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INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  

1) Você receberá do fiscal de sala 

questões objetivas e também 

para marcação das opções. 

2) É proibido folhear este caderno de prova 

3) A prova terá a duração de quatro horas. Faça

do tempo previsto. 

4) Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

numeração das questões e páginas 

5) Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente

6) Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique 

7) As respostas das questões devem ser assinaladas 

ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

8) O cartão resposta não deve ser rasurad

identificação clara da resposta marcada.

9) Após terminar de marcar as respostas 

assinado ao fiscal de sala. 

10)  Você somente poderá deixar definitivamente 

e sem este caderno de prova.

11)  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

início da prova. 

12)  Na correção do cartão resposta

assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

legível. 

13)  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura 

processo seletivo. 

14) Durante a prova, não será permitida qualquer es

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 

utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
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A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS
 
 

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 9 (nove)  páginas

também um cartão resposta com 50 (cinquenta) espaços 

caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

e quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente

s questões devem ser assinaladas no cartão resposta

ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada. 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta)

. 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

BOA PROVA!  
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QUESTÕES OBJETIVAS  

páginas e 50 (cinquenta) 

espaços numerados, reservados 

uilidade, mas fique atento para não passar 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

imediatamente ao fiscal de sala. 

cartão resposta com CANETA 

ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

devidamente identificado e 

40 (quarenta) minutos de seu início 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 

que, porventura: não estejam 

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

pécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
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QUESTOES OBJETIVAS

 

QUESTÃO 1  Lactente de 3 meses de vida deu 
entrada na UPA com quadro de crise convulsiva 
tônico- clônica generalizada com duração de 30 
minutos. Após estabilização do quadro, nota
que há uma mancha arroxeada em toda 
hemiface direita do paciente. A ressonância 
magnética de crânio demonstra a presença de 
Angioma leptomeníngeo no hemisfério cerebral 
direito. 

Qual é o diagnóstico deste lactente?
 

(A) Neurofibromatose tipo 1. 
(B) Neurofibromatose tipo 2. 
(C) Esclerose tuberosa. 
(D) Doença de Sturge-Weber. 

 
 
_________________________________________
QUESTÃO 2 Menino de 9 anos, previamente 
hígido, foi internado na enfermaria de pediatria 
com queixa de cefale ia holocraniana intensa há 
5 dias associada à diminuição da acuidade 
visual bilateral, fraqueza de membros inferiores 
associado à hiporreflexia e episódios de 
retenção urinária. Refere que 21 dias teve 
quadro de Varicela com resolução completa em 
7 dias.  
Foi realizada a ressonância magnética de 
crânio, a qual evidenciou lesões hiperintensas 
assimétricas acometendo a substância branca 
bilateralmente em T2 e Flair. 
Qual é o provável diagnóstico? 

 
(A) Encefalomielite Disseminada Aguda
(B) Neurocisticercose. 
(C) Meduloblastoma. 
(D) Síndrome de Guillain-Barré. 
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QUESTOES OBJETIVAS  

Lactente de 3 meses de vida deu 
entrada na UPA com quadro de crise convulsiva 

clônica generalizada com duração de 30 
quadro, nota -se 

que há uma mancha arroxeada em toda 
hemiface direita do paciente. A ressonância 
magnética de crânio demonstra a presença de 
Angioma leptomeníngeo no hemisfério cerebral 

Qual é o diagnóstico deste lactente?  

_________________________________________ 
Menino de 9 anos, previamente 

hígido, foi internado na enfermaria de pediatria 
ia holocraniana intensa há 

5 dias associada à diminuição da acuidade 
visual bilateral, fraqueza de membros inferiores 
associado à hiporreflexia e episódios de 
retenção urinária. Refere que 21 dias teve 
quadro de Varicela com resolução completa em 

Foi realizada a ressonância magnética de 
crânio, a qual evidenciou lesões hiperintensas 
assimétricas acometendo a substância branca 

Encefalomielite Disseminada Aguda. 

_________________________________________
QUESTÃO 3  As Parassonias são distúrbios do 
sono que consistem em fenômenos motores, 
autônomos ou experiências indesejadas. Qual 
das assertivas abaixo representa uma delas?

 
(A) Despertar confusional
(B) Narcolepsia. 
(C) Bruxismo. 
(D) Síndrome das pernas inquietas

_________________________________________
QUESTÃO 4 Marque a assertiva 
quan to aos tipos de cranioestenoses

 
(A) Plagiocefalia: fusão unilateral da sutura 

coronária. 
(B) Oxicefalia: fusão isolada da sutura metópica
(C) Escafocefalia: fusão de
(D) Trigonocefalia: fusão da sutura sagital

_________________________________________
QUESTÃO 5 Na abordagem farmacológica do 
estado de mal epiléptico (EME) na emergência 
pediátrica, em pacientes fora do períod
neonatal, podemos AFIRMAR

 
(A) O fenobarbital é a droga inicial de escolha
(B) A fenitoína não faz parte das opções 

farmacológicas. 
(C) Tanto o diazepan como o midazolam devem 

ser administrados via intramuscular na 
ausência de acesso venoso

(D) O valproato de sódio venoso pode ser utilizado 
no caso de EME por ausência

_________________________________________
QUESTÃO 6 Com relação à Epilepsia tipo 
Ausência Juvenil, podemos

 
(A) inicia-se na idade escolar
(B) as descargas paroxísticas no EEG aparecem 

com a hiperventilação
(C) acomete mais as meninas
(D) acomete preferencialmente pacientes com 

neuropatia prévia. 
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_________________________________________ 
As Parassonias são distúrbios do 

sono que consistem em fenômenos motores, 
autônomos ou experiências indesejadas. Qual 
das assertivas abaixo representa uma delas?  

Despertar confusional. 

Síndrome das pernas inquietas. 
_________________________________________ 

Marque a assertiva CORRETA 
to aos tipos de cranioestenoses  

Plagiocefalia: fusão unilateral da sutura 

Oxicefalia: fusão isolada da sutura metópica. 
Escafocefalia: fusão de todas as suturas. 
Trigonocefalia: fusão da sutura sagital. 

_________________________________________ 
Na abordagem farmacológica do 

estado de mal epiléptico (EME) na emergência 
em pacientes fora do períod o 

AFIRMAR que 

O fenobarbital é a droga inicial de escolha. 
A fenitoína não faz parte das opções 

Tanto o diazepan como o midazolam devem 
ser administrados via intramuscular na 
ausência de acesso venoso. 
O valproato de sódio venoso pode ser utilizado 
no caso de EME por ausência. 

_________________________________________ 
Com relação à Epilepsia tipo 

Ausência Juvenil, podemos  AFIRMAR que 

se na idade escolar. 
descargas paroxísticas no EEG aparecem 

ventilação. 
comete mais as meninas. 
comete preferencialmente pacientes com 
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_________________________________________
QUESTÃO 7 A Síndrome de West consiste na 
tríade: crises em espasmos,  
mental e atraso neuropsicomotor. Marque a 
assertiva CORRETA quanto à s caracter
desta síndrome. 

 
(A) Pico de incidência aos 12 meses
(B) Acomete mais meninas. 
(C) Os espasmos ocorrem de forma simétrica e 

sempre em flexão. 
(D) Ocorrem tanto no sono como na vigília

_________________________________________
QUESTÃO 8 Com relação à Síndrome de 
Aicardi, podemos AFIRMAR que 

 
(A) incide apenas no sexo masculino
(B) apresenta-se como mioclonias de membros ou 

face em recém-nascidos. 
(C) não há associação com malformações do 

sistema nervoso central. 
(D) apresenta bom prognóstico. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 9 Qual das assertivas abaixo 
classifica a Crise Convulsiva como Complexa?

 
(A) Apresentação generalizada. 
(B) Duração de 10 minutos. 
(C) Recorrência em < 24 horas da primeira crise
(D) Exame neurológico pós-ictal sem déficit focal

 
_________________________________________
QUESTÃO 10 Lactente de 8 meses iniciou há 4 
semanas lesões eczematosas progressivas em 
face, couro cabeludo, tronco e região e
dos membros associada a prurido intenso.
Qual é o diagnóstico? 

 
(A) Escabiose. 
(B) Dermatite Atópica. 
(C) Dermatite Seborreica. 
(D) Candidíase mucocutânea. 
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_________________________________________ 
A Síndrome de West consiste na 

 deterioração 
atraso neuropsicomotor. Marque a 

s caracter ísticas 

Pico de incidência aos 12 meses. 

Os espasmos ocorrem de forma simétrica e 

como na vigília. 
_________________________________________ 

Com relação à Síndrome de 

ncide apenas no sexo masculino. 
se como mioclonias de membros ou 

malformações do 

_________________________________________ 
Qual das assertivas abaixo 

classifica a Crise Convulsiva como Complexa?  

em < 24 horas da primeira crise. 
ictal sem déficit focal. 

_________________________________________ 
Lactente de 8 meses iniciou há 4 

semanas lesões eczematosas progressivas em 
face, couro cabeludo, tronco e região e xtensora 

prurido intenso.  

_________________________________________
QUESTÃO 11 Você está no ambulatório de 
Dermatologia pediátrica e 
corticostero ide tópico para um paciente com 
dermatite atópica. Marque a assertiva que 
contenha a orientação CORRET
desta medicação 

 
(A) Expor o risco de hipogmentação e atrofia 

cutânea pelo uso desta medicação
(B) Escolher os de alta potência para o tratamento 

de lesões em face. 
(C) Pomadas são melhores do que cremes para 

tratamento de lesões agudas
(D) Deve-se contraindicá

opção de usar o tacrolimus
 

 
_________________________________________
QUESTÃO 12 Com relação ao quadro 
infeccioso de Exantema Súbito, podemos 
AFIRMAR que 

 
(A) é causado exclusivamente pelo Herpes Vírus 

Humano tipo 6. 
(B) é a única forma clínica da infecção pelo 

Herpes Vírus Humano tipo 6
(C) é causa comum de 

lactentes. 
(D) o exantema inicia-se sempre nas regiões 

malares. 
_________________________________________
QUESTÃO 13 Quais são os possíveis eventos 
adversos relacionados ao uso de Linezolida 
para tratamento de infecções hospitalares em 
pediatria? 

 
(A) Síndrome do homem vermelho
(B) Colelitíase. 
(C) Litíase urinária. 
(D) Síndrome da serotonina
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_________________________________________ 
Você está no ambulatório de 

Dermatologia pediátrica e indica o uso de 
ide tópico para um paciente com 

dermatite atópica. Marque a assertiva que 
CORRETA quanto ao uso 

Expor o risco de hipogmentação e atrofia 
cutânea pelo uso desta medicação. 

alta potência para o tratamento 

Pomadas são melhores do que cremes para 
tratamento de lesões agudas. 

se contraindicá-la sempre que tiver a 
opção de usar o tacrolimus. 

_________________________________________ 
Com relação ao quadro 

infeccioso de Exantema Súbito, podemos 

causado exclusivamente pelo Herpes Vírus 

a única forma clínica da infecção pelo 
Herpes Vírus Humano tipo 6. 

causa comum de convulsão febril em 

se sempre nas regiões 

_________________________________________ 
Quais são os possíveis eventos 

adversos relacionados ao uso de Linezolida 
para tratamento de infecções hospitalares em 

Síndrome do homem vermelho. 

Síndrome da serotonina. 
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_________________________________________
QUESTÃO 14 Marque a assertiva 
quanto ao uso de Quinolonas para o trata
de infecções em pediatria 

 
(A) Contraindicada em absoluto para menores de 

16 anos. 
(B) Indicada para tratamento de 

aguda. 
(C) Indicada para tratamento de infecções por 

anaeróbios resistentes a outras drogas
(D) Indicada para tratamento após exposição ao 

Bacilus antharacis. 
_________________________________________
QUESTÃO 15  Na avaliação de Febre Sem 
Sinais de Localização nos lactentes de 1 a 3 
meses de idade, utiliza- se o Critério de 
Rochester. Marque a assertiva que 
paciente como sendo de Alto Risco, de acordo 
com o critério acima: 

 
(A) Contagem de leucócitos totais

14.000/mm³. 
(B) Contagem absoluta de bastões em 1.800/mm³
(C) Sedimento urinário em contagem de 9 

leucócitos/campo. 
(D) Fezes com contagem de 3 leucócitos/ campo 

nas crianças com diarréia. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 16 Recém- nascido com 15 dias de 
vida é levado pela mãe à Unidade de Pronto 
Atendimento devido ao surgimento de febre 
isolada de 38,4º C há 6 horas. Ela afirma que o 
bebê está em aleitamento materno exclusivo, 
com boa pega e sucção, diurese preservada, 
evacuaç ões normais e sem quaisquer outras 
queixas.  
Nasceu de parto vaginal com 39 semanas
pré-natal completo e sem intercorrências, com 
sorologias todas negativas, HIV e VDRL da 
admissão na maternidade negativos. Bolsa rota 
no ato, Apgar: 9/10, peso: 3200g, estatura de 
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_________________________________________ 
Marque a assertiva CORRETA 

quanto ao uso de Quinolonas para o trata mento 

indicada em absoluto para menores de 

Indicada para tratamento de osteomielite 

Indicada para tratamento de infecções por 
outras drogas. 

Indicada para tratamento após exposição ao 

_________________________________________ 
Na avaliação de Febre Sem 

Sinais de Localização nos lactentes de 1 a 3 
se o Critério de 

que classifica o 
paciente como sendo de Alto Risco, de acordo 

Contagem de leucócitos totais em 

Contagem absoluta de bastões em 1.800/mm³. 
Sedimento urinário em contagem de 9 

Fezes com contagem de 3 leucócitos/ campo 

_________________________________________ 
nascido com 15 dias de 

vida é levado pela mãe à Unidade de Pronto 
Atendimento devido ao surgimento de febre 
isolada de 38,4º C há 6 horas. Ela afirma que o 
bebê está em aleitamento materno exclusivo, 
com boa pega e sucção, diurese preservada, 

ões normais e sem quaisquer outras 

Nasceu de parto vaginal com 39 semanas , com 
natal completo e sem intercorrências, com 

sorologias todas negativas, HIV e VDRL da 
admissão na maternidade negativos. Bolsa rota 
no ato, Apgar: 9/10, peso: 3200g, estatura de 

50cm e perímetro cefálico de 34cm. Recebeu 
alta com 48h de vida sem int
Qual a conduta correta para o recém nascido 
acima? 

 
(A) Liberar para casa sem realizar exames e com 

orientação de reavaliação diária caso persista 
a febre. 

(B) Coletar hemograma e sedimento urinário para 
realizar a classificação de risco do 
nascido. 

(C) Coletar sedimento urinário e urinocultura e 
orientar reavaliação se exames normais

(D) Internação hospitalar e início de 
antibioticoterapia parenteral após coleta de 
culturas de sangue, líquor e urina.

 
_________________________________________
QUESTÃO 17 Com relação à
Terapia elétrica (desfibrilação ou cardioversão) 
no suporte avançado de vida em pediatria, em 
qual dos ritmos abaixo a mesma é 
CONTRAINDICADA? 

 
(A) Fibrilação Ventricular
(B) Taquicardia Ventricular
(C) Taquicardia Supraventri
(D) Atividade elétrica sem pulso

 
_________________________________________
QUESTÃO 18 Com relação a realização da 
compressão torácica durante o suporte básico 
de vida em pediatria, podemos 
 
(A) deve ser iniciada apenas na ausência de pulso 

central. 
(B) a frequência das compressões torácicas varia 

de acordo com a faixa etária da criança
(C) não há diferença de técnica de acordo com a 

faixa etária da criança
(D) se houver somente 1 socorrista, recomenda

um ciclo inicial de 2 minutos antes de solicita
ajuda. 
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50cm e perímetro cefálico de 34cm. Recebeu 
alta com 48h de vida sem int ercorrências.   
Qual a conduta correta para o recém nascido 

Liberar para casa sem realizar exames e com 
orientação de reavaliação diária caso persista 

Coletar hemograma e sedimento urinário para 
realizar a classificação de risco do recém-

Coletar sedimento urinário e urinocultura e 
orientar reavaliação se exames normais. 
Internação hospitalar e início de 
antibioticoterapia parenteral após coleta de 
culturas de sangue, líquor e urina. 

_________________________________________ 
Com relação à  realização de 

Terapia elétrica (desfibrilação ou cardioversão) 
no suporte avançado de vida em pediatria, em 
qual dos ritmos abaixo a mesma é 

Fibrilação Ventricular. 
Taquicardia Ventricular. 
Taquicardia Supraventricular. 
Atividade elétrica sem pulso 

_________________________________________ 
Com relação a realização da 

compressão torácica durante o suporte básico 
de vida em pediatria, podemos AFIRMAR que 

eve ser iniciada apenas na ausência de pulso 

frequência das compressões torácicas varia 
de acordo com a faixa etária da criança. 
ão há diferença de técnica de acordo com a 

faixa etária da criança. 
e houver somente 1 socorrista, recomenda-se 

um ciclo inicial de 2 minutos antes de solicitar 
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_________________________________________
QUESTÃO 19 Com relação à perda de fôlego 
pálida do lactente, marque a assertiva 
CORRETA 
 
(A) Caracteriza-se por período de choro 

prolongado, complicado por hipoventilação e 
cianose progressiva. 

(B) Caracteriza-se por episódio de contrariedade à
vontade do lactente seguida por um ou dois 
choros curtos, palidez e perda de consciência

(C) Contribui para aumento do risco de parada 
cardiorespiratória e comprometimento 
neurológico futuro 

(D) Representa a principal causa de sín
infância. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 20 No atendimento de emergência da 
criança vítima de afogamento, podemos 
AFIRMAR que 
 
(A) a Parada Cardiorrespiratória ocorre 

principalmente por fibrilação ventricular
(B) a gravidade do afogamento independe do 

tempo de submersão. 
(C) a hipotermia <32º C exige medidas para 

aquecimento ativo da vítima. 
(D) o prognóstico é determinado apenas pela 

quantidade de água aspirada pela vítima
 

_________________________________________
QUESTÃO 21 Pré-escolar de três anos foi 
levada para a Unidade de Pronto Atendimento 
após ter ingerido um frasco inteiro de 
paracetamol solução em casa, há
horas. Ela encontra- se corada, lúcida, falante e 
com exame neurológico normal e sem 
sangramentos ativos. 
Qual é a conduta indicada para este caso?
 
(A) Lavagem gástrica, lactulona e neomicina oral 

na emergência. 
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_________________________________________ 
perda de fôlego 

pálida do lactente, marque a assertiva 

se por período de choro 
prolongado, complicado por hipoventilação e 

por episódio de contrariedade à 
vontade do lactente seguida por um ou dois 
choros curtos, palidez e perda de consciência. 
Contribui para aumento do risco de parada 
cardiorespiratória e comprometimento 

Representa a principal causa de síncope na 

_________________________________________ 
No atendimento de emergência da 

criança vítima de afogamento, podemos 

espiratória ocorre 
principalmente por fibrilação ventricular. 

gravidade do afogamento independe do 

hipotermia <32º C exige medidas para 

prognóstico é determinado apenas pela 
quantidade de água aspirada pela vítima. 

_________________________________________ 
escolar de três anos foi 

levada para a Unidade de Pronto Atendimento 
após ter ingerido um frasco inteiro de 

há cerca de 2 
se corada, lúcida, falante e 

com exame neurológico normal e sem 

Qual é a conduta indicada para este caso?  

Lavagem gástrica, lactulona e neomicina oral 

(B) Iniciar hemodiálise, lactulona e neomicina oral 
e internação na UTI pediátrica

(C) Iniciar-N acetilcisteína, monitorar estado 
mental e coletar coag
ampla com internação na enfermaria

(D) Iniciar plasmaferese, coletar somente provas 
de função hepática e renal, coagulograma e 
internação na UTI pediátrica

 
_________________________________________
QUESTÃO 22 Qual dos sintomas abaixo 
relacionado à intoxicação por antidepressivos 
tricíclicos? 
 
(A) Bradicardia. 
(B) Miose. 
(C) Enurese. 
(D) Delírio. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 23 Qual dos sintomas abaixo está 
relacionado à intoxicação por nafazolina?
 
(A) Bradicardia. 
(B) Miose. 
(C) Hipotensão.  
(D) Rubor cutâneo. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 24 Lactente de nove meses foi 
levado ao pediatra por ter iniciado febre há seis 
dias. o Pai afirma que no terceiro dia de doença 
procurou a Unidade de Pronto Atendimento na 
qual o pediatra de plantão diagnosticou 
amidalite aguda e prescreveu penicilina 
benzatina, esta realizada no ato. No entanto, a 
febre não cessou e o bebê passou a apresentar 
olhos hiperemiados, adenomegalia cervical 
anterior direita de 2 cm, exantema eritemato
papular difuso, com placa urticariforme em 
torno da cicatriz da BCG na região delt
direita e  edema de mãos e pés.
Qual é o diagnóstico? 
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Iniciar hemodiálise, lactulona e neomicina oral 
e internação na UTI pediátrica. 

N acetilcisteína, monitorar estado 
mental e coletar coagulograma e bioquímica 
ampla com internação na enfermaria. 
Iniciar plasmaferese, coletar somente provas 
de função hepática e renal, coagulograma e 
internação na UTI pediátrica. 

_________________________________________ 
Qual dos sintomas abaixo está 

relacionado à intoxicação por antidepressivos 

_________________________________________ 
Qual dos sintomas abaixo está 

relacionado à intoxicação por nafazolina?  

_________________________________________ 
Lactente de nove meses foi 

levado ao pediatra por ter iniciado febre há seis 
dias. o Pai afirma que no terceiro dia de doença 
procurou a Unidade de Pronto Atendimento na 

o pediatra de plantão diagnosticou 
amidalite aguda e prescreveu penicilina 
benzatina, esta realizada no ato. No entanto, a 
febre não cessou e o bebê passou a apresentar 
olhos hiperemiados, adenomegalia cervical 
anterior direita de 2 cm, exantema eritemato  
papular difuso, com placa urticariforme em 
torno da cicatriz da BCG na região delt oidea 
direita e  edema de mãos e pés.  
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(A) Farmacodermia. 
(B) Escarlatina. 
(C) Mononucleose Infecciosa. 
(D) Síndrome de Kawasaki. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 25 Durante visita no alojamento 
conjunto, o residente examina recém nascido 
com 48 horas de vida, a termo (38 semanas), 
peso de nascimento de 3000g, com exantema 
maculopapular difuso, ictérico +/4+ Zona II 
Kramer e com hepatoesplenomegalia.
Mãe refere que teve sífilis na gestação e que 
tratou adequadamente.  
Qual a abor dagem mais adequada quanto à 
investigação a ser realizada? 

 
(A) Como a mãe refere tratamento adequado 

durante a gestação, o residente consider
recém-nascido tratado e dá alta para 
seguimento ambulatorial. 

(B) Como a mãe refere tratamento adequado 
durante a gestação, o residente prescreve 
dose única de penicilina benzatina e dá alta 
para acompanhamento ambulatorial.

(C) O residente coleta sorologia do recém
e da mãe (VDRL) e, se o título for superior ao 
da mãe, inicia penicilina G cristalina por 10 
dias. 

(D) O residente coleta hemograma completo, 
VDRL, RX ossos longos, líquor e VDRL no 
líquor e inicia penicilina G cristalina por 10 
dias.  

_________________________________________
QUESTÃO 26 Lactente com 55 dias de vida é 
trazido ao Pronto atendimento com hist
febre, tosse e dispne ia há quatro dias. Ao 
exame clí nico: bom estado geral, mamando 
bem em seio materno com frequência 
respiratória de 70 irpm, sem esforço 
respiratório. Ausculta pulmonar: murmúrio 
vesicular presente e simétrico bilateralmente, 
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_________________________________________ 
Durante visita no alojamento 

o residente examina recém nascido 
com 48 horas de vida, a termo (38 semanas), 
peso de nascimento de 3000g, com exantema 

culopapular difuso, ictérico +/4+ Zona II de 
Kramer e com hepatoesplenomegalia.  
Mãe refere que teve sífilis na gestação e que 

dagem mais adequada quanto à 

Como a mãe refere tratamento adequado 
durante a gestação, o residente considera o 

nascido tratado e dá alta para 

Como a mãe refere tratamento adequado 
durante a gestação, o residente prescreve 
dose única de penicilina benzatina e dá alta 
para acompanhamento ambulatorial. 

recém-nascido 
se o título for superior ao 

inicia penicilina G cristalina por 10 

O residente coleta hemograma completo, 
VDRL, RX ossos longos, líquor e VDRL no 
líquor e inicia penicilina G cristalina por 10 

________________________________ 
Lactente com 55 dias de vida é 

trazido ao Pronto atendimento com hist ória de 
ia há quatro dias. Ao 

nico: bom estado geral, mamando 
bem em seio materno com frequência 
respiratória de 70 irpm, sem esforço 
respiratório. Ausculta pulmonar: murmúrio 
vesicular presente e simétrico bilateralmente, 

estertores crepitantes no ápice do hemitórax 
direito. Baseado n o Manual de Doenças 
Respiratórias Agudas do Ministério da Saúde, 
qual é a conduta CORRETA
 
(A) Internação hospitalar em quarto ou enfermaria
(B) Acompanhamento ambulatorial sem uso de 

antibiótico oral. 
(C) Acompanhamento ambulatorial com uso de 

antibiótico oral. 
(D) Internação hospitalar em unidade de terapia 

intensiva pediátrica. 
_________________________________________
QUESTÃO 27 Lactente com quatro meses de 
vida é trazido ao Pronto atendimento com 
histó ria de febre, tosse e dispn
Ao exame clí nico: bom estado geral, mamando 
bem em seio materno com frequência 
respiratória de 60 irpm, sem esforço 
respiratório. Ausculta pulmonar: murmúrio 
vesicular presente e simétrico bilateralmente, 
estertores crepitantes na base do hemitórax 
direito. sibilos au sentes. Baseado no Manual de 
Doenças Respiratórias Agudas do Ministério da 
Saúde, qual é o diagnostico 
 
(A) Pneumonia Grave. 
(B) Pneumonia. 
(C) Pneumonia Muito Grave
(D) Bronquiolite. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 28 Recém -
icterícia prolongada (está no décimo terceiro 
dia de vida) com predomínio de bilirrubina 
indireta, fontanela posterior aberta, 
macroglossia, hipotonia, choro rouco, com pele 
moteada e seca e hérnia umbilical. A que 
exames de sangue deve ser su
diagnóstico de sua patologia?

 
(A) Dosagem sérica de proteína total e frações e 

hemograma. 
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estertores crepitantes no ápice do hemitórax 
o Manual de Doenças 

Respiratórias Agudas do Ministério da Saúde, 
CORRETA para este paciente? 

Internação hospitalar em quarto ou enfermaria. 
companhamento ambulatorial sem uso de 

companhamento ambulatorial com uso de 

Internação hospitalar em unidade de terapia 
 

_________________________________________ 
Lactente com quatro meses de 

vida é trazido ao Pronto atendimento com 
ria de febre, tosse e dispn eia há cinco dias. 

nico: bom estado geral, mamando 
bem em seio materno com frequência 
respiratória de 60 irpm, sem esforço 
respiratório. Ausculta pulmonar: murmúrio 
vesicular presente e simétrico bilateralmente, 
estertores crepitantes na base do hemitórax 

sentes. Baseado no Manual de 
Doenças Respiratórias Agudas do Ministério da 
Saúde, qual é o diagnostico CORRETO? 

Pneumonia Muito Grave. 

_________________________________________ 
-nascido apresentando 

icterícia prolongada (está no décimo terceiro 
dia de vida) com predomínio de bilirrubina 
indireta, fontanela posterior aberta, 
macroglossia, hipotonia, choro rouco, com pele 
moteada e seca e hérnia umbilical. A que 
exames de sangue deve ser su bmetido para o 
diagnóstico de sua patologia?  

Dosagem sérica de proteína total e frações e 
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(B) Dosagem sérica de T4, T4 livre e TSH.
(C) Teste do afoiçamento e eletroforese de 

hemoglobina. 
(D) Contagem de reticulócitos e provas de função 

hepática. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 29 Recém-nascido ,
feminino, pré- termo com Ballard de 29 semanas 
de idade gestacional e pesando 1200g
desconforto respiratório intenso com batimento 
de asas do nariz, gemido e cianose. A 
radiogr afia de tórax evidenciou padrão de 
Doença de Membrana Hialina. Foram 
administradas duas doses de surfactante e a 
paciente vinha apresentando uma melhora 
progressiva do seu estado respiratório e já se 
iniciava o desmame da ventilação mecânica 
quando, no ter ceiro dia de vida, surgiu 
taquicardia com um sopro contínuo, 
hiperdinâmico, pulsos amplos e hepatomegalia. 
Esta complicação representa: 
(A) Pneumonia pelo streptococcus agalactie
(B) Pneumotórax. 
(C) Persistência do canal arterial. 
(D) Pneumomediastino. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 30 Recém- nascido (RN) do sexo 
feminino com duas horas de vida apresenta 
taquipneia (frequência respiratória de 80 irpm) 
associada à batimento de asas do nariz e 
gemência . O bebê nasceu de parto cesáreo, a 
termo, pesando 3850g (GIG), Apgar 9 e 10, bolsa 
rota há 20 horas do parto, oligodramnia 
importante, líquido amniótico com odor fétido.  
A radiografia de tórax mostrava espessamento 
peri- hilar do qual se irradiam condensações 
lineares. Diante do quadro gera
diagnóstico é 

 
(A) Pneumonia neonatal. 
(B) Taquipneia transitória do recém-nascido
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Dosagem sérica de T4, T4 livre e TSH. 
Teste do afoiçamento e eletroforese de 

Contagem de reticulócitos e provas de função 

_________________________________________ 
, do sexo 

termo com Ballard de 29 semanas 
de idade gestacional e pesando 1200g , com 
desconforto respiratório intenso com batimento 
de asas do nariz, gemido e cianose. A 

afia de tórax evidenciou padrão de 
Doença de Membrana Hialina. Foram 
administradas duas doses de surfactante e a 
paciente vinha apresentando uma melhora 
progressiva do seu estado respiratório e já se 
iniciava o desmame da ventilação mecânica 

ceiro dia de vida, surgiu 
taquicardia com um sopro contínuo, precórdio 
hiperdinâmico, pulsos amplos e hepatomegalia. 

Pneumonia pelo streptococcus agalactie. 

_________________________________________ 
nascido (RN) do sexo 

feminino com duas horas de vida apresenta 
taquipneia (frequência respiratória de 80 irpm) 
associada à batimento de asas do nariz e 
gemência . O bebê nasceu de parto cesáreo, a 
termo, pesando 3850g (GIG), Apgar 9 e 10, bolsa 
rota há 20 horas do parto, oligodramnia 
importante, líquido amniótico com odor fétido.  
A radiografia de tórax mostrava espessamento 

hilar do qual se irradiam condensações 
lineares. Diante do quadro gera l, o seu 

nascido. 

(C) Doença de membrana hialina
(D) Hipertensão pulmonar congênita

 
_________________________________________
QUESTÃO 31 Lactente de três meses de idade é 
trazido à Unidade de 
apresentando crise convulsiva tônico
generalizada. A mãe refere que a criança estava 
apresentando prostração e irritabilidade há 
algumas horas, antes da crise. Ao exame, seu 
estado é grave; está sonolento e respondendo 
mal aos e stímulos superficiais e profundos. O 
exame de fundo de olho revela papiledema e 
hemorragia retiniana. O diagnóstico mais 
provável é 

 
(A) Meningite. 
(B) Retinoblastoma. 
(C) Sepsis. 
(D) Síndrome do bebê sacudido

 
_________________________________________
QUESTÃO 32 Qual das opções abaixo está 
relacionada com o mau prognóstico em uma 
criança com diagnóstico de síndrome nefrótica 
idiopática? 

 
(A) Crianças com proliferação mesangial na 

histologia. 
(B) Crianças com lesão histológica do tipo lesão 

mínima. 
(C) Crianças com lesão 

glomeruloesclerose focal segmentar
(D) Crianças que apresentam sintomatologia entre 

os dois e quatro anos
 
_________________________________________
QUESTÃO 33 Uma menina de 7 anos foi levada 
pelo pai à consulta porque há 2  anos nota que 
a filha é bem mai or que os colegas de sala, 
inclui ndo os meninos da turma. Neste período 
refere excessivo ganho de peso associado a 
erros alimentares importantes no cotidiano da 
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Doença de membrana hialina. 
Hipertensão pulmonar congênita. 

_________________________________________ 
Lactente de três meses de idade é 

trazido à Unidade de Pronto Atendimento, 
apresentando crise convulsiva tônico -clônica 
generalizada. A mãe refere que a criança estava 
apresentando prostração e irritabilidade há 
algumas horas, antes da crise. Ao exame, seu 
estado é grave; está sonolento e respondendo 

stímulos superficiais e profundos. O 
exame de fundo de olho revela papiledema e 
hemorragia retiniana. O diagnóstico mais 

Síndrome do bebê sacudido. 

_________________________________________ 
das opções abaixo está 

relacionada com o mau prognóstico em uma 
criança com diagnóstico de síndrome nefrótica 

Crianças com proliferação mesangial na 

Crianças com lesão histológica do tipo lesão 

Crianças com lesão histológica do tipo 
glomeruloesclerose focal segmentar. 
Crianças que apresentam sintomatologia entre 
os dois e quatro anos. 

_________________________________________ 
Uma menina de 7 anos foi levada 

consulta porque há 2  anos nota que 
or que os colegas de sala, 

ndo os meninos da turma. Neste período 
refere excessivo ganho de peso associado a 
erros alimentares importantes no cotidiano da 
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escolar e falta de atividade física regul
há nada digno de nota de patologias 
pregressas, e nem nas histórias gestacional, 
parto e neonatal.  N ega alergias e não faz uso 
de medicações. Não apresenta caracteres 
sexuais secundários. Neg a 
palpitações, sudorese excessiva, diarr
bócio 
Ao exame: normal, peso=47 kg (bem acima p95 
PxI) / estatura=138cm (bem acima p95 ExI) 
/IMC=24,7 (bem acima do p95). A ltura da mãe= 
160cm / altura do pai=175 cm 
Com base no caso clínico descrito acima,  qual 
a principal causa para a alta estatura da 
escolar? 

 
(A) Familiar. 
(B) Secundária ao hipertireoidismo. 
(C) Secundária à síndrome de Cushing
(D) Secundária à obesidade. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 34 A Esclerodermia possui 
frequentemente qual dos achados abaixo

 
(A) Rash malar. 
(B) Hipomotilidade do esôfago superior
(C) Episclerite. 
(D) Fenômeno de Raynaud. 

 
_________________________________________

QUESTÃO 35  Marque assertiva abaixo que 
contenha corretamente os critérios 
diagnósticos de Dermatomiosite Juvenil

 
(A) Aumento de enzimas musculares e hepáticas 

e sinal de Gottron. 
(B) Rash malar e fraqueza muscular distal
(C) Calcinose e vasculite abdominal.
(D) Miocardite e heliotropo. 
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escolar e falta de atividade física regul ar. Não 
há nada digno de nota de patologias 
pregressas, e nem nas histórias gestacional, 

ega alergias e não faz uso 
de medicações. Não apresenta caracteres 

a tremores, 
palpitações, sudorese excessiva, diarr eia ou 

peso=47 kg (bem acima p95 
statura=138cm (bem acima p95 ExI) 

ltura da mãe= 

Com base no caso clínico descrito acima,  qual 
a principal causa para a alta estatura da 

 
Secundária à síndrome de Cushing. 

_________________________________________ 
A Esclerodermia possui 

frequentemente qual dos achados abaixo ? 

do esôfago superior. 

_________________________________________ 
Marque assertiva abaixo que 

contenha corretamente os critérios 
diagnósticos de Dermatomiosite Juvenil  

Aumento de enzimas musculares e hepáticas 

Rash malar e fraqueza muscular distal. 
. 

_________________________________________
QUESTÃO 36 Com relação ao Lupus 
Eritematoso Sistêmico Juvenil, podemos 
AFIRMAR que 

 
(A) é uma doença comum na infância e de fácil 

reconhecimento nas fases iniciais
(B) os quadros neurológicos são de fácil 

reconhecimento. 
(C) a prevalência é igual em ambos os sexos
(D) os antimaláricos podem ser utilizados para 

tratamento das lesões cutâneas
 

_________________________________________
QUESTÃO 37 Qual o medicamento de escolha 
para pacientes hipertensos com proteinúria?

 
(A) IECA. 
(B) Betabloqueadores. 
(C) Bloqueadores do canal de cálcio
(D) Diuréticos de alça. 

_________________________________________
QUESTÃO 38  Sabemos
pressão arterial na infância faz parte da rotina 
da consulta de pediatria para os maiores de 3 
anos de idade. No entanto, em alguns casos, 
esta também deve ser aferida de rotina em 
menores de 3 anos. Marque a assertiva com a 
indicação CORRETA. 

 
(A) Ser prematuro. 
(B) Ser portador de asma intermitente
(C) Todos que tiveram pelo menos 1 episódio de 

infecção urinária quando lactentes
(D) Ter nascido grande para a idade gestacional

 
_________________________________________
QUESTÃO 39 Com relação aos 
diagnósticos de cefal
episódica na infância, marque a assertiva 
CORRETA. 

 
(A) Cefaleia com duração de 60 minutos a 2 dias
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_________________________________________ 
Com relação ao Lupus 

Sistêmico Juvenil, podemos 

uma doença comum na infância e de fácil 
reconhecimento nas fases iniciais. 
s quadros neurológicos são de fácil 

prevalência é igual em ambos os sexos. 
s antimaláricos podem ser utilizados para 

tratamento das lesões cutâneas. 

_______________________________
Qual o medicamento de escolha 

para pacientes hipertensos com proteinúria?  

Bloqueadores do canal de cálcio. 

_________________________________________ 
Sabemos  que a aferição da 

pressão arterial na infância faz parte da rotina 
da consulta de pediatria para os maiores de 3 
anos de idade. No entanto, em alguns casos, 
esta também deve ser aferida de rotina em 
menores de 3 anos. Marque a assertiva com a 

Ser portador de asma intermitente. 
Todos que tiveram pelo menos 1 episódio de 
infecção urinária quando lactentes. 
Ter nascido grande para a idade gestacional. 

_________________________________________
Com relação aos critérios 

diagnósticos de cefal eia tipo tensional 
episódica na infância, marque a assertiva 

ia com duração de 60 minutos a 2 dias. 
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(B) Cefaléia de moderada a forte intensidade
(C) Cefaleia de localização bilateral. 
(D) Cefaleia agravada por esforço físico diário

 
_________________________________________
QUESTÃO 40 Sobre o tratamento preventivo da 
migrânea na infância, podemos AFIRMAR 

 
(A) não é indicado pelos riscos das medicações 

utilizadas a longo prazo. 
(B) a Flunarizina é uma excelente droga indicada 

para o tratamento preventivo.  
(C) o efeito placebo do tratamento farmacológico 

preventivo é desprezível. 
(D) o tipo de dieta representa a maior parte das 

causas desencadeantes das crises
 

______________________________
QUESTÃO 41 Com relação à Estenose 
Hipertrófica de Piloro, marque a afirmativa 
CORRETA 

 
(A) Possui maior prevalência em pré
(B) O diagnóstico é clínico baseado na clínica e 

história familiar. 
(C) É responsável por 30% dos casos de vômitos 

não biliosos em lactentes. 
(D) Possui maior prevalência em meninas 

primogênitas. 
 
_________________________________________
QUESTÃO 42  Assinale a alternativa abaixo que 
descreve CORRETAMENTE a tríade clássica da 
intussuscepção intestinal 

 
(A) Distensão abdominal, vômitos e 
(B) Febre, dor abdominal aguda e fezes com 

muco e sangue. 
(C) Distensão abdominal, irritabilidade e febre
(D) Dor abdominal aguda, vômitos e fezes com 

muco e sangue. 
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Cefaléia de moderada a forte intensidade. 
 

físico diário. 

_________________________________________ 
Sobre o tratamento preventivo da 

AFIRMAR que 

ão é indicado pelos riscos das medicações 

Flunarizina é uma excelente droga indicada 

efeito placebo do tratamento farmacológico 

tipo de dieta representa a maior parte das 
causas desencadeantes das crises. 

_________________________________________
Com relação à Estenose 

Hipertrófica de Piloro, marque a afirmativa 

Possui maior prevalência em pré-escolares. 
O diagnóstico é clínico baseado na clínica e 

É responsável por 30% dos casos de vômitos 

Possui maior prevalência em meninas 

_________________________________________ 
Assinale a alternativa abaixo que 

a tríade clássica da 

Distensão abdominal, vômitos e diarréia. 
Febre, dor abdominal aguda e fezes com 

Distensão abdominal, irritabilidade e febre. 
Dor abdominal aguda, vômitos e fezes com 

_________________________________________
QUESTÃO 43 Marque a alternativa 
quanto aos aspectos que envolvem o 
diagnóstico de Dor A bdominal Recorrente na 
infância 

 
(A) Três ou mais episódios de dor abdominal 

importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há mais de três meses. 

(B) Seis ou mais episódios de dor abdominal 
importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há mais de seis meses. 

(C) Três ou mais episódios de dor abdominal de 
qualquer intensidade por 30 dias ou mais

(D) Quatro ou mais episódios de dor abdominal 
importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há doze meses ou mais. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 44 Qual a principal causa de 
emergência cirúrgica em pediatria?

 
(A) Intussuscepção. 
(B) Apendicite aguda. 
(C) Volvo intestinal. 
(D) Estenose Hipertrófica de Piloro

 
_________________________________________
QUESTÃO 45 Marque a assertiva abaixo que 
contenha duas causas comuns de dor 
abdominal aguda, obstrução, peritonite e massa 
em lactentes. 

 
(A) Estenose Hipertrófica de Piloro e Volvo
(B) Bolo de Áscaris e Gastroenterite
(C) Hérnia encarcerada e Adenite Mesentérica
(D) Intussuscepção e Volvo

 
 
 
 
_________________________________________
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_________________________________________
Marque a alternativa CORRETA 

quanto aos aspectos que envolvem o 
bdominal Recorrente na 

Três ou mais episódios de dor abdominal 
importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há mais de três meses.  

ódios de dor abdominal 
importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há mais de seis meses.  
Três ou mais episódios de dor abdominal de 
qualquer intensidade por 30 dias ou mais. 
Quatro ou mais episódios de dor abdominal 
importante, a qual interrompe as atividades do 
cotidiano, há doze meses ou mais.  

_________________________________________ 
Qual a principal causa de 

emergência cirúrgica em pediatria?  

Estenose Hipertrófica de Piloro. 

_________________________________________ 
Marque a assertiva abaixo que 

contenha duas causas comuns de dor 
abdominal aguda, obstrução, peritonite e massa 

Estenose Hipertrófica de Piloro e Volvo. 
Bolo de Áscaris e Gastroenterite. 

rnia encarcerada e Adenite Mesentérica. 
Intussuscepção e Volvo. 

_________________________________________ 
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QUESTÃO 46 - Você está de plantão na 
emergência pediátrica quando dá 
lactente de 12 meses trazido pelo pai no colo
após ter sido encontrado não responsivo no 
berço em casa. Você rapidamente confirma a 
parada cardiorrespiratória e conecta o monitor 
cardíaco no paciente. Este revela o traçado 
presente na figura abaixo. 

Qual é a conduta imediata para o paciente?
(A) Desfibrilação elétrica. 
(B) Adrenalina venosa e manobras de reanimação 

cardiorrespiratória. 
(C) Adenosina venosa ou cardioversão
(D) Atropina e manobras de reanimação 

cardiorrespiratória. 
_________________________________________
QUESTÃO 47 - Relacione as colunas indicando 
a correta administração de pré- oxigenação para 
cada situação: 
(1) Paciente respirando espontaneamente e com 
ventilação adequada. 

(2) Paciente com alteração mecânica 
ventilatória. 

(3) Paciente com oxigenação por máscara
e adequadamente sedado. 

(4) Paciente com distensão abdominal 
importante. 

(  ) Utilizar máscara- bolsa com oxigênio a 100% 
por um período variável. 

(  ) Aplicar pressão crico ide antes de iniciar a 
ventilação mecânica. 
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Você está de plantão na 
emergência pediátrica quando dá entrada um 
lactente de 12 meses trazido pelo pai no colo , 
após ter sido encontrado não responsivo no 
berço em casa. Você rapidamente confirma a 
parada cardiorrespiratória e conecta o monitor 
cardíaco no paciente. Este revela o traçado 

 

Qual é a conduta imediata para o paciente?  

Adrenalina venosa e manobras de reanimação 

Adenosina venosa ou cardioversão. 
Atropina e manobras de reanimação 

_________________________________________ 
Relacione as colunas indicando 

oxigenação para 

(1) Paciente respirando espontaneamente e com 

(2) Paciente com alteração mecânica 

(3) Paciente com oxigenação por máscara -bolsa 

(4) Paciente com distensão abdominal 

bolsa com oxigênio a 100% 

ide antes de iniciar a 

( ) Avaliar possibilidade de passar sonda 
gástrica para descomprimir o estô

(  ) Utilizar máscara bem vedada no rosto com 
oxigênio a 100% durante 3 minutos

(A) (1), (3), (4), (2) 
(B) (2), (3), (4), (1) 
(C) (3), (4), (2), (1) 
(D) (4), (1), (3), (2) 

_________________________________________
QUESTÃO 48 - Quais os seguintes efeitos são 
produzidos pelo propofol?

(A) Sedação e analgesia.
(B) Sedação e hipnose. 
(C) Analgesia e hipnose. 
(D) Sedação e broncodilatação

_________________________________________
QUESTÃO 49 A partir de que momento da 
sequência rápida de intubação
Sellick deve ser aplicada?

(A) Após a sedação e antes da utilização do 
bloqueio neuromuscular

(B) Antes da sedação. 
(C) Antes da pré-medicação
(D) Após sedação e bloqueio neuromuscular

_________________________________________
QUESTÃO 50 Na síndrome hipó
no recém- nascido, a hipotermia é uma prática 
terapêutica que pode modificar o desfecho 
neurológico da criança. Em quanto tempo
o nascimento, a hipotermia deve ser iniciada 
nos recém- nascidos que atendem aos critérios 
de indicação? 
(A) Em 6 horas. 
(B) Em 12 horas. 
(C) Em 24 horas. 
(D) Em 36 horas. 
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valiar possibilidade de passar sonda 
ástrica para descomprimir o estô mago. 

tilizar máscara bem vedada no rosto com 
oxigênio a 100% durante 3 minutos . 

_________________________________________
Quais os seguintes efeitos são 

produzidos pelo propofol?  

. 
 
 

codilatação. 

_________________________________________
partir de que momento da 

sequência rápida de intubação , a manobra de 
Sellick deve ser aplicada?  

Após a sedação e antes da utilização do 
bloqueio neuromuscular. 

medicação. 
Após sedação e bloqueio neuromuscular. 

_________________________________________ 
Na síndrome hipó xico-isquêmica 

nascido, a hipotermia é uma prática 
terapêutica que pode modificar o desfecho 
neurológico da criança. Em quanto tempo , após 

a hipotermia deve ser iniciada 
nascidos que atendem aos critérios 
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 R3 - Neonatologia 

 R3 - Pneumologia Pediátrica 
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