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UTILIZE O SEGUINTE CASO CLÍNICO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 E 02. 

 

 

Pedro, 2 meses e meio é trazido à emergência por apresentar urticária, dispneia e vômitos pouco tempo após a ingestão 

de fórmula adequada  para a idade. Genitora nega febre. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral com 

presença de placas eritematosas difusas; AR: MV presente em AHT com sibilos, FR: 55ipm; ACV: RCR em 2T, BNF, 

sem sopros, FC:120bpm, PA normal para a idade; AD: abdome sem alterações; SN: fontanela anterior normotensa, nuca 

livre. 

 

 

01. Qual é o provável diagnóstico para o paciente do caso acima? 

 

A) Gastroenterite aguda 

B) Crise de sibilância D) Meningite viral 

C) Reação anafilática E) Urticária infecciosa 

 

02. Qual é o tratamento preconizado para esse caso? 

 

A) Anti-histamínico oral 

B) Beta2-agonista inalatório 

C) Adrenalina endovenosa 

D) Adrenalina intramuscular 

E) Antibioticoterapia oral 

 

03. Recém-nascido com 35 semanas de idade gestacional e peso ao nascer de 2500g. Via de parto vaginal, Apgar 8 e 9, 

encaminhado ao alojamento conjunto. Evoluiu sem intercorrências e recebeu alta hospitalar com 32 horas de vida e 

icterícia em zona I. A classificação sanguínea materna e do neonato eram semelhantes (A+). No quinto dia de vida, a 

genitora refere coloração bastante amarela dos olhos e da pele do recém-nascido. Ao exame fisico: icterícia até Z V, 

corada, Peso = 2150g. Bilirrubina total na admissão: 24mg/dL. Sobre esse caso, assinale a alternativa CORRETA 

relacionada ao desenvolvimento da Hiperbilirrubinemia significativa. 

 

A) O fato de a classificação sanguínea da mãe e do bebê serem semelhantes tranquiliza o profissional de saúde a liberar para 

casa o recém-nascido. Provavelmente, essa evolução da hiperbilirrubinemia está ligada a um quadro de sepse, o que 

justifica a dificuldade para amamentar. 

B) A alta hospitalar antes de 36 horas de vida é realizada de rotina para os bebês de Alojamento Conjunto, por serem bebês 

saudáveis e estarem em aleitamento materno, fator protetor contra a mortalidade infantil.  

C) A causa mais provável para esse bebê é a deficiência de G-6-PD, pois não há justificativa para o aumento tão elevado de 

bilirrubina, exceto relacionado à genética. 

D) A dificuldade do aleitamento materno com perda de peso maior que 7-8% em relação ao peso de nascimento e à idade 

gestacional de 35 semanas são os principais fatores de risco para o surgimento da hiperbilirrubinemia grave.  

E) O peso ao nascer insuficiente de 2550g é considerado fator de risco para a hiperbilirrubinemia significante. 

 

04. Qual a conduta adequada para um recém-nascido de termo, com exame clínico normal, genitores têm o VDRL 

positivo 1/4 na admissão da maternidade e realizaram o tratamento com 1 dose semanal de penicilina G benzatina 

de 2.400.000 UI por 3 semanas, 45 dias antes do parto?  

 

A) Solicitar hemograma, VDRL, Rx de ossos longos e LCR do neonato para avaliar início ou não da penicilina cristalina, já 

que tratamento é considerado inadequado. 

B) Solicitar VDRL do neonato, se negativo ou inferior ao materno, fazer penicilina G benzatina 50.000 UI/Kg em dose única 

IM, já que a mãe foi adequadamente tratada. 

C) Iniciar imediatamente a penicilina cristalina 50.000 UI/Kg/dose 8/8h para o neonato. 

D) Solicitar hemograma, VDRL, Rx de ossos longos e LCR do neonato para avaliar início da antibioticoterapia. Tratar com 

penicilina procaína se sífilis congênita confirmada e LCR anormal. 

E) Não há indicação de exames, já que genitora foi adequadamente tratada. 

 

05. Qual das alternativas abaixo NÃO é utilizada na prevenção e no tratamento da apneia do prematuro? 

 

A) Aminofilina 

B) CPAP nasal 

C) Cafeína 

D) Prednisona 

E) Posicionamento adequado do recém-nascido 
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06. Recém-nascido de quatro horas de vida apresenta, desde o nascimento, quadro de taquipneia com frequência 

respiratória de 98 ipm e saturação de 84% sem suporte ventilatório. RN com 38 semanas de idade gestacional, parto 

cesariana na ausência de trabalho de parto prévio. Radiografia de tórax: discreta hiperinsuflação com aumento da 

trama vascular peri-hilar bilateral e pequena lâmina de derrame pleural à direita.  

A principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada nesse momento incluem, respectivamente: 

 

A) lesão de ducto torácico – drenagem torácica em selo d’água. 

B) taquipneia transitória – administração de oxigenioterapia e venóclise. 

C) pneumotórax hipertensivo – drenagem torácica em selo d’água. 

D) pneumonia neonatal – administração de ampicilina e gentamicina venosas e surfactante traqueal. 

E) lesão de ducto torácico – dieta com triglicerídeos de cadeia média e acompanhamento com radiografias seriadas. 

 

07. Quanto às boas práticas da assistência ao recém-nascido de termo com boa vitalidade ao nascer, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. Se, ao nascimento, o recém-nascido é de termo, está respirando ou chorando e com tônus em flexão deve continuar 

junto de sua mãe. 

II. Orienta-se a deixar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe, coberto com tecido de algodão e aquecido. 

Isso favorece o início da amamentação e aumenta a chance de o aleitamento materno exclusivo ser bem sucedido. 

III. O clampeamento tardio do cordão, realizado nos primeiros 20 segundos, é recomendado pois reduz a anemia com 

3-6 meses de vida. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas 

 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III. 

 

08. Isabela, cinco meses de idade, foi diagnosticada com Tetralogia de Fallot. Entre as alterações abaixo, qual NÃO faz 

parte dessa cardiopatia? 

 

A) Cavalgamento da aorta pelo septo interventricular 

B) Hipertrofia ventricular direita D) Comunicação interventricular 

C) Hipertrofia ventricular esquerda E) Estenose do infundíbulo valvar pulmonar 

 

09. Hugo, residente de pediatria, está fazendo orientações sobre acidentes na infância a um grupo de mães. Sobre esse 

caso, assinale a alternativa que apresenta a afirmação INCORRETA.  

 

A) Os principais causadores de queimaduras são os acidentes domésticos através dos líquidos   aquecidos.  

B) A maioria das vítimas de aspiração de corpo estranho são crianças maiores de 5 anos de vida, sendo o sexo masculino o 

mais acometido. 

C) Quando expostas ao veneno, crianças sofrem consequências mais sérias, pois elas são menores, têm metabolismo rápido, e 

seus organismos são menos capazes de lidar com toxinas químicas.  

D) Os medicamentos são os agentes predominantes nas intoxicações em crianças. 

E) Quedas e engasgamentos são os principais responsáveis pelos acidentes e mortes relacionados com brinquedos, e um dos 

principais culpados de engasgamento são os balões de látex.  

 

10. Carlos, 1 ano e 2 meses de idade, está com diarreia (fezes sem sangue, volumosas) há 3 meses. A mãe refere   perda 

de peso, distensão abdominal e irritabilidade. Nega febre. No exame físico, a criança apresenta-se emagrecida, com 

diminuição de tecido celular subcutâneo e atrofia de musculatura glútea.  

 Qual a principal hipótese diagnóstica para esse paciente? 

 

A) Parasitose intestinal 

B) Diarreia funcional D) Intolerância à lactose 

C) Alergia à proteína do leite de vaca E) Doença celíaca 

 

11. Helena tem dois meses de idade e vem apresentando tosse há aproximadamente 3 semanas. Não há cianose e/ou 

febre. Nasceu de parto normal, sem intercorrências. Ao exame, estava com bom estado geral, taquipneica (FR=irm), 

com creptações difusas à ausculta respiratória. O RX de tórax evidenciou hiperinsuflação difusa e infiltrado 

intersticial. Hemograma mostrou discreta leucocitose com eosinofilia.  

Qual é o diagnóstico mais provável para Helena? 

 

A) Pneumonia por clamídia 

B) Pneumonia bacteriana inespecífica D) Bronquiolite viral aguda 

C) Coqueluche E) Broncoaspiração 
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12. Qual dos fatores abaixo NÃO diminui o risco  da Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido Pré-

Termo? 

 

A) Estresse crônico intrauterino 

B) Corticoesteroides 

C) Desnutrição intrauterina 

D) Diabetes materno 

E) Rotura prolongada das membranas 

  

13. Quando atendemos uma criança com diarreia aguda, é INCORRETO afirmar que 

 

A) quando a criança tem desnutrição grave, é comum a etiologia por criptosporidium. 

B) a presença de sangue nas fezes, tenesmo e febre sugerem a etiologia bacteriana, sendo a shigella a etiologia mais provável. 

C) entre lactentes hospitalizados por diarreia bacteriana, o agente etiológico isolado com maior frequência é a EPEC ( E. Coli 

enteropatogênica clássica). 

D) em lactentes, a diarreia secretória aguda está associada, à presença de rotavírus. 

E) o uso de sintomáticos é desnecessário na condução clínica da maioria dos casos. 

 

14. Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As mamadas não devem ser limitadas a períodos pré-estabelecidos de tempo.  

B) A sucção deficiente é uma causa importante de hipogalactia. 

C) O leite materno do RNPT comparativamente com o RNT é mais rico em gorduras e lactose 

D) A boca do bebê deve estar bem aberta durante a sucção com o lábio inferior virado para fora. 

E) Comparado com o leite de vaca, o leite materno tem menos proteínas.  

 

15. Gustavo nasceu com 36 semanas e 2 dias, pesou 2600g e apresentou Apgar de 9 e 9 no primeiro e quinto minutos, 

respectivamente. Pouco tempo depois do nascimento, evoluiu com tiragem intercostal e gemência, necessitando de 

oxigenioterapia. A radiografia de tórax mostrou líquido nas fissuras interlobares, discreto aumento da área 

cardíaca e hiperaeração da trama broncovascular.  

 Em relação ao desconforto respiratório desse recém-nascido (RN), é CORRETO afirmar que 

 

A) se trata de um RN prematuro com síndrome do desconforto respiratório, estando indicada a reposição do surfactante por via  

endovenosa  pela deficiência de surfactante endógeno. 

B) o diagnóstico é Taquipneia Transitória do RN, sendo, na maioria das vezes, uma doença com evolução favorável e 

resolução rápida. Admite-se que o retardo na absorção do líquido pulmonar resulta em maior quantidade de líquido no 

pulmão e redução da complacência pulmonar. 

C) a hipertensão pulmonar persistente é a hipótese mais provável, pois, quando o RN prematuro não apresenta hipóxia ao 

nascimento  e está corado com a administração deO2, mantém o shunt esquerdo-direito pelo forame oval e/ou canal arterial.  

D) a hipótese mais provável  é pneumonia por  Streptococcus do grupo B,  pois  a radiografia de tórax com líquido nas fissuras 

é compatível com a pneumonia  estreptocócica do grupo B. 

E) provavelmente se trata de uma cardiopatia congênita acianótica, com descompensação precoce, devendo se realizar um 

ecocardiograma o mais rápido possível para definição do tratamento. 

 

16. Em relação a tocotraumatismos, pode-se afirmar que todas as alternativas são corretas, EXCETO: 

 

A) A hemorragia suprarrenal ocorre com frequência em RN prematuros ou pequenos para idade gestacional nascidos de 

apresentação cefálica. 

B) O osso mais fraturado no RN é a clavícula, e o reflexo de Moro é ausente no lado afetado. 

C) O cefalohematoma regride mais lentamente que a bossa serossanguínea, e, como o sangramento subperiostal é um processo 

lento, a tumerfação pode não ser visível até horas após o nascimento. 

D) A hemorragia intraventricular raramente está presente ao nascimento, entretanto 80 a 90% dos casos ocorrem até o  3º dia 

de vida. 

E) A paralisia braquial alta é mais frequente que a paralisia braquial total e a paralisia inferior. 

 

17. Todas são características clínicas e laboratoriais da síndrome nefrótica, EXCETO 

 

A) Trombocitopenia. 

B) Aumento de alfaglobulina-2.  

C) Pressão arterial normal ou alta. 

D) Hipercolesterolemia. 

E) Proteinúria. 
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18. Felipe, 7 meses de idade foi atendido no pronto-atendimento com história de febre baixa e coriza há 3 dias. Vinha 

com tosse há 8 dias. Apresentava primeiro episodio de sibilância e discreta hiperemia membrana timpânica direita. 

A Frequência Respiratória (FR) foi 34 IRM. O médico que atendeu Felipe prescreveu amoxicilina na dose de 

90mg/Kg/dia, justificando que o paciente estaria com sinusite e pneumonia. Foi orientado retorno em sete dias para 

reavaliação do paciente. 

Sobre esse atendimento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Pelas normas do Ministério da Saúde/ OMS, realmente o paciente apresenta o diagnóstico de pneumonia, entretanto a dose 

de amoxacilina deveria ser 50mg/Kg/dia. 

B) Apesar de o diagnóstico de pneumonia não estar correto, como o paciente em questão é um lactente jovem, foi correto o uso 

de amoxacilina na dose de 90mg/Kg/dia devido ao quadro de  sinusite  

C) O diagnóstico de bronquiolite viral aguda é possível e não há evidências em relação ao benefício do uso de beta 2 nem de 

corticoide no seu tratamento. 

D) A presença de sibilância no exame  justifica a   nebulização com beta 2 e depois  a solicitação de RX dos seios da face para 

confirmar o diagnóstico clínico de sinusite. 

E) No pronto-atendimento, devem ser solicitados a radiografia de tórax e o hemograma para definir se há necessidade de 

prescrever amoxicilina. 

 

19. Rosa, 3 anos chegou à UPA com quadro de equimoses e petéquias disseminadas. A mãe relata apenas que, há duas 

semanas, a criança apresentou resfriado, já superado. Ao exame físico, não foram observadas 

hepatoesplenomegalias ou adenomegalias. Exames laboratoriais mostram hemoglobina, hematócrito e série branca 

normais. A contagem de plaquetas foi 20.000/mm3.  

Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

A) Leucemia linfoblástica aguda 

B) Anemia aplástica 

C) Púrpura trombocitopênica imune 

D) Doença meningocócica 

E) Púrpura de Henoch-Schönlein 

 

20. Mateus tem quatro anos de idade e, segundo sua mãe, está apresentando febre há 4 dias. Não apresenta 

comorbidades e tem cartão vacinal completo. Após anamnese e exame físico cuidadoso, o pediatra observou que a 

criança está com bom estado geral e não identificou a causa da febre.  

 Sobre esse quadro clínico, é CORRETO afirmar que 

 

A) se trata de um quadro de febre obscura. 

B) a maioria das crianças com esses quadros têm infecções bacterianas graves. 

C) se trata de um quadro de Febre Sem Sinais Localizatórios (FSSL). 

D) Mateus deve ser internado para coleta de exames e início de antibióticos. 

E) se deve prescrever amoxicilina para casa, devido ao elevado risco de bacteriemia oculta. 

 

21. Após a primeira consulta no ambulatório, o pediatra que atendeu Tiago, 5 anos, observou no exame físico que havia 

várias manchas “café-com-leite” na pele (mais de 10, com diâmetro maior que 5 mm) e várias sardas nas regiões 

axilares e inguinais. Segundo a genitora, o pai da criança tem as mesmas lesões cutâneas.  

Diante desse quadro clínico, a principal hipótese diagnóstica levantada pelo pediatra de Tiago é 

 

A) Neurofibromatose tipo 1. 

B) Esclerose tuberosa. D) Doença de Sturge-Weber. 

C) Neurofibromatose tipo 2. E) Incontinência pigmentar. 

 

22. As infecções bacterianas da pele e seus anexos estão entre os problemas mais comuns da clínica pediátrica. Em 

relação às piodermites, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A erisipela é quase sempre decorrente de uma infecção por  S.aureus; envolve os tecidos subcutâneos, sendo mais profunda 

que a celulite. 

B) O impetigo crostoso (não bolhoso) é mais frequente que o bolhoso, sendo causado pelo S. aureus isoladamente  ou S. 

aureus em associação com o estreptococo  beta hemolítico do grupo A. 

C) O eritema da celulite tem limites nítidos, ao contrário da erisipela que não apresenta demarcação evidente do eritema. 

D) O ectima é uma lesão ulcerada, que ocorre, principalmente, na face, causado especialmente pelo H influenzae do tipo b, em 

crianças menores de 2 anos. 

E) O tratamento dos impetigos deve ser feito em tempo hábil, a fim de se evitarem as complicações tardias, como febre 

reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica. 
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23. A maior parte do território brasileiro é considerada região endêmica ou área de risco para febre amarela, com 

exceção das regiões litorâneas de variada extensão.   

 A respeito da febre amarela, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O período de incubação varia entre 30 a 45 dias. 

B) Entre as alterações laboratoriais frequentes, observamos leucocitose intensa, com desvio à esquerda. 

C) A maior parte dos casos apresenta regressão dos sintomas e se recupera após a fase de remissão. 

D) A taxa de letalidade para os pacientes que evoluem para fase tóxica chega até 10%. 

E) A vacina de febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a tríplice viral ou tetraviral. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta os sinais clássicos que acompanham a Parada Cardiorrespiratória em 

Pediatria. 

 

A) Perda da consciência;  ausência de pulso em grandes artérias; ausência de movimentos respiratórios. 

B) Frequência cardíaca < 60 bpm; respiração irregular; cianose; palidez.  

C) Ritmo cardíaco irregular; frequência cardíaca < 80 bpm; pele mosqueada; tempo de enchimento capilar > 2 segundos. 

D) Desconforto respiratório grave; extremidades frias; pulsos finos; hipotensão arterial.  

E) Frequência cardíaca < 100 bpm; pulsos finos; ausência de movimentos respiratórios.  

 

25. Adolescente procura emergência com queixa de lesões pruriginosas em pele alguns minutos após ingestão de 

camarão. Nega outras queixas. Exame físico sem alterações, exceto por placas eritematosas em tronco, membros 

superiores e inferiores.  

Assinale a alternativa que indica a conduta mais adequada para esse paciente. 

 

A) Prescrever anti-histamínico e dar alta com orientações. 

B) Administrar adrenalina e observar no hospital por 6 horas. 

C) Administrar corticoide e observar no hospital por 12 horas. 

D) Prescrever ranitidina e dar alta com orientações. 

E) Administrar adrenalina, corticoide e internar para observação. 

 

26. Em relação ao Estado de Mal Epiléptico (EME), é CORRETO afirmar que 

 

A) o midazolam, apesar da sua elevada eficácia, é pouco utilizado no pronto-socorro, pois sua única formulação é intravenosa. 

B) drogas antiepilépticas devem ser suspensas nos pacientes submetidos ao coma barbitúrico até a retirada do tiopental, para 

não potencializar o efeito depressor sobre o sistema nervoso central. 

C) em pacientes submetidos ao coma barbitúrico, a realização do eletroencefalograma é dispensável, pois o tiopental assegura 

o controle da atividade epileptiforme. 

D) crises febris e sintomáticas agudas são causas de EME em menores de 1 ano de idade. 

E) o uso de corticoide de forma precoce nesses casos tem sido associado à redução de danos cerebrais nesses pacientes. 

 

27. Lactente de 6 meses de idade é levado ao  pronto-socorro com história de ter apresentado crise generalizada tônico-

clônica há 1 hora, com duração de 3 minutos. Ao exame físico, encontra-se febril, sonolento, sem sinais meníngeos e 

o restante do exame sem alterações.  

Em relação ao caso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O paciente deve receber, imediatamente, fenitoína na dose de 15 mg/kg devido ao risco de apresentar nova crise. 

B) Não é necessário introduzir medicação anticonvulsivante, nesse momento, por se tratar de crise única e de curta duração. 

C) Devem-se checar os antecedentes familiares para convulsão febril e epilepsia. 

D) Apesar do diagnóstico mais provável ser de convulsão febril benigna, deve-se avaliar a indicação coleta de líquor. 

E) No diagnóstico de convulsão febril benigna, não é necessária a realização de EEG. 

 

28. Menor de 02 anos com quadro clínico de diarreia aguda chega ao SPA com quadro de choque. Inicialmente foi 

infundida quantidade adequada de volume na primeira hora do atendimento, porém, durante o exame físico 

apresentava-se com taquicardia, boa perfusão periférica, extremidades pletóricas, enchimento capilar de 01 segundo 

e hipotensão refratária à infusão de dopamina. Realizado ecocardiograma que mostrou débito cardíaco aumentado 

com função ventricular normal.  

Qual é a principal hipótese levantada para esse caso? 

 

A) Choque cardiogênico 

B) Choque hipovolêmico 

C) Choque hipodinâmico 

D) Choque hiperdinâmico 

E) Choque distributivo 
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29. Sobre o Suporte Avançado de Vida, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Ressuscitação com fluidos: administrar bolus de fluidos na dose máxima de 10 mL/kg para lactentes e crianças com 

choque, incluindo quadros graves com dengue e malária;  

B) Atropina para intubação endotraqueal: não há evidência que respalde o uso rotineiro como pré-medicação para evitar 

bradicardia. Considerar nas condições em que o risco de bradicardia é maior.  

C) Antiarrítmicos para fibrilação ventricular (FV): Lidocaína tem efeito superior à Amiodarona e, por isso, só ele é 

preconizado desde 2015.  

D) Em relação ao uso do desfibrilador, preconiza-se utilizar uma dose inicial de 2 a 8/Kg. 

E) Ressuscitação com fluidos: administrar coloides na maioria dos casos tem demostrado melhores resultados que o uso de 

cristaloides, devido às mudanças epidemiológicas ocorridas no perfil de pacientes pediátricos graves. 

 

30. Adolescentes têm direito ao atendimento no planejamento reprodutivo, sem discriminação de qualquer tipo, com 

garantia de privacidade, sigilo e consentimento informado.  

 Em relação ao uso de contraceptivo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A idade ginecológica (tempo pós-menarca) não deve ser fator limitante para a orientação e a prescrição de métodos 

contraceptivos adequados. 

B) DIU é contraindicado em todas as pacientes adolescentes, pois o risco de doença inflamatória pélvica, nesse grupo, é alto.  

C) A utilização de anticoncepcional hormonal via oral não está recomendada em pacientes adolescentes, porque pode causar 

aumento ponderal exacerbado. 

D) O uso do preservativo masculino ou feminino é o método isolado mais seguro para ser utilizado como método preventivo 

de gravidez nos adolescentes. 

E) No caso do teste rápido de gravidez positivo no primeiro trimestre e, caso a adolescente não deseje o filho, pode ser 

realizado interrupção devido ao risco dessa gravidez. 

 

31. Sobre a cronologia da maturação sexual na puberdade, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O marco inicial da puberdade masculina é o desenvolvimento de pelos axilares que ocorre, em média, aos 11 anos, podendo 

variar dos 9 aos 14 anos, seguido do aumento do volume dos testículos em 4 ml. 

B) No sexo feminino, a gonadarca precede a adrenarca. Assim, o primeiro sinal da puberdade feminina é o aparecimento de 

pelos pubianos que inicialmente são finos em região de grandes lábios. 

C) Os primeiros ciclos menstruais costumam ser irregulares, anovulatórios e mais prolongados, entretanto, caso a adolescente 

inicie vida sexual, devemos orientar contracepção de forma adequada.  

D) No sexo masculino, pode ocorrer o surgimento do broto mamário, fenômeno chamado de ginecomastia puberal. Na maioria 

dos casos, devido aos transtornos psíquicos que causa, necessita de tratamento específico para resolução na maioria dos 

casos. 

E) A adrenarca nos meninos é mais tardia, acontecendo geralmente, entre 11 e 12 anos de idade. 

 

32. Várias controvérsias envolvem a vacina da dengue. Entre elas, destaca-se a ANTIBODY-DEPENDENT 

ENHANCEMENT(ADE), que se refere a(à) 

 

A) incremento à infecção em indivíduos vacinados, sem passado de dengue devido à presença de anticorpos heterotípicos (não 

neutralizantes). 

B) reação cruzada com o vírus da febre amarela. 

C) aumento dos efeitos adversos em idosos. 

D) aumento dos efeitos adversos nas crianças. 

E) resposta inadequada observada nos maiores de 9 anos. 

 

33. As reais contraindicações ou situações de adiamento da aplicação de vacinas devem ser consideradas corretamente, 

a fim de que as crianças possam ter acesso seguro a esse importante procedimento.  

 Indique, entre as alternativas abaixo relacionadas, aquela que NÃO representa contraindicação para a vacinação 

com vacinas de vírus vivo. 

 

A) Criança com imunodeficiência congênita ou adquirida 

B) Criança portadora de desnutrição crônica 

C) Criança em tratamento atual por neoplasia maligna. 

D) Criança em tratamento com corticosteroides em esquema imunossupressor. 

E) Criança com transplante de medula, realizado há menos de 60 dias. 
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34. Em relação aos tumores sólidos na infância, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O neuroblastoma é um tumor maligno do sistema nervoso simpático, e sua maior incidência ocorre em crianças maiores que 

10 anos. 

B) O tumor de Wilms geralmente se apresenta como massa abdominal assintomática, porém hematúria e hipertensão arterial 

podem estar presentes. 

C) Os lipossarcomas são os sarcomas de partes moles mais comuns na infância. 

D) O principal sítio de metástase do neuroblastoma é o pulmão. 

E) A radioterapia é o tratamento de escolha para os osteossarcomas. 

 

35. O neuroblastoma constitui um desafio para o oncologista, pois apresenta comportamento biológico diverso. Qual 

das alternativas abaixo se refere a esse tipo de tumor? 

 

A) É mais comum em adolescentes, com pico de incidência aos 12 anos. 

B) Pescoço e mediastino são as localizações mais frequentes. 

C) Podem ocorrer sintomas referentes à liberação de catecolaminas pelo tumor. 

D) Metástases ocorrem, preferencialmente, para pulmões e cérebro. 

E) Síndrome de Horner pode ocorrer no neuroblastoma abdominal. 

 

36. Alguns pacientes apresentam emergências decorrentes do câncer ou do seu tratamento. Sobre esses quadros, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) a Síndrome da Veia Cava Superior ( VCS ) resulta da obstrução ou compressão da VCS  em função de aumento da pressão 

intra-abdominal. 

B) a hiperleucocitose refere-se à contagem de leucócitos acima de 30.000/mm3, sendo mais comum na leucemia mieloide 

aguda. 

C) a terapia de emergência de escolha para a síndrome da VCS é a cirurgia. 

D) o linfoma não Hodgkin é a causa mais frequente da síndrome da VCS. 

E) a hipopotassemia é a consequência mais grave da lise tumoral. 

 

37. A Febre Reumática (FR) é um grande problema de saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. 

Entre as estratégias que visam diminuir sua incidência, inclui-se a introdução de esquemas terapêuticos profiláticos. 

Sobre a profilaxia da febre reumática, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Como profilaxia primária da febre reumática, o tratamento das faringoamigdalites estreptocócicas do grupo A deve ser 

iniciado em até 3 dias do início do quadro infeccioso. 

B) O tratamento adequado das faringoamigdalites estreptocócicas do grupo A é baseado na administração de antibiótico 

bactericida ou bacteriostático com manutenção de níveis séricos por 7 dias. 

C) Para pacientes que tiveram o diagnóstico de FR sem cardite prévia, a profilaxia secundária deve ser mantida até os 21 anos 

de idade ou por 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período. 

D) Tetraciclina, sulfas e cloranfenicol são as primeiras opções de tratamento das faringoamigdalites estreptocócicas do grupo 

A em pacientes com alergia à penicilina. 

E) Nos pacientes com lesão valvar residual moderada a severa, a profilaxia será mantida  até os 25 anos de idade ou 10 anos 

após o último surto, valendo o que cobrir maior período. 

 

38. Francisco, 5 anos vem apresentando febre elevada e cefaleia há 5 dias e rash há 3 dias. Ao exame físico, são 

observados: estado geral regular, temperatura axilar = 39° C; rash eritematoso micropapular difuso; palidez 

perioral; petéquias em dobras articulares, formando linhas transversais. A orofaringe apresenta-se hiperemiada, 

com discreto exudato. A língua é em framboesa. Também foram observadas linfoadenomegalias cervicais e 

submandibulares.  

 Considerando os dados clínicos, entre as alternativas abaixo, assinale a hipótese diagnóstica e o tratamento mais 

adequado ao caso. 

 

A) Doença de Kawasaki –  prednisolona e antibiótico  de largo espectro 

B) Escarlatina estreptocócica – penicilina benzatina 

C) Mononucleose  – sintomáticos 

D) Doença de Kawasaki –  gamaglobulina endovenosa e ácido acetilsalicílico 

E) Escarlatina estreptocócica – penicilina benzatina e gamaglobulina endovenosa 
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39. Atrasos no desenvolvimento/comportamento são comuns na infância, e cerca de 16% de todas as crianças poderão 

apresentar algum tipo de problema no desenvolvimento/comportamento. Sobre esse assunto, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

1.  A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se faça um teste de triagem padronizado de rotina aos 9, 18 e 

30 meses, observando-se a linguagem, as habilidades motora e social adaptativa. 

2.  Nos prematuros, o seguimento e a vigilância do desenvolvimento no primeiro ano de vida devem ser trimestrais. 

3.  O teste de Triagem do DENVER-II pode ser empregado e serve para avaliar as crianças desde o nascimento até 

aos 10 anos de idade. 

4.  O M-CHAT é um questionário que serve para um rastreamento específico para transtornos do espectro autista, 

sendo aplicado para crianças entre 16 e 30 meses. 

5 O Perímetro Cefálico (PC) é importante de ser acompanhado nos primeiros anos de vida, sendo considerado 

microcéfalo, quando o PC ao nascer no RN a termo seja menor que 34 cm. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 

B) As afirmativas 3 e 5 estão incorretas. 

C) As afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas.  

D) As afirmativas 2 e 4 estão incorretas. 

E) As afirmativas 1 e  5 estão incorretas. 

 

40. A zidovudina (AZT) por via oral, durante 4 semanas em recém-natos nascidos com exposição perinatal ao HIV faz 

parte da estratégia para evitar a transmissão vertical. O evento adverso mais comum do seu uso é a toxicidade 

 

A) hepática. B) renal. C) pancreática. D) hematológica. E) neurológica.  

 

41. Larissa, 10 meses de idade, previamente saudável, apresentou quadro de dor abdominal intensa, em cólica, 

associada a vômitos e eliminação de muco e sangue pelo ânus. Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

A) Enteroinfecção 

B) Alergia à proteína do leite de vaca 

C) Invaginação intestinal 

D) Pólipos retais 

E) Doença inflamatória intestinal 

 

42. Amanda, 8 anos, tem-se mostrado bastante “desanimada’’, sem energia, dormindo excessivamente e queixando-se 

de frio frequentemente. No último ano, houve retificação da curva altura/idade (atualmente no percentil 15),  

enquanto o peso/idade ascendeu do percentil 50  para o percentil 97. Ao exame, apresenta pele seca, cabelos finos e 

reflexos lentos.  

 Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual das seguintes condutas é a mais ADEQUADA? 

 

A) Solicitação de exame para determinar idade óssea. 

B) Solicitação de hormônios tireoideanos. 

C) Afirmar aos pais que a criança está com crescimento e desenvolvimento normais. 

D) Solicitação de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada. 

E) Internamento para investigação de neoplasia do SNC. 

 

43. Os dados da anamnese e do exame físico, além dos exames laboratoriais, ajudam no diagnóstico diferencial das 

afecções respiratórias do período neonatal, pois as possibilidades diagnósticas são muito diversas.  

 Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A doença de membrana hialina ou síndrome do desconforto respiratório (SDR) caracteriza-se por desconforto respiratório 

leve a moderado, geralmente de evolução benigna, decorrente de retardo na absorção do líquido pulmonar após o 

nascimento.  

B) A pneumonia neonatal, com frequência, é um dos primeiros sinais de infecção sistêmica, podendo estar ou não associada à 

asfixia ao nascimento, e o quadro respiratório  frequentemente é indistinguível de outros quadros clínicos do RN. 

C) A taquipneia transitória do recém-nascido (TTRN) atinge, em geral, RN a termo ou pós-termo com história de asfixia 

perinatal e provoca fenômenos obstrutivos e inflamatórios com múltiplas áreas de atelectasias e hiperinsuflação. 

D) O pneumotórax hipertensivo frequentemente é assintomático, podendo, no entanto, ocorrer taquipneia leve, aumento do 

diâmetro ântero-posterior do tórax e hipofonese das bulhas cardíacas. 

E) A síndrome de adaptação respiratória é mais comum no RN pós-termo e geralmemte é associada à aspiração de mecônio. O 

uso de ventilação não invasiva é geralmente necessário. 
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44. Eduardo, 4 anos de idade retorna ao ambulatório de pediatria com o resultado de um hemograma no qual foram  

salientados os seguintes itens: hemoglobina-8,5g/dl, VCM 71µ³, CHCM 28g/dl e RDW 19%. Foi observado, ainda, 

discreto aumento do número de plaquetas.  

 De acordo com os dados, é CORRETO afirmar que 

 

A) o quadro laboratorial é sugestivo de anemia ferropriva. 

B) se trata de uma anemia macrocítica e hipocrômica. A presença de aumento de plaquetas indica que, além de ácido fólico, 

deve ser reposta vitamina B12,  já que a medula está lançando formas jovens de plaquetas na circulação periférica. 

C) a presença de RDW aumentado não é compatível com a anemia ferropriva que se caracteriza por microcitose, hipocromia  e 

diminuição do  RDW e dos níveis de hemoglobina. 

D) se trata de um hemograma compatível com Beta Talassemía major, sendo necessária a eletroforese da hemoglobina para 

confirmação do diagnóstico. 

E) se trata de um hemograma compatível com BetaTalassemía minor sendo necessária a eletroforese da hemoglobina para 

confirmação do diagnóstico. 

 

45. Maria, 8 anos, portadora de anemia falciforme, apresenta exantema que começou na face, no tronco e se estendeu 

para os membros há três dias. Ao exame: exantema macular e rendilhado, mais intenso nas raízes dos membros e na 

face. Evoluiu com crise aplástica, necessitando de hemotransfusão.  

 Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? 

 

A) Sarampo B) Rubéola C) Escarlatina D) Eritema infeccioso E) Dengue 

 

46. Em casos suspeitos de leucemia, a anamnese e o exame físico devem ser minuciosos, uma vez que os sintomas de tal 

neoplasia hematológica são inespecíficos, podendo mimetizar doenças comuns da infância.  

 Qual dos casos clínicos abaixo é o mais sugestivo de leucemia? 

 

A) Nicolau, 5 anos, portador de  Síndrome de Down, vem apresentando febre,  tosse seca e coriza há 7 dias. 

B) Kleidson, 7 anos, apresenta adenomegalias cervicais bilaterais, associado à febre, dor de garganta, perda de peso e a 

calafrios há 2 semanas. 

C) Bernardo, 6 anos, apresenta palidez, astenia, dores ósseas e febre há 3 semanas. Há 2 dias, vem com gengivorragia e  

equimoses. 

D) Rita, 6 anos, vem apresentando febre alta com vários picos diários, astenia e mialgia há 2 dias; após o desaparecimento da 

febre, evoluiu com petéquias. 

E) Ricardo, 14 anos, com quadro de hepatoesplenomegalia febril há 3 semanas. Hemograma com pancitopenia. Procedente do 

sertão de Pernambuco. Irmão teve quadro semelhante há dois anos. 

 

47. Kennedy, 7 anos chega acompanhado da mãe ao serviço de emergência. Menor apresenta “inchaço” há 72 horas.  

Inicialmente o edema era palpebral, mas progrediu no dia seguinte, para o tronco e para os membros. Notou ainda 

que o menor vem urinando pouco, e a urina tem cor de café. Nega febre e disúria. Cartão vacinal atualizado. Refere 

infecção de pele e de vias aéreas superiores no último mês. Menor com EGR, edema discreto de face, parede 

abdominal e membros. Restante do exame sem alterações. PA acima do percentil 95 para a altura/idade. Sumário de 

urina (urina tipo I) pH=7 proteínas +/4+; numerosas hemácias, vários leucócitos e cilindros hemáticos.  

Assinale o diagnóstico mais provável, relacionando a história, o exame físico e os principais exames complementares 

para confirmar o diagnóstico. 

 

A) Síndrome nefrótica; solicitar proteínas totais e frações, lipidograma e proteinúria de 24 horas. 

B) Glomerulonefrite pós-estretocócica; verificar volume urinário nas 24 horas; solicitar C3 e antiestreptolisina O.  

C) Infecção do trato urinário, solicitar urocultura e ultrassonografia renal e vias urinárias. 

D) Glomerulonefrite pós-estreptocócica, solicitar C3 e  tomografia computadorizada renal.  

E) Síndrome hemolítico-urêmica. Solicitar sumário de urina, função renal e hemograma completo. 

 

48. Bianca, 14 anos, apresenta febre e artrite recorrente no punho direito, cotovelo direito, joelho esquerdo e 

interfalangenas do pé direito há um mês. Ao exame: estado geral regular, pálida +/4+, artrite no cotovelo direito, 

hepatoesplenomegalia e lesões ulceradas na mucosa oral. 

Qual é a hipótese diagnóstica mais provável e qual exame complementar melhor auxilia para esclarecimento do 

diagnóstico? 

 

A) Febre reumática. Solicitar antiestreptolisina O (ASO). 

B) Artrite idiopática juvenil. Solicitar fator reumatoide. 

C) Artrite séptica. Solicitar hemograma. 

D) Artrite reativa. Solicitar cultura de secreção vaginal. 

E) Lúpus eritematoso sistêmico. Solicitar Fator Anti Núcleo (FAN). 
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49. Trata-se de uma doença exantemática, autolimitada; apresenta um período prodrômico com febre, coriza e 

conjuntivite durante 3 a 5 dias, quando surge um exantema maculopapular na região retroauricular espalhando 

para o tronco e os membros em 2 a 4 dias. Pode acentuar ou desencadear uma deficiência de vitamina A, que resulta 

em aumento da morbimortalidade. Estamos nos referindo à seguinte doença: 

 

A) Exantema infeccioso. 

B) Exantema súbito. 

C) Zika. 

D) Dengue 

E) Sarampo. 

 

50. Em relação à abordagem do RN de mãe soropositiva para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) A profilaxia com zidovudina deve ser administrada à criança logo após o nascimento, mesmo que seja baseado, apenas, no 

resultado do teste rápido para o HIV positivo. 

B) No RN em uso da zidovudina como profilaxia, a terapia deverá se estender por 4 meses após o parto.  

C) A amamentação está liberada para mães soropositivas com carga viral indetectável.  

D) Antes de o RN receber alta hospitalar, deve ser aplicada a vacina BCG e substituir a vacina de Hepatite B pela a 

imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  

E) No acompanhamento do calendário vacinal desse paciente o uso da vacina influenza aos 6 meses só será indicado naqueles 

que comprovadamente não foram infectados. 
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ATENÇÃO 

 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos 

exigidos para a especialidade. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-

Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
 
 

 
 

 


