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• O caderno de prova deverá conter 50 (cinquenta ) questões de múltipla escolha. 
• A duração da prova tem início às 08:00 e término às 10:00, incluindo o preenchimento do Cartão-

Resposta. 
• A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas 

aos Fiscais. 
• A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização. 
• Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação. 
• Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
• Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas 

poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
• O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal,  juntamente com o Cartão-Resposta. 
• Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

o verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
o assine no local indicado; 
o marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou 

preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão; 
o não o amasse, nem dobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

1. 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.  

 

2. 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. 
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3. Sobre as indicações da terapia nutricional enteral, assinale a alternativa correta:  

 

a) Para ser considerada precoce, deve ser iniciada na primeira semana de internação. 

b) Pode ser usada nos pacientes com trato gastrointestinal funcionante, ou seja, aquele 

que apresenta motilidade, independente da capacidade de absorção. 

c) Os distúrbios de absorção que cursam com diarréia grave são um exemplo de trato 

gastrointestinal não funcionante, ficando neste caso indicada a nutrição parenteral.  

d) A ausência de função intestinal por inflamação grave, oclusão ou vômitos incoercíveis 

não contraindicam a terapia nutricional enteral, desde que a sonda seja posicionada em 

jejuno distal. 

 

4. Paciente de 1 ano, com 8 Kg, com história de gastroenterite há 2dias. Chega ao 

hospital em regular estado geral, irritado, com sinais de desidratação moderada, pálido, 

FC 160 bpm, FR 48 mrm, com tiragem intercostal, murmúrio vesicular presente bilateral, 

crepitantes nas duas bases, BRNF, abdome globoso, distendido,  RHA diminuídos, 

enchimento capilar de 3s. Colhidos exames, com os seguintes resultados: gasometria 

arterial pH 7,21, pCO2 48 mmHg, pO2 58 mmHg, Saturação de O2 89%, bicarbonato 14 

mEq/l, BE – 6 mEq/l, Na 128 mEq/l, K 3,4 mEq/l, Glicemia 70 mg/dl, Ca iônico 1,4 mEq/l, 

Cl 104 mEq/l. Para a correção dos distúrbios que o paciente apresenta devemos 

prescrever: 

 

a) Solução salina, cloreto de potássio e oxigênio. 

b) Soro glicofisiológico, cloreto de sódio, cloreto de potássio e oxigênio. 

c) Soro balanceada, bicarbonato, glicose a 10% e cloreto de sódio. 

d) Solução salina, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio. 

 

5. Assinale alternativa correta em relação a  Doença Tromboembólica na infância. 

 

a) O uso de cumarímicos inibe a atividade plasmática dos fatores II,VII, VIII e X.                

b) O fator V de Leiden é uma mutação no gene do fator V que inibe a atividade da proteína C 

aumentando o risco de trombose. 

c) O maior risco de trombose por cateter venoso central ocorre quando inserido na artéria 

subclávia. 



                                                                                                                                   

 

d) Para controlar a eficácia da enoxiparina o exame adequado é o tempo de 

tromboplastina parcial ativada. 

 

6. A intubação orotraqueal de um paciente com asma grave é complicada pelo fato destes 

pacientes estarem fatigados, acidóticos e frequentemente hipóxicos. Qual das 

substâncias abaixo não estaria indicada na sequência rápida de intubação destes 

pacientes. 

 

a) Cetamina 

b) Propofol 

c) Morfina 

d) Succinilcolina 

 

7. Com frequência, em contexto hospitalar, o psiquiatra necessita avaliar pacientes em 

situação de urgência ou emergência psiquiátrica. Sobre esta modalidade de atendimento, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Em casos de agitação psicomotora, deve-se evitar abordagem verbal mas, quando 

necessário, é importante que se faça de modo a confrontar o paciente para estabelecer 

limites; 

b) Pacientes que apresentam automutilação geralmente a realizam com o objetivo de 

aliviar sintomas internalizantes e não necessitam maior investigação por não 

apresentarem risco para suicídio; 

c) Ocorrendo agitação psicomotora associada a sintomas físicos, deve-se suspeitar de 

intoxicação por álcool ou drogas, não necessitando investigação de outras causas 

clínicas; 

d) A agitação psicomotora e a agressividade podem ser um desfecho comum de múltiplas 

etiologias como transtornos disruptivos, deficiência intelectual, TEA, psicose, transtornos 

conversivos, intoxicação aguda. 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

8. Sobre a Deficiência Intelectual:  

 

1- É uma condição inata caracterizada por limitações significativas do funcionamento 

intelectual e do comportamento adaptativo, não determinada por condições 

ambientais; 

2- É graduada em níveis de severidade, quais sejam: Leve (QI entre 50 e 69), 

Moderado (QI entre 35 e 49), Grave (QI entre 20 e 34) e Profundo (QI menor que 

20); Essa classificação depende exclusivamente do QI. 

3- Pacientes com Deficiência Intelectual Moderada podem, quando estimulados, 

atingir alfabetização e realizar trabalho não qualificado; 

4- Condições genéticas frequentemente associadas com Deficiência Intelectual são a 

Trissomia do Cromossomo 21 e a Síndrome do X-Frágil. 

 

a) Apenas a afirmativa 1 é incorreta.  

b) Todas as afirmativas são corretas. 

c) Apenas as afirmativas 3 e 4 são corretas. 

d) Apenas a afirmativa 4 é correta. 

 

9. Em relação aos Transtornos Alimentares, assinale a alternativa correta: 

 

a) A Anorexia Nervosa se restringe a comportamento de redução da ingestão de alimentos 

calóricos.  

b) Provocar o vômito não ocorre dentro do quadro de Anorexia Nervosa, sendo específico 

para o diagnóstico de Bulimia Nervosa.  

c) Anorexia Nervosa tipicamente cursa com distorção da imagem corporal.  

d) Anorexia Nervosa não ocorre em indivíduos do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

10. Gestante de 36 semanas vem para consulta pediátrica pré-natal porque apresenta 

USG obstétrica com hidronefrose à esquerda, com dilatação pielocalicial com diâmetro 

ântero-posterior da pelve de 16 mm, sem alterações ureterais ou vesicais, líquido 

amniótico no limite inferior da normalidade. 

Qual é a sua principal suspeita? 

 

a) Refluxo vesico uretera.l  

b) Válvula de uretra posterior. 

c) Estenose da junção ureteropiélica. 

d) Megaureter primário. 

 

11. A família de Maria Luiza, 5 anos, mudou-se de cidade e a mãe marcou uma consulta 

de rotina pois a criança vem apresentando várias queixas. Parou de usar fraldas para 

entrar na creche aos 2 anos e meio de idade. Desde os 3 anos vem apresentando perdas 

urinárias diurnas, evacua a cada 3 dias com dificuldade e fez vários exames de urina 

apresentando leucocitúria e pelo menos 2 uroculturas foram positivas para Escherichia 

coli. Após a anamnese completa e exame físico, você conversa com a mãe a respeito dos 

exames complementares que solicitará, dentre eles, qual exame deve ser feito 

inicialmente? 

 

a) Uretrocistografia miccional.  

b) Ultrassonografia renal e vesical. 

c) Cintilografia renal com DMSA. 

d) Estudo urodinâmico. 

 

12. Juliano, 8 anos, queixa de cefaleia recorrente nos últimos 6 meses, hoje foi muito mais 

intensa e a mãe procurou o pronto atendimento. Ao exame físico, o médico encontra uma 

PA sistólica acima do percentil 95 para sexo, idade e percentil de altura. A PA de Juliano 

nunca havia sido medido anteriormente e o médico pede que façam controles com 

medidas na UBS.  

 

 



                                                                                                                                   

 

 

O pediatra  atende o Juliano na UBS e encaminha aos ambulatórios de Nefropediatria e 

Neuropediatria, pois a PA persiste acima do percentil 95 para sexo, idade e percentil de 

altura. Também orienta diminuir o consumo de sal. Ele comparece ao ambulatório da 

Nefro  após 1 mês e meio, com a mesma queixa de cefaleia e você o examina e confirma 

as medidas de PA alteradas. A preceptora pergunta qual é a sua conduta. 

 

a) Prescreve anti-hipertensivo. 

b) Solicita MAPA ( Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial). 

c) Orienta manter dieta hipossódica e iniciar atividade física. 

d) Solicita Ecocardiograma com Doppler. 

13. Paciente 12 meses, sexo masculino, vem a consulta pois sua mãe está preocupada 

com o fato da criança não deambular sem apoio. Ao exame físico paciente apresenta 

tônus muscular aumentado em membros inferiores e quando colocado em pé permanece 

com as pernas em posição de tesoura e ambos os pés em equino. Os membros 

superiores aparentemente tem sua função preservada. De antecedentes obstétricos, o 

paciente nasceu de 41 semanas envolto em mecônio, necessitou permanecer internado 

em UTI neonatal por 15 dias devido à necessidade de manobras de reanimação ao 

nascimento e um Apgar de 3 no quinto minuto!  

Considerando-se o diagnóstico de base qual a alteração neurológica menos observada 

em associação a esta condição? 

a) Deficit cognitivo                

b) Epilepsia                                  

c) Alterações ortopédicas                       

d) Ataxia  

14. Quais os critérios diagnósticos da Neurofibromatose tipo 1 (NF1)?  

 

a) 6 ou mais manchas café com leite. 

b) 6 ou mais neurofibromas. 

c) Sardas na região axilar ou faciais. 

d) Parente de primeiro grau com NF2. 



                                                                                                                                   

 

15. A encefalite anti-NMDAR foi inicialmente descrita em 2005 como Síndrome 

paraneoplásica em mulheres jovens com teratoma ovariano.  A partir dessa data, o 

conceito foi ampliado, pois cerca de 40% dos casos ocorrem em crianças e 

frequentemente não há tumores associados. Com relação ao quadro clínico da encefalite 

anti-NMDAR na infância marque a correta: 

 

a) Alterações de fala como o mutismo são raros. 

b) Sinais de disfunção autonomica são frequentes.  

c) Crises epilepticas e alterações comportamentais são incomuns. 

d) Sintomas psiquiátricos são sequelas frequentes. 

 

16. Menino de 13 anos consulta com queixa de baixa estatura. Refere que é o menor dos 

seus colegas da escola. Não apresenta outras queixas e não faz uso de medicação de 

uso contínuo. Alimentação adequada em quantidade e razoável na qualidade. Sem 

antecedentes mórbidos pregressos significativos. Mãe informa que com 11 anos e 6 

meses a estatura era de 152 cm (percentil 75). Pai com 186 cm (percentil 90) e mãe com 

168 cm (percentil 75), saudáveis. Ao exame paciente com estatura de 156 cm (percentil 

50), peso de 53 kg (percentil 75), IMC 22 (percentil 85), sem pilificação genital e testículos 

na bolsa escrotal cem 2 ml de volume. Qual o provável diagnóstico? 

 

a) Doença celíaca.  

b) Deficiência de hormônio de crescimento. 

c) Síndrome de Marfan. 

d) Paciente não apresenta falha de crescimento.   

 

17. Menina com 12 anos apresenta ganho excessivo de peso há dois anos. Refere 

diminuição da resistência física a médios esforços. Faz uso de fluticasona inalatória para 

tratamento de asma há 1 ano para tratamento de asma na dose de 50 mcg/dose, dois 

jatos ao dia. Pratica esporte nas aulas de educação física na escola e em caso é 

sedentária. Mãe informa que iniciou telarca há 2 anos acompanhado de pubarca, mas 

ainda sem menarca e que a estatura com 11 anos era de 144 cm (percentil 50). Pai com 

172 cm (percentil 25) e mãe com 155 cm (percentil 10), ambos saudáveis. Ao exame, 

paciente com 152 cm (percentil 50), 66 kg (percentil 97), IMC de 28,5 (escore Z entre 2 e  



                                                                                                                                   

 

3), circunferência abdominal de 90 cm e de quadril de 80 cm, telarca com tecido mamário 

com 5 cm de diâmetro e pelos grossos, escuros e longos em região pubiana sem atingir 

raiz de coxa. Qual o diagnóstico do caso? 

 

a) Obesidade exógena central. 

b) Obesidade endógena central. 

c) Obesidade endógena periférica. 

d) Obesidade grave exógena periférica.   

 

18. Menino 8 anos apresenta desenvolvimento de pelos em região genital há 6 meses 

associado a aumento do odor da transpiração e sem outras queixas. Pai com estatura de  

172 cm (percentil 25) e mãe com 155 cm (percentil 10). Ao exame, paciente com peso de 

36 kg (percentil 90), estatura com 128 cm (percentil 50), IMC 22 (percentil entre 97 e 99), 

circunferência abdominal 85 cm e quadril de 80cm, testículos ne bolsa com 1 ml de 

volume e alguns pelos em região pubiana, escuros, grossos e longos. Qual o diagnóstico 

para o caso? 

 

a) Tumor de testículo. 

b) Síndrome de Prader-Willi. 

c) Puberdade precoce central. 

d) Tumor de suprarrenal .    

19. O nervo responsável pela apresentação da dor referida em região medial da coxa e do 

joelho decorrente de epifisiolise proximal do fêmur é o: 

 

a) Ciático 

b) Glúteo inferior 

c) Obturador 

d) Femoral profundo 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

20.  Na artrite séptica do quadril, a característica mais comum observada no exame físico 

é: 

 

a) O edema local. 

b) O aumento da amplitude de movimento. 

c) A hiperemia e dor a palpação. 

d) A claudicação ou não apoio do membro na marcha. 

 

21. Na paralisia cerebral, o distúrbio de movimento resultante da lesão nos gânglios da 

base, frequentemente relacionado a kernicterus neonatal, é a 

 

a) Ataxia. 

b) Atetose 

c) Distonia 

d) Espasticidade 

 

Com relação ao tratamento de paciente pediátrico com crise aguda de asma que chega 

em unidade de Pronto Atendimento: 

 

“O sulfato de magnésio mostrou ser uma droga benéfica no tratamento da asma aguda 

moderada e grave em crianças e seu efeito broncodilatador e anti-inflamatório são 

encorajadores como terapêutica adjuvante para pacientes pediátricos que não respondem 

ao tratamento convencional da exacerbação aguda grave”. 

Considerando um paciente em crise aguda de asma com indicação para uso de Sulfato 

de Magnésio, com peso= 20Kg e cuja dose calculada (50mg/Kg/dose) é 1000mg (=1g). 

 

22. Qual é a quantidade, em mililitros (mL), de Sulfato de magnésio 50% (ampola 10mL) a 

ser prescrita? 

 

a) 10ml 

b) 1ml 

c) 2ml 

d) 20ml 



                                                                                                                                   

 

Paciente escolar faz ingesta acidental de 5 comprimidos de furosemida 

(40mg/comprimido) e após 2 horas evolui com diurese excessiva e desidratação grave. 

Coletados exames laboratoriais cujos resultados demonstraram: 

 

Sódio sérico= 161mEq/L    

Cálcio total= 5mg/dL    

Potássio sérico= 1,5mEq/L 

Fósforo sérico= 9mg/dL 

 

23. Quais são os distúrbios eletrolíticos acima representados? 

 

a)  Hipernatremia, hipercalcemia, hipopotassemia, hipofosfatemia. 

b)  Hiponatremia, hipocalcemia, hipercalemia, hipofosfatemia. 

c)  Hipernatremia, hipocalcemia, hipocalemia, hiperfosfatemia. 

d)  Hiponatremia, hipercalcemia, hiperpotassemia, hipofosfatemia. 

 

24. Paciente pré-escolar com diagnóstico suspeito de Infecção do trato urinário (ITU) 

apresentando sinais clínicos evidentes de choque séptico. Qual a melhor conduta a ser 

realizada em Pronto Atendimento? 

 

a) Solicitar imediatamente vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

b) Monitorizar o paciente, coletar exames laboratoriais para guiar antibioticoterapia e 

considerar intubação traqueal devido ao quadro de choque. 

c) Monitorizar paciente, priorizar expansão volêmica e iniciar dose de antibioticoterapia.  

d) Priorizar início de droga vasoativa e aguardar resultados de culturas para melhor 

decisão antimicrobiana. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

25. Uma criança de sete anos com queixa de artralgia em cotovelo que perdura há mais 

de 45 dias. Refere que no começo do quadro apresentou febre por 10 dias. Diante da 

hipótese diagnóstica de arbovirose, o exame laboratorial que deverá ser pedido neste 

caso será: 

 

a) Dosagem de NS1. 

b) Sorologia com pesquisa de IgG para Chikungunya. 

c) Isolamento Viral para Zyka vírus. 

d) Anticorpos heterólogos para Chikungunya. 

 

26. Uma menina de quatro anos de idade infectada pelo HIV possui uma contagem de 

células CD4 de 80 células/mm3.Ela tem uma febre de 38,8ºC há uma semana, perda de 

peso, dor abdominal associada a esplenomegalia, fadiga e diarreia. Apresenta HB: 9,0 

g/dl. A etiologia mais provável para explicar estes achados é: 

 

a) Micobactéria não tuberculosa 

b) M. tuberculosis 

c) Histoplasmose  

d) Brucelose 

 

27. A Zidovudina é um dos principais ARV utilizados em Pediatria. Das alternativas abaixo, 

a que NÃO é efeito colateral do deu uso é: 

 

a) Miopatia 

b) Mielossupressão 

c) Manchas azuis-escuras na base da unha 

d) Eritrodermia 

 

28. Criança de sete anos, vacinação atualizada, vem com febre, prostração e 

desequilíbrio há 24 horas. Evoluiu com crises convulsivas e sonolência. Há 15 dias, foi 

mordido por um cachorro e fez profilaxia antirrábica. Exame físico: rebaixamento do nível 

de consciência, hemiparesia a direita, fundo de olho normal e nuca livre. Exames: TC de 

Crânio normal, LCR: células: 98/mm3, (13% segmentados e 87% de linfócitos), proteína  



                                                                                                                                   

 

88mg/dl, glicose: 66 mg/dl, GRAM sem bactérias e cultura negativa. Iniciou-se aciclovir e 

com 48 horas de evolução realizou RNM que mostrou lesões hiperintensas no T2 e FLAIR 

acometendo substância branca supratentorial bilateralmente de modo assimétrico, pior à 

esquerda, além de lesão única no lobo cerebelar esquerdo. PCR para Herpes negativo. A 

alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável é: 

 

a) Panencefalie Esclerosante Subaguda 

b) Neurotuberculose 

c) Meningite Auto Imune anti nMdA 

d) Encefalomielite Disseminada Aguda ( ADEM ) 

 

29. Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda, correlacionando as doenças sexualmente transmissíveis a suas técnicas 

diagnósticas: 

 

1-Clamídia.  

2-Cancro mole.  

3-Donovanose.  

4- Gonorreia.  

5- HPV 

 

(   ) O diagnóstico das lesões vegetantes é clínico. A biópsia de lesão ou de área suspeita 

pode ser realizada para auxiliar decisões mais difíceis. O diagnóstico definitivo da 

infecção é feito pela identificação da presença do DNA viral por meio de testes de 

hibridização molecular (hibridização in situ, PCR, captura híbrida).  

(  ) A bacterioscopia da secreção uretral é um bom método pela técnica do Gram: 

evidencia a presença de diplococos Gram (negativos no interior de polimorfonucleares) e 

o aumento no número de leucócitos polimorfonucleares.  

(   ) O diagnóstico é baseado na biópsia de lesão e deve sempre ser afastada a hipótese 

de neoplasia.  

 

 



                                                                                                                                   

 

(   ) A bacterioscopia da secreção uretral e coloração por Gram não têm boa sensibilidade, 

mas podem afastar a hipótese da doença quando da ausência de diplococos em secreção 

uretral.  

(   ) A bacterioscopia com pesquisa do Haemophilus ducreyi é pilar diagnóstico. 

 

A alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo 

é: 

a) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.  

b) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.  

c) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 

d) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 

 

30. RN com 13 dias de vida iniciou quadro de distensão abdominal, intolerância alimentar 

e vômitos. Nasceu com 30 semanas de idade gestacional, peso 1098gramas, Apgar 5 e 7 

e apresentou síndrome do desconforto respiratório. Estava estável há dois dias quando foi 

iniciado dieta com fórmula pois genitora em UTI impossibilitada de amamentar. De acordo 

com a ANVISA, a imagem radiológica de abdome que se presente, preenche critério 

diagnóstico para enterocolite necrosante é: 

 

a) Distensão de alças com pobreza de gás em abdome inferior. 

b) Alças imóveis de intestino delgado. 

c) Níveis hidroaéreos em quadrante inferior direito. 

d) Sinal de dupla bolha ou bolha única. 

31. A manutenção da temperatura corporal em faixa de normotermia é uma medida 

fundamental durante o transporte de recém-nascidos. Com este objetivo é correto afirmar 

que: 

 

a) A incubadora de dupla parede não é adequada, pois diminui espaço interno disponível 

para assistência em uma urgência. 

b) Diferentemente da sala de parto não deve-se envolver o RN em plástico para evitar 

hiperaquecimento. 

c) Deve-se evitar o uso de bolsas com água quente pelo risco de queimaduras. Podendo-

se usar colchão térmico. 



                                                                                                                                   

 

d) Caso o RN esteja hipotérmico deve-se aquecê-lo de forma imediata devido aos fatores 

deletérios da hipotermia. 

 

32. RN com 30 semanas de idade gestacional nasceu de parto vaginal e apresentou 

dispneia ao nascer, Apgar 7 e 8, peso 1940 gramas. Exame físico: grave, tiragem 

subcostal e intercostal, gemência, batimento de asa de nariz, hipoexpansibilidade 

torácica, frequência respiratória: 69 ipm, saturação O2: 90%. Apresentou apneias após a 

administração de surfactante pulmonar. Sendo necessário realizar intubação orotraqueal. 

Considerando o principal diagnóstico para este paciente o manejo inicial ventilatório inclui: 

 

a) PEEP + 6 cm H2O. 

b) PIP 25 – 35cmH2O . 

c) Tempo inspiratório de 0,6s. 

d) Frequência de ciclagem de 25ipm. 

 

33. A profilaxia adequada da prevenção da transmissão vertical do HIV apresenta 

resultados que propiciam taxas de infecções nas crianças menores que 1%. Com relação 

ao assunto, identifique como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) as seguintes 

afirmativas:  

 

(  ) O diagnóstico de exclusão da infecção e da sororreversão é feito por 2 cargas virais 

indetectáveis antes de 1 ano de idade e sorologia para HIV negativa com 18 meses de 

idade, respectivamente.  

(  ) O uso da zidovudina solução oral, pelo lactente, deve ser realizado até a criança 

apresentar o resultado da segunda carga viral indetectável.  

(  ) Mães com a última carga viral indetectável, independentemente da época em que 

foi realizada durante a gestação, podem realizar o parto via vaginal.  

(  ) A transmissão pelo leite materno é maior que a  taxa de infecção vertical. Assim, 

lactantes soronegativas devem ter cuidados para não se infectar enquanto nutrizes, 

pelo risco de alta carga viral no leite e contaminação da criança pela amamentação; e 

lactantes sabidamente soropositivas não devem amamentar, mesmo com carga viral 

indetectável, conforme as normativas do Ministério da Saúde do Brasil.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  



                                                                                                                                   

 

a) F – F – V – V.  

b) V – V – F – F.  

c) V – F – F – V. 

d) V – V – V – F. 

 

34. Menina de 15 anos interna no hospital devido a cefaleia de início há quinze dias. A 

paciente descreve sua cefaleia como sendo holocraniana em aperto, de forte intensidade 

associada a náuseas, fono e fotofobia. Houve um único episódio de vômito associado a 

cefaléia. A frequência da cefaleia é diária e acompanha-se de alguns episódios de 

despertares noturnos. Nesse momento a mãe da paciente descreve que a mesma não 

está conseguindo realizar suas atividades da vida diária e solicita permanecer em quarto 

escuro e sem barulho a maior parte do dia. Seu apetite também diminuiu bastante. 

Associado a todo este quadro paciente descreve dois episódios de cefaleia de forte 

intensidade, associados a confusão mental e borramento visual bilateral com duração 

aproximada de 50 minutos, episódios estes que a levaram ao hospital. Os dados 

gestacionais desta paciente não são relevantes, mas como história familiar há 1 tio 

materno com quadro de epilepsia e deficiência intelectual. De história pregressa, esta 

paciente apresentou crises convulsivas dos 3 aos 6 anos de idade, descritas como 

generalizadas, e fez uso de fenobarbital. Também foi submetida a cirurgia de escoliose há 

2 anos com boa evolução. Na escola não há prejuízos e seu desenvolvimento 

neuropsicomotor encontra-se adequado para a idade.  Marque a alternativa verdadeira: 

 

a) Devido aos vários sinais de alerta presentes associados a cefaleia desta paciente ela 

deve ser submetida a exame de fundo de olho, tomografia craniana e se os exames não 

auxiliarem no diagnóstico e não revelarem contraindicações, devemos realizar punção 

liquórica com manometria; 

b) Devido aos vários sinais de alerta presentes associados a cefaleia desta paciente  ela 

deve ser submetida a exame de fundo de olho, ressonância magnética craniana, exames 

metabólicos e hemograma, punção liquórica com rotina de liquor, bacterioscopia e PCR 

mas sem manometria; 

c) As características clínicas apontadas nesse caso nos remetem a uma dor tipo 

migranosa. A cefaleia é de forte intensidade, diária, associada a náuseas, fono e fotofobia 

e prejudica a realização das atividades da vida diária. Apesar dos sinais de alerta  



                                                                                                                                   

 

presentes, sendo o exame físico desta paciente normal, não há necessidade de maiores 

investigações; 

d) Devido aos episódios de cefaleia associadas a borramento visual e confusão mental 

que esta paciente apresentou e segundo o histórico pregresso de crises convulsivas 

tratadas com fenobarbital, é imprescindível que o primeiro exame complementar a ser 

realizado nesta paciente seja o eletroencefalograma para descartar possíveis episódios 

de crises convulsivas como causa do quadro clínico. 

 

35. Recém-nascido com 7 dias de vida apresentando petéquias no tronco e membros, 

realizou hemograma, com os seguintes resultados: eritrócitos 5.500.000 / hb 13 / vg 39 / 

vcm 99 / hcm 28 / leucócitos 18.500 / 2% eosinófilos / 43% linfócitos / 10% bastonetes / 

43% segmentados / 2% monócitos / plaquetas 18.000. Realizou punção aspirado de 

medula óssea, evidenciando diminuição do número de megacariócitos. Qual o diagnóstico 

mais provável? 

 

a) Leucemia aguda. 

b) Hipoplasia megacariocítica. 

c) Púrpura de Bernard-Soulier. 

d) Aplasia de medula. 

 

36. A doença de Kawasaki é uma vasculite multissistêmica de etiologia ainda não muito 

bem definida. Seu diagnóstico é realizado a partir de critérios clínicos. Qual das 

alternativas apresenta os principais sinais e sintomas utilizados no diagnóstico dessa 

enfermidade?  

 

a) Febre de duração maior do que dez dias, alterações de extremidades, hiperemia 

conjuntival bilateral, adenomegalia cervical não-supurativa e exantema vesicular 

centrípeto.  

b) Febre de duração maior do que cinco dias, alterações de extremidades, hiperemia 

conjuntival bilateral, hepatoesplenomegalia, alterações da mucosa oral e exantema 

polimorfo. 

 

 



                                                                                                                                   

 

c) Febre de duração maior que cinco dias, hepatoesplenomegalia, alterações da mucosa 

oral e genital, exantema vesicular, hiperemia conjuntival bilateral e adenomegalia 

generalizada não-supurativa.  

d) Febre de duração maior do que cinco dias, exantema polimorfo, hiperemia conjuntival 

bilateral, adenomegalia cervical não-supurativa, alterações da mucosa oral e alterações 

de extremidades. 

 

37. Você está de plantão em um pronto atendimento e avalia um pré-escolar, 3 anos, com 

suspeita de urticária aguda. Assinale a alternativa correta sobre a abordagem do quadro. 

a) Os corticosteróides tópicos são escolhas recomendadas nos casos com intenso 

prurido. 

b) Adrenalina subcutânea é a melhor escolha de tratamento, especialmente quanto maior 

for a criança. 

c) Deve-se ficar atento porque em ¼ dos casos poderá evoluir para anafilaxia. 

d) Compressas frias e permanganato de potássio devem ser prescritos quando houver 

confluência das lesões 

 

38. Você é chamado para avaliar um recém-nascido (RN) cuja mãe teve diagnóstico de 

sífilis na gestação. Essa gestante realizou pré-natal na Unidade de Saúde e apresentou 

na testagem sorológica do primeiro trimestre os seguintes resultados: anti-HIV não 

reagente e VDRL não reagente. Na segunda testagem, com aproximadamente 25 

semanas de idade gestacional, o teste anti-HIV permanecia não reagente e o resultado do 

VDRL foi de 1:4, com Fta-Abs IgG reagente (++). Em virtude de alergia a penicilina, 

realizou tratamento completo com eritromicina. Seu parceiro foi tratado com penicilina 

benzatina. O exame de VDRL com 32 semanas de idade gestacional foi 1:2, e esse 

resultado se repetiu no momento do parto. O RN nasceu a termo, pesando 3200 g, teve 

escore de Apgar 9 e 10, exame físico sem alterações. Analisando os dados apresentados 

relativos ao manejo da sífilis na gestação e a conduta a ser tomada neste RN, é mais 

correto afirmar:  

 

a) A gestante foi inadequadamente tratada. A conduta com o RN deve ser realizar o 

VDRL, hemograma, liquor e solicitar radiografia de ossos longos, além de tratamento com 

penicilina cristalina por 10 dias.  



                                                                                                                                   

 

 

b) A gestante foi inadequadamente tratada no pré-natal. A conduta com o RN deve ser 

realizar VDRL e, se ele resultar positivo ( independente do valor ), coletar hemograma, 

liquor, solicitar radiografia de ossos longos e tratar com penicilina cristalina ou procaína 

por 10 dias.  

c) A gestante foi adequadamente tratada. A conduta com o RN deve ser realizar VDRL de 

sangue periférico e se 2 a 3 vezes do valor do VDRL da mãe, deverá ser tratado com 

Penicililina Cristalina independente dos demais exames 

d) A gestante foi adequadamente tratada . A conduta com o RN deve ser alta hospitalar 

após realizar uma dose de penicilina benzatina , sem necessidade de realizar exames 

complementares.No entanto, a criança deverá receber acompanhamento ambulatorial 

mensal. 

 

39. Sobre os calendários vacinais atuais da SBP e do Ministério da Saúde, assinale a 

correta:  

 

a) Quando for utilizada no primeiro ano de vida a vacina combinada com componente 

pertussis acelular (DTPa/Hib/IPV, DTPa/Hib, DTPa/Hib/IPV, HB, etc.), uma quarta dose da 

Hib deve ser aplicada como reforço. 

b) A recomendação de doses de reforço da meningo C no calendário do PNI incluiu um 

reforço 5 anos após (entre 5 e 6 anos de idade para os vacinados no primeiro ano de 

vida) e outro na adolescência (a partir dos 11 anos de idade) 

c) Para crianças que iniciam a vacinação com a vacina meningo B entre 1 e 2 anos de 

idade é indicado um esquema de duas doses com intervalo de um mês. 

d) A vacina pentavalente de rotavirus é recomendada pela SBP  em duas doses, aos 2 e 4 

meses  e com limite do uso até 7 meses e 29 dias. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

40. As malformações congênitas são responsáveis por um grande número de cirurgias 

realizadas no período neonatal. Sobre as afecções cirúrgicas dos recém-nascidos 

correlacione as patologias listadas na tabela 1 com os sinais radiológicos da tabela 2 e 

assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

TABELA 1: 

A- Atresia de esôfago tipo Tipo A. 

B- Atresia de Duodeno. 

C- Hernia diafragmática. 

D- Enfisema lobar congênito. 

E- Anomalia anorretal com fistula vestibular. 

TABELA 2: 

1- Sinal da dupla bolha. 

2- Hipertransparencia ao RX de tórax . 

3- Ausência de ar em abdome. 

4- Presença de alças intestinais em tórax. 

5- Presença de ar em bexiga . 

 

a) A-3, B-1, C-4, D-2, E-5. 

b) A-1, B-5, C-4, D-3, E-2. 

c) A-2, B-3, C-1, D-5, E-4. 

d) A-4, B-1, C5, D-3, E-2. 

 

41. Criança de 10 anos vítima de atropelamento se apresenta hipotensa. Várias tentativas 

de acesso venoso periférico foram malsucedidas. O próximo acesso de escolha é: 

 

a) Flebotomia em veia safena. 

b) Acesso intraósseo. 

c) Punção de veia jugular interna. 

d) Injeção subcutânea. 

 

42. Um menino de 2 anos de idade é trazido a consulta para avaliação de aumento de 

volume inguinal direito aos esforços notado pelos pais há 2 dias. Estes negam queixa de 

febre, dor local, náuseas, vômitos ou sinais flogisticos. Ao exame físico coce observa uma  



                                                                                                                                   

 

tumoração lisa, indolor e que se reduz a leve compressão local em região inguinal direita. 

Se o próximo passo neste caso deve ser: 

 

a) Indicar exploração cirúrgica. 

b) Indicar conduta expectante. 

c) Solicitar realização de ultrassonografia. 

d) Solicitar realização de tomografia pélvica. 

 

43. Você recebe uma criança atualmente com 25 dias de vida com diagnóstico de 

“ambiguidade genital”. O seu cariótipo é 46, XY, o mesmo não apresenta estruturas 

Mullerianas identificáveis nos exames de imagem e apresenta como gônadas dois 

testículos. Como você classifica esta alteração? 

 

a) Hermafrodita verdadeiro. 

b) Distúrbio de diferenciação sexual ovo testicular. 

c) Distúrbio de diferenciação sexual 46, XY. 

d) Distúrbio de diferenciação sexual 46, XX. 

 

44. Adolescente de 13 anos de idade é encaminhado por suspeita de apendicite aguda. 

Qual cenário clínico deve levar a maior preocupação sobre apendicite perfurada? 

 

a) Paciente com dor abdominal difusa, irritabilidade e febre  

b) Paciente inquieto, agitado, queixando-se de dor em cólica 

c) Paciente com dor em fossa ilíaca direita, sinal de Bloomberg positivo 

d) Paciente não se move, ausência de ruídos hidroaéreos 

45. A doença de Hirschsprung é uma anomalia congênita causada pela falha da inervação 

do intestino que resulta em obstrução parcial ou total deste. Os sintomas usualmente 

surgem no inicio da vida. Qual dos seguintes sintomas é o sinal mais proeminente da 

doença nos recém-nascidos? 

 

a) Ausência de eliminação de mecônio após 48 horas de vida. 

b) Reto vazio ao toque retal associada a distensão abdominal. 



                                                                                                                                   

 

c) Constipação alternada com episódios de diarreia explosiva. 

d) Distensão abdominal e vômitos biliosos volumosos. 

 

46. Um prematuro de 29 semanas de idade gestacional está em terapia nutricional 

parenteral e enteral. Ele tem quatro dias de vida, pesa 1000 gramas e utiliza suporte 

ventilatório. Encontra-se estável hemodinamicamente, gasometria arterial e eletrólitos 

dentro da normalidade, glicemia de 140 mg/dl. Assinale a alternativa correta: 

 

a) A introdução da solução lipídica nos primeiros dias de vida está contraindicada nos prematuros 

extremos. 

b) O uso de fosfato de potássio melhora a solubilidade do cálcio e fósforo, permitindo atingir a 

oferta que ocorreria intraútero. 

c) A concentração de magnésio interfere na estabilidade do cálcio e fósforo nas soluções de 

nutrição parenteral. 

d) Está indicado nesta situação o início de infusão de insulina com controle rigoroso de glicemia. 

 

47. Gestante com 35 anos, primigesta, pré-natal com polidrâmnio, evoluiu para parto 

normal com 31 semanas de idade gestacional. O bebê pesou 1500 gramas, seu Apgar foi 

7/8 e foi diagnosticado com trissomia do cromossomo 21. Após o nascimento evoluiu com  

episódios repetidos de vômitos e distensão gástrica no Rx de abdome. Mantém 

estabilidade hemodinâmica e respiratória. A conduta nutricional adequada é: 

 

a) Alimentação no seio materno em volumes menores e intervalos mais frequentes. 

b) Alimentar por sonda enteral pós-pilórica utilizando leite da própria mãe ou leite humano de 

banco de leite. 

c) Jejum e iniciar nutrição parenteral com filtro terminal com tamanho de poro de membrana que 

poderá variar de 0,22 – 1,5 mm. 

d) Jejum e soro de hidratação endovenosa com velocidade de infusão de glicose de 5 mg/kg/min.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

Gestante de 28 anos com 39 semanas de gestação evolui para parto vaginal. Apresentou 

período expulsivo prolongado e necessidade de ventilação com pressão positiva na sala 

de parto e seu Apgar foi 2/4/7. O bebê pesou 3700g e apresenta após o nascimento, 

taquipneia, tiragem subcostal, batimento de asa de nariz e labilidade de oxigenação que 

piora ao manuseio da criança. A gestante não apresenta sintomas respiratórios e foi 

adequadamente vacinada contra SARS-CoV2. Pré-natal: ecografias, inclusive a 

morfológica normal, sorologias negativas. Pesquisa de GBS negativa. Apresenta 

saturação aferida na radial direita de 72% com 16 minutos de vida. Hemograma na 

primeira hora de vida: leucócitos 22000 neutrófilos 40% bastões 5% linfócitos 48% 

plaquetas 350000 hemoglobina 15g/dl. 

 

48. Qual achado no Rx de tórax reforça o diagnóstico da causa da insuficiência 

respiratória deste RN? 

 

a) Hiperinsuflação e aumento de trama vascular pulmonar. 

b) Redução de trama vascular pulmonar e aumento do tronco da artéria pulmonar. 

c) Áreas de atelectasia, áreas de hiperinsuflação e opacidades irregulares. 

d) Infiltrado reticulogranular difuso com broncograma aéreo. 

 

Um adolescente, 14 anos, retorna para atendimento médico com queixa de manutenção 

de odinofagia e febre recorrente.  Há 7 dias está tratando uma faringotonsilite bacteriana 

com amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas, adequadamente, sem falhar doses. Ao exame 

você constata presença de exudato esbranquiçado em tonsilas bilateralmente, intensa 

hiperemia local e linfonodomegalia dolorosa em cadeia cervical posterior. Refere sentir-se 

bastante fadigada. 

49. Diante da hipótese diagnóstica, qual a conduta mais adequada para o caso? 

 

a) Considerar prescrever corticoide sistêmico. 

b) Realizar a troca do antibiótico para um antibiótico macrolídeo. 

c) Manter a conduta completando 10 dias de tratamento com amoxicilina. 

d) Indicar oseltamivir de 12 em 12 horas por 5 dias. 



                                                                                                                                   

 

50. Lactente, 1 ano 10 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 e acompanha com especialista.  Assinale a alternativa 

com a melhor abordagem terapêutica para o caso. 

a) Corticoide inalatório diário, com espaçador e máscara. 

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

c) Corticoide inalatório em pó diariamente. 

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

crises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

 
 

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 conferência. 
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