar de crise convulsiva febril ligada à Sindrome de Dravet. 

 

2.  Criança, sexo feminino, de 26 meses veio para uma consulta de puericultura, com a queixa  de que não 

está falando nenhuma palavra, sempre agitado, na maioria das vezes não atende ao chamado pelo nome,  

e não obedece ao comando, sempre desviando o olhar quando frente a frente,  faz muita birra quando 

contrariado  e é fascinado por ventilador.  Andou com 12 meses.  Antecedentes gestacionais nasceu a termo 

e sem outras anormalidades.  Frente a esse caso assinale a alternativa que mais se encaixe ao verdadeiro: 

 

a) O Diagnóstico mais provável é de Apraxia da fala na infância. 

b) O diagnóstico é feito através do Eletroencefalograma e Ressonância Magnética Nuclear do Crânio. 

c) O diagnóstico desse caso é realizado pelo estudo genético pelo CGH array. 

d) Necessita-se para o diagnóstico tão somente a história clínica, e utilização do DSM-V e escalas de 

triagem como o M-CHAT –ADOS. 

 

3. Garoto de 4 anos apresenta uma mancha de cor vinhosa no rosto direito evolvendo  região frontal, olho, e 

região malar  direita, ao exame apresenta sinais de déficit motor em hemicorpo esquerdo, consta na história 

crises convulsivas focais recorrentes.  Analisando-se este quadro clinico você diria que trata-se de: 

 

a) Facomatose do tipo Neurofibromatose tipo 1 

b) Facomatose do tipo Sindrome de Sturge-Weber 

c) Facomatose do tipo Bloch-Sulzberger 

d) Facomatose do tipo Esclerosa Tuberosa 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

4. Em pacientes acima de 2 anos de idade que apresentam predominantemente epilepsias focais, qual seria 

a primeira indicação terapêutica de manutenção a ser utilizada, entre as alternativas abaixo, assinale a que 

melhor representa a primeira opção terapêutica: 

 

a) Carbamazepina e ou Ox-Carbazepina 

b) Fenobarbital 

c) Clobazam 

d) Levetiracetam 

 

5. ACG, 12 anos, sexo masculino, em tratamento com equipe multidisciplinar para fibrose cística com 

insuficiência pancreática.  Mesmo com doses de enzima pancreática acima de 10.000 UI/Kg/dia de lipase 

vem apresentando perda de peso e diarréia. Além da deficiência da enzima pancreática, quais os fatores 

que contribuem para a má absorção intestinal na fibrose cística? Considere (V) VERDADEIRO e (F) FALSO: 

(    ) Aumento das perdas fecais de sais biliares. 

(    ) Sais biliares mais conjugados com cisteína. 

(    ) Sobrecrescimento bacteriano. 

(    ) Aumento na produção de bicarbonato pancreático. 

 

a) V,F,V,F. 

b) F,F,V,F. 

c) F,V,F,V. 

d) V,V,V,F. 

 

6. A síndrome do intestino curto (SIC) é uma doença caracterizada polo comprometimento da capacidade 

absortiva devido a redução de superfície mucosa levando a diarréia, distúrbio hidroeletrolítico e desnutrição. 

Geralmente ocorre devido a extensas ressecções cirúrgicas, deixando a extensão intestinal remanescente 

abaixo do mínimo esperado para manter a absorção adequada de nutrientes. Sobre as funções de cada 

segmento do intestino delgado considere (V) VERDADEIRO e (F) para FALSO. 

(  ) O jejuno é responsável pela absorção de sais biliares e vitamina B12. 

(  ) O duodeno raramente é afetado no paciente com síndrome do intestino curto talvez pelo fluxo sanguíneo 

independente. 

(  ) O ângulo de Treitz controla a passagem de material do intestino delgado para o cólon. 

(  ) A válvula íleocecal previne refluxo de bactérias colônicas para o intestino delgado. 

 

a) V,F,V,F. 

b) F,F,F,V. 

c) F,V,F,V. 

d) F,F,V,V. 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

7. Podemos considerar como fatores de risco para a baixa massa óssea facilitando fratura no paciente com 

encefalopatia crônica: 

 

a) Uso prolongado de corticóide e atraso na puberdade. 

b) Deficiência de vitamina K, responsável pela carboxilação da osteocalcina. 

c) Redução de calcitriol e alterações na homeostase do cálcio, fósforo e paratormônio. 

d) Falta de deambulação, uso de anticonvulsivantes, desnutrição.   

 

8. Quanto as complicações da terapia nutricional enteral, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Uma das complicações da gastrostomia endoscópica é a buried bumper syndrome onde o disco interno 

posicionado sobre a mucosa gástrica invade a parede do estômago pelo excesso de tração, causando dor, 

resistência a infusão e incapacidade de rodar a sonda.                                   

b) Após a passagem da sonda enteral em posição pós-pilórica não existe necessidade de radiografia de 

controle, o líquido jejunal com pH alcalino e coloração amarelada já são indicativos suficientes do 

posicionamento adequado.                       

c) O granuloma é uma complicação rara no local de inserção da gastrostomia e para o tratamento é 

necessário a troca da sonda.                          

d) Entre a colocação das dietas e entre dieta e medicação a sonda deve ser lavada com água para evitar 

obstrução, exceto na dieta em gotejamento contínuo. 

 

9. A Síndrome de Realimentação (Refeeding Syndrome) pode ser descrita como uma condição 

potencialmente letal, onde ocorre uma desordem severa de eletrólitos, minerais, fluidos corporais e 

vitaminas, associada a anormalidades metabólicas em pacientes predispostos, quando realimentados. 

Quais dos distúrbios metabólicos a fazem parte desta síndrome: 

 

a) Hipofosfatemia, hiponatremia, hipocalemia, diminuição dos níveis de tiamina.           

b) Hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hipercalemia, diminuição dos níveis de tiamina.                    

c) Hipocalcemia, hiponatremia, acidose metabólica, aumento dos níveis de tiamina.                   

d) Hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, diminuição dos níveis de tiamina. 

 

10. Assinale a principal causa de fratura diafisária do fêmur em crianças menores de 1 ano de idade: 

 

a) Queda 

b) Acidente automobilístico 

c) Trauma esportivo 

d) Maus-tratos 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

11. Na epifisiólise proximal do fêmur, observa-se ruptura de uma camada da cartilagem de crescimento 

fisário. Essa camada é a: 

 

a) Germinativa 

b) Proliferativa 

c) Hipertrófica 

d) De calcificação 

 

12. Você é chamado para avaliar um recém-nato prematuro de 31 sem de idade gestacional, 1400 gramas, 

com suspeita de enterocolite necrotrizante. Quais dos achados no exame físico seria o indicador mais forte 

de isquemia intestinal? 

 

a) Plaquetose ao hemograma. 

b) Choque séptico refratário. 

c) Eritema de parede abdominal. 

d) Débito bilioso na sonda orogastrica. 

 

13.  Pacientes com ileostomia apresentam risco aumentado de cálculos do trato urinário compostos de: 

 

a) Ácido úrico 

b) Oxalato de cálcio 

c) Cistina 

d) Fosfato de cálcio 

 

14. Você atende um bebê do sexo masculino com 3 meses de idade encaminhado com suspeita de hernia 

inguinal. A mãe informa que o aumento de volume é estrito a bolsa escrotal e que nunca observou aumento 

de volume inguinal. Refere também que nota variação no volume do escroto, que tende a estar mais 

inchado no final do dia. Qual o provável diagnóstico e qual sua conduta? 

 

a) Hernia inguino-escrotal, indicado tratamento cirúrgico. 

b) Hernia inguino-escrotal, indicada conduta expectante. 

c) Hidrocele comunicante, indicado tratamento cirúrgico. 

d) Hidrocele comunicante, indicada conduta conservadora. 

 

15. Correlaciona a patologia cirúrgica da região inguinal com a idade/período recomendado para correção e 

assinale a alternativa que contem a combinação CORRETA: 

 

a) Hernia Inguinal. 

b) Hidrocele comunicante. 

c) Torção de Cordão Espermático. 

d) Testículo Retido em Região Inguinal. 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

1. Entre 6 meses e 1 ano de idade. 

2. É uma urgência, até 6 horas após a ocorrência. 

3. Tão logo seja possível após o diagnóstico. 

4. Após 1 ano / 2 anos de idade se persistir. 

 

a) A 1, B2, C3, D4. 

b) A3, B4, C2, D1. 

c) A3, B1, C2, D4. 

d) A4, B3, C1, D2. 

 

16. Bebê com 10 dias de vida é transferido para a UTI neonatal por deteriorização do estado geral. Trata-se 

de um recém-nascido de termo, nascido de parto vaginal, pesando 3200 g, índice de Apgar 9/10. A criança 

apresenta-se letárgica, hipoativa e com recusa alimentar, mesmo com reposição eletrolítica agressiva. Ao 

exame físico está afebril e você observa clitoridomegalia, fusão posterior de grandes lábios e não palpa 

gônadas em região inguinal. Que medida imediata deve ser realizada para o tratamento desta condição? 

 

a) Antibioticoterapia endovenosa. 

b) Glicose hipertônica endovenosa. 

c) Glicocorticóides Endovenoso. 

d) Nutrição parenteral total. 

 

17. L.P.D., sexo feminino, 6 anos, vem à consulta pediátrica de rotina. Ela saiu das fraldas aos 3 anos e há 3 

meses está fazendo “xixi na cama” 5 a 6 noites por semana. Queixa também de escapes urinários e fecais 

durante o dia.  Por causa dessa situação, voltou a usar fralda. Você solicita alguns exames de investigação 

inicial, mas já tem uma suspeita inicial que é: 

 

a) Trata-se de enurese monossintomática primária. 

b) Trata-se de enurese não monossintomática secundária. 

c) Trata-se de incoordenação vesico-esfincteriana tardia. 

d) Trata-se de bexiga hiperativa com disfunção intestinal associada. 

 

18. J.C.A, 5 anos, sexo masculino, iniciou tratamento para síndrome nefrótica há 4 semanas durante 

internação de 10 dias. A primeira consulta pós alta foi há 15 dias. Durante a consulta, paciente estava sem 

edema, com proteinúria negativa na fita urinária, você manteve o tratamento com corticoterapia em dose 

plena. Hoje ele retorna para consulta com queixa de ganho de peso (está 4 quilos acima do peso seco), 

com tosse e febre. Você faz a fita urinária no consultório e detecta 4 cruzes de proteína e 1 cruz de 

hemácias. Qual é a sua conduta em relação à corticoterapia? 

 



                                                                                                                                       

 

 

a) Considera ele cortico-resistente porque está com proteinúria após 4 semanas de tratamento e retira o 

corticoide.   

b) Considera que ele pode ser um respondedor tardio e mantém o corticóide e associa um inibidor da 

enzima conversora de angiotensina. 

c) Considera que ele teve uma recaída associada à infecção e mantém a corticoterapia. 

d) Considera que ele é um corticodependente porque teve uma recaída em vigência de dose alta de 

corticóide e troca a imunossupressão para ciclosporina. 

 

19. M.T.D, sexo feminino, 12 anos e 6 meses, vem encaminhada à Nefrologia para avaliação de proteinúria. 

Tem diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 1 há 2 anos, em uso regular de insulina. Traz resultado de 

exames de sangue com função renal normal, Hemoglobina glicada de 9,0, parcial de urina com glicose 2+, 

sem cetonuria, proteína 2+, sem hematúria ou leucocitúria. Ao exame físico – pesa 60 kg e mede 155 cm 

(Percentil 50 pelo CDC 2000); IMC= 24,9 kg/m² (z-score entre +1z e +2z) Pressão arterial = 122 x 82 

mmHg. Retorna em 15 dias para reavaliação, mas não trouxe exame de urina porque estava menstruada. 

Você mede a PA novamente = 118 x 78 mmHg. Ela retorna em uma 3ª consulta após 10 dias, houve 

aumento de 500 gramas no seu peso, mas sua altura permanece a mesma. PA hoje = 120 x 80 mmHg.  

Traz resultado de relação albumina /creatinina na amostra de urina isolada = 29 mg/g de creatinina. Qual é 

a sua conduta frente a esse caso, sabendo que os percentis de PA correspondentes à idade, gênero e 

percentil da altura do paciente são os seguintes – P50=105x62 mmHg, P90= 118x75 mmHg, P95=122x78 

mmHg e P95 +12 mmHg = 134x 90 mmHg. 

 

a) Inicia dieta e atividade física para controle do peso. 

b) Inicia tratamento medicamentoso. 

c) Como albuminúria está limítrofe, não inicia tratamento e pede para repetir exame em 3 meses. 

d) Solicita Ecocardiograma com Doppler e aguarda o resultado para definir se tem lesão em órgão-alvo para 

iniciar tratamento medicamentoso. 

  

20. B.H.F, 3 anos, iniciou investigação de infecção do trato urinário de repetição, sendo diagnosticado 

refluxo vésico-ureteral grau III bilateralmente. Que exame seria mais sensível para avaliação de lesão 

cicatricial no parênquima renal? 

 

a) Ultrassonografia com Doppler 

b) Uretrocistografia miccional 

c) Pielografia  retrógrada 

d) Cintilografia renal estática com DMSA 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

21. Qual das alternativas abaixo contém uma afirmação correta em relação a transfusão de hemoderivados? 

 

a) A transfusão de plaquetas está indicada em prematuros instáveis com contagem < 30000/mm3 com 

sangramento ativo.                 

b) No manejo da TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) deve-se fazer ventilação protetora, 

diuréticos se houver sobrecarga e corticoides.                                    

c) O crioprecipitado é rico em fator VII, XIII e fibronectina.            

d) Em crianças com 1 mês de idade, uma das indicações de transfusão de hemácias é quando tem 

hematócrito <35% e necessitando de O2 em Hood>35%. 

 

22. Lactente de 3 meses, com diagnóstico de Bronquiolite e pela insuficiência respiratória grave, foi 

colocada em Ventilação Pulmonar Mecânica (VPM). Evoluiu com piora de quadro respiratório, necessitando 

de altos parâmetros na VPM e apresentado quadro de taquicardia, queda de diurese, mas mantendo a 

Pressão Arterial aumentada. Das opções abaixo, qual a melhor alternativa terapêutica para melhorar o 

estado hemodinâmico e ventilatório?   

 

a) Adrenalina 

b) Dobutamina e dopamina em dose baixa. 

c) Milrirona. 

d) Nitroprussiato de sódio 

 

23.  Paciente cardiopata, utiliza diurético e desenvolveu quadro de hipopotassemia. Os exames 

apresentaram os seguintes resultados: 

pH 7,50, HCO3 30mEq/l, pCO2 38mmHg, pO2 80mmHg, Sat O2 86%, BE + 6,6 mEq/l, Na 142mEq/k, K 2,8 

mEq/l, Cl 88mEq/l, Cl urinário 42mEq/l. 

Analisando os exames, o paciente apresenta: 

 

a) Alcalose metabólica e respiratória (distúrbio misto) e cloro urinário maior que 20 mEq/l sugere uso de 

diurético. 

b) Alcalose metabólica compensada (distúrbio simples), e o sódio sérico elevado sugere contração do 

compartimento extracelular. 

c) Alcalose metabólica e acidose respiratória (distúrbio misto), e há indicação de correção rápida de K+ 

como medida salvadora de vida. 

d) Alcalose metabólica compensada (distúrbio simples), e o potássio sérico baixo resulta em ganho de 

HCO3- no compartimento extracelular. 

 

24. Escolar de 8 anos vem ao pronto atendimento com quadro de odinofagia há 2 dias e dificuldade de 

deglutição. Ao exame físico estável, corado, eupneico, temperatura de 37ºC. C/P= mucosas úmidas e 

coradas, hiperemia de orofaringe; CPP= MV + bilateral sem RA; PC= BCR com P2 desdobramento fixo  

 



                                                                                                                                       

 

 

SS++/VI AP; Abdome= plano, flácido indolor sem VCM; MM= pulsos presentes e simétricos. Assinale a 

alternativa CORRETA com base no exame físico. 

 

a) CIA encaminhar para avaliação da cardiologia.             

b) Sopro fisiológico seguimento com pediatra.                                              

c) Febre reumática iniciar profilaxia com penicilina benzatina.            

d) Doença de Eisenmenger encaminhar para avaliação urgente. 

 

25. Escolar de 10 anos em acompanhamento por febre reumática em uso de penicilina benzatina a cada 21 

dias, estável, sem queixas, esteve internado há 1 ano com quadro de cardite reumática e lesão na valva 

mitral quando fez o diagnóstico. A mãe pergunta sobre o tempo de uso da profilaxia. Neste caso o mais 

recomendado é: 

 

a) Manter profilaxia até 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo o que durar mais.          

b) Manter profilaxia até 5 anos após o último surto, valendo o que durar mais.                     

c) Manter profilaxia até 18 anos é mais recomendado.                        

d) Suspender profilaxia, paciente sem sintomas 

 

26. Adolescente 13 anos vem para consulta em unidade de saúde com queixa de dor no peito, dispnéia e 

refere que apresentou dois episódios de síncope durante a atividade física. Nega antecedentes anteriores 

de doenças, nega internamentos ou cirurgias. Ao exame físico eutrófico, corado, ativo, eupneico. PC= BCR 

com SS++/+++/VI em BEE e foco aórtico, ausência de frêmitos. A conduta neste caso: 

 

a) Iniciar investigação para miocardiopatia hipertrófica com ECG e ecocardiograma.         

b) Orientações para síncope vaso-vagal com aumento de ingesta hídrica e orientações posturais.    

c) Investigar sobre antecedentes de COVID-19 com quadro de miocardite viral.                                

d) Iniciar investigação para miocardiopatia dilatada familiar por alteração genética e risco de morte súbita. 

 

27. Recém-nascido de 24 horas de vida evoluiu com gemência, palidez, hipoatividade, mãe refere que 

apresentou dois episódios de vômitos. Ao exame físico paciente grave em choque cardiogênico das 

cardiopatias abaixo o diagnóstico mais provável. 

 

a) Coarctação de aorta dependente de canal arterial.                                              

b) Transposição dos grandes vasos da base com canal arterial restritivo.                                   

c) Atresia pulmonar com colaterais.                                                

d) Persistência de canal arterial. 

 

28. Menina de quatro anos à emergência com quadro de febre elevada há 72 horas. A mãe relata que é o 

quinto episódio em um ano. Quadro clínico caracterizado por febre acima de 39°C, aftas na boca e dor 

abdominal. Fez uso de diversos antibióticos para sinusite, estomatite e amigdalite. Ao exame físico, a  



                                                                                                                                       

 

 

criança apresenta: febre (39,5°C), regular estado geral, lesões ulceradas nos lábios, hiperemia de orofaringe 

e adenopatia cervical moderada. 

Com base na hipótese diagnóstica, o tratamento deve ser: 

 

a) Amoxicilina + clavulanato VO.                                      

b) Imunoglobulina EV.                                       

c) Prednisona VO.                             

d) Aciclovir VO. 

 

29. Qual é o tratamento de primeira escolha para Febre Familiar do Mediterrâneo? 

a)  Corticóide em baixa dosagem.                                                  

b) Medicamentos anti-interleucina 1.                                     

c) Antiinflamatórios não hormonais.               

d) Colchicina. 

 

30. Quanto ao diagnóstico de síndromes autoinflamatórias é CORRETO afirmar: 

 

a) Todo paciente com suspeita de síndrome autoinflamatória tem que realizar investigação molecular. 

b) Somente a investigação molecular é capaz de confirmar a hipótese.            

c) Nunca se utiliza teste terapêutico para confirmação diagnóstica.            

d) 30% dos pacientes com alterações fenotípicas clássicas possuem teste genético normal. 

 

31. Adolescente, sexo masculino, 15 anos, levado ao pronto-socorro por dor no peito evolução de dez dias, 

sem história de febre, quadro viral ou associação com a respiração. Referia frequentar academia três vezes 

por semana, praticando atividades aeróbicas e uma pequena parte de musculação sem carga. Avó materna 

falecida de infarto agudo do miocárdio há 30 dias, história familiar negativa para cardiopatias. Exame físico: 

BEG, hidratado, eupneico, ginecomastia discreta e dor à palpação na região da quinta costela na junção 

com o esterno, sem sinais flogísticos. A hipótese diagnóstica é: 

 

a) Ansiedade                  

b) Esofagite                       

c)  Infarto agudo do miocárdio                    

d) Costocondrite 

 

32. Adolescente, feminino, 13 anos, diagnóstico de febre reumática aos 11 anos. Atualmente, está 

assintomática. Exame físico: normal. Ecocardiograma: insuficiência mitral leve. Nesse caso, a duração da 

profilaxia secundária da febre reumática é: 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

a) Até os 18 anos.                 

b) Até os 25 anos.                 

c) Até os 40 anos.                             

d) Por toda a vida. 

 

33. Lactente do sexo masculino, nascido a termo, com 3 meses, apresenta regurgitações frequentes que 

pioraram a partir do 20 º dia de vida. Está em aleitamento materno exclusivo e evacua após quase todas as 

mamadas, fezes amarelas com grumos. Mão refere cólicas no final do dia. O ganho ponderal foi de 31 g/dia 

desde a última consulta, há 1 mês. A conduta inicial adequada para o caso é: 

 

a) Prescrever inibidor de bomba de prótons em vez de antagonistas de receptor H2.          

b) Solicitar radiografia contrastada EED e usar droga procinética.                         

c) Iniciar oferta de fórmula infantil anti-regurgitação (AR).             

d) Orientar posição supina e manobras anti-refluxo. 

 

34. Um lactente nascido a termo previamente hígido, em aleitamento materno exclusivo, com bom estado 

geral e ganho de peso adequado, iniciou com estrias de sangue nas fezes aos 60 dias de vida. Referente 

ao quadro clínico acima, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O sangue oculto nas fezes, é um exame de baixo custo e apresenta boa sensibilidade e especificidade 

para diagnóstico de APLV.               

b) A colonoscopia, que não é realizada rotineiramente, demonstra a presença de colite e o estudo 

histológico demonstra granuloma não caseoso.               

c) Os testes alérgicos que detectam anticorpos IgE específicos para antígenos alimentares são o padrão 

ouro para o diagnóstico desse tipo de alergia.            

d) O teste de provocação oral faz parte do arsenal diagnóstico da APLV mediada e não mediada por IgE. 

 

35. Um menino de 6 anos e 2 meses de idade apresenta-se com história de dor abdominal em região 

periumbilical, diarreia sem sangue há 4 meses associada a perda de peso, palidez e astenia. 

Com relação à enfermidade descrita no caso, quais são os exames possíveis para o diagnóstico: 

 

a) Teste de tolerância à lactose, IgG total e anticorpo antiendomisio IgG.         b)  IgG 

total, anticorpo antigliadina deaminada IgG e HLA DQ2 e DQ8.                                 

c) Teste genético de intolerância à lactose, anticorpo antitransglutaminase IgA, anticorpo antiendomísio IgA. 

d) Teste de tolerância à lactose, IgA Total e anticorpo antitransglutaminase IgA. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

36. Uma menina de 5 anos de idade apresenta sangramento retal intermitente, pouca quantidade, indolor, 

durante as evacuações há 3 meses. A criança evacua em dias alternados e aponta “tipo 4” na escala de 

classificação das fezes (escala de Bristol). O exame clínico revela bom estado geral, corada, hidratada, 

eutrófica, abdome flácido, indolor, sem visceromegalias. O diagnóstico MAIS provável é: 

 

a) Trombose de veia porta                

b) Pólipo juvenil                             

c) Divertículo de Meckel                            

d) Fissura anal 

 

37. Menino 3 anos, ingeriu produto para limpeza de calçada, em moderada quantidade. Foi levado 

imediatamente ao PA pediátrico. Ao exame apresenta sialorreia, edema e pequena ulceração da mucosa 

oral. Restante do exame físico sem particularidades. Qual a sua conduta?  

 

a) Manter em observação em Pronto Atendimento, prescrever carvão ativado e induzir o vômito.      

b) Alta com orientações gerais e uso de agentes neutralizantes.             

c) Manter em observação em Pronto Atendimento, contato com serviço de referência em endoscopia 

digestiva e uso de agentes neutralizantes.                        

d) Contato com serviço de referência em endoscopia digestiva, pois o tratamento na fase crônica dirige-se à 

sua principal sequela, estenose esofágica. 

 

38. O diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é um desafio para pediatras e demais 

especialistas. Diante da impossibilidade de aleitamento materno em lactente com APLV que você está 

acompanhando, assinale a alternativa correta quanto a fórmula infantil indicada. 

 

a) As fórmulas de aminoácidos são indicadas para a APLV IgE mediada quando a fórmula extensamente 

hidrolisada não for tolerada.                

b) As fórmulas sem lactose são utilizadas em pacientes com alergia a proteína do leite de vaca, indicadas 

para diminuir a sintomatologia mais rapidamente.                      

c) As fórmulas com proteína parcialmente hidrolisada é a primeira escolha em pacientes com APVL IgE 

mediada comprovada quando o lactente estiver com menos de 6 meses.                    

d) As fórmulas com proteína de soja podem ser utilizadas nas alergias mediadas e não mediadas por IgE 

diante da possibilidade de ser oferecida desde o primeiro mês de vida. 

 

39. Você está atendendo um pré-escolar, 4 anos, em exacerbação de asma classificada como grave. 

Quanto aos broncodilatadores e dispositivos inalatórios assinale a opção CORRETA. 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

a) Diante da taquipneia, a deposição pulmonar do broncodilatador é dificultada, porque os ciclos 

respiratórios ficam mais curtos, especialmente quanto menor for a criança.         

b) Os broncodilatadores diferentemente dos corticoides tem excelente deposição pulmonar, sendo em torno 

de 80% em qualquer dispositivo escolhido.             

c) Os dispositivos em pó são boas opções para a exacerbação pela satisfatória deposição pulmonar.  

d) Nas nebulizações convencionais os tremores e taquicardia provocados pelos broncodilatadores são 

minimizados. 

 

40. Em uma consulta de rotina, um adolescente comenta que iniciou o tabagismo e quer informações. 

Gostaria de saber também sobre o narguilé e cigarros eletrônicos. Baseado em evidências atuais assinale a 

alternativa que mostra a afirmação CORRETA. 

 

a) O narguilé ou arguilé é um dispositivo que lembra um cachimbo e a concentração de nicotina no fumo 

utilizado é maior que a encontrada em um cigarro comum.               

b) Os cigarros mentolados disfarçam o sabor desagradável da combustão do fumo, mas são menos 

danosos pelas baixas concentrações de nicotina.                          

c) Os cigarros eletrônicos são dispositivos que aquecem e vaporizam mais de 200 substâncias tóxicas.  

d) Os cigarros eletrônicos são boas opções para os adolescentes que pretender cessar o uso do cigarro 

comum. 

 

41. Lactente, 2 anos e 4 meses com história de 4 episódios de sibilância, sem necessidade de 

internamentos. Mãe percebe cansaço quando brinca e quando ri, o que vem acontecendo diariamente. A 

criança tem pele seca, com muito prurido. Irmão mais velho tem quadro respiratório semelhante. Assinale a 

alternativa com a melhor abordagem terapêutica para o caso: 

 

a) Fluticasona inalatória diário, com espaçador e máscara.                        

b) Tratar somente as crises, com salbutamol no espaçador e máscara.                       

c) Budesonida inalatória, em pó, diariamente.                         

d) Formoterol inalatório de 12 em 12 horas, com espaçador e máscara, diário e nas crises. 

 

42. Paciente de 15 anos , sexo masculino, com história de febre, cefaléia e vômitos há dois dias, 

apresentando sinais de irritação meníngea.O exame do liquor cefalorraquidiano mostra: 2400 células, com 

74% de polimorfonucleares e 16% de monomorfonucleares, 310 mg% de proteínas e glicose 10mg/dl. 

Ausência de bactérias na bacterioscopia ao GRAM. A conduta é: 

 

a) Iniciar cefalosporina de 3° geração.                                    

b) Iniciar Acicolvir EV.                   

c) Aguardar resultado da cultura antes de iniciar antimicrobiano.            

d) Repetir a punção em 8 horas para definir conduta definitiva. 

 



                                                                                                                                       

 

 

43. Após um período de incubação de 10 a 11 dias, um paciente começou a apresentar febre, coriza , tosse 

e hiperemia das mucoas oral e conjuntival.Três dias após, surgiu exantema na nuca e região pós auricular, 

observando-se , um a dois dias após erupção cutânea, máculas avermelhadas com um pequeno ponto 

esbranquiçado central, brilhante, na mucosa oral , que se disseminaram por toda a cavidade em 24 horas.A 

descrição refere-se a qual das doenças abaixo: 

 

a) Escarlatina                              

b) Exantema Súbito                                                                                  

c) Sarampo                                         

d) Eritema Infeccioso 

 

44. Diego tem 6 anos de idade, ao ser levado para atendimento na UPA do bairro, você conclui o 

diagnóstico de DENGUE. Devendo avisar a família sobre os sintomas de gravidade, você alertaria sobre 

quais dos sintomas abaixo? 

 

a) Dor Abdominal                  

b) Cefaléia                   

c) Mialgia                  

d) Febre 

 

45. Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, secundária ao Sars-CoV-2, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

a) Menos da metade dos pacientes tem febre e sintomas gastrointestinais.                                

b) A faixa etária acometida é semelhante à dos pacientes com doença de Kawasaki. 

c) Diferentemente dos pacientes com doença de Kawasaki, esses pacientes apresentam miocardite e não 

complicam com dilatação ou aneurismas de coronárias.                    

d) A maioria dos pacientes apresenta síndrome de baixo débito, com disfunção de ventrículo esquerdo e 

elevação de cardiotroponina, mas tem boa evolução. 

 

46.  Nas fezes diarreicas de uma menina de quatro anos de idade foram identificados trofozoítos de Giardia 

lamblia e Entaoeba histolytica. Neste caso, o tratamento deve ser feito preferencialmente com: 

 

a) Tiabendazol                             

b) Nitazoxanida                             

c) Secnidazol                  

d) Mebendazol 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

47. Criança com 10 anos de idade, histórico de 7 dias de evolução com astenia, febre diária (38°C), 

sangramento gengival. Ao exame físico observa-se mau eg, temp 38,5oC,  palidez cutâneo-mucosa ++/4+, 

hipertrofia e sangramento gengival, edema periorbitário com coloração azulada e ptose palpebral à direita. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Anemia de fanconi.                  

b) Anemia aplástica.                             

c) Leucemia lifoblástica aguda.                

d) Leucemia mieloblástica aguda. 

            

48. Criança com 5 anos de idade, feminino, queixas de hiporexia, cansaço e palidez progressiva há 6 meses. 

Não recebeu leite materno.  Exame físico: bom eg, palidez cutânea +/4+, anictérica, afebril. Abdome sem 

visceromegalias, ausência de linfonodomegalias. Hemograma: eritrócitos: 3.300.000/ Hb: 8,5 g/dL/ VG: 

25%/ VCM: 65fL/  HCM: 20 pg/  RDW: 20%/  Leucócitos: 11.000   2% eosinófilos   48% linfócitos  10% 

monócitos  2% bastonetes  38% segmentados/  plaquetas 560.000. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Leucemia linfoblástica aguda.                          

b) Anemia falciforme.                             

c) Anemia ferropriva.                                                             

d) Anemia megaloblástica. 

 

49. Paciente com 4 anos de vida, masculino, com histórico de cefaléia, vômitos e quedas com evolução de 

4 meses. A imagem mostra a ressonância magnética do referido paciente. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

 

 

a) Tuberculose                   

b) Linfoma                                         

c) Meduloblastoma                  

d) Neuroblastoma 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

50. Através do Programa de Triagem Neonatal é possível fazer o diagnóstico do traço falciforme, com o 

seguinte resultado: 

 

a) Padrão FA.                   

b) Padrão FAZ.                   

c) Padrão FS.                                                                                                                         

d) Padrão FSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 
 
 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                      
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                                                     
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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