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INSTRUÇÕES A(O) CANDI

1. Você receberá do fiscal de sala 

objetivas e também um cartão resposta com 

marcação das opções. 

2. É proibido folhear este caderno de prova 

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

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 

AZUL OU PRETA. 

8. O cartão resposta não deve ser rasurad

identificação clara da resposta marcada.

9. Após terminar de marcar as respostas 

ao fiscal de sala. 

10.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

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 espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

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

eletrônicas, tablet, pagers, celulares, gravador ou qua

desses objetos causará eliminação imediata do
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NSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS
 
 

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

um cartão resposta com 50 (cinqüenta)  espaços numerados, 

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 com CANETA ESFEROGRÁFICA 

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 ass

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 início 

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

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

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 

pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

BOA PROVA!  
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QUESTÕES OBJETIVAS  

com 50 (cinquenta) questões 

numerados, reservados para 

uilidade, mas fique atento para não passar do 

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. 

com CANETA ESFEROGRÁFICA 

ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

devidamente identificado e assinado 

40 (quarenta) minutos de seu início e 

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

que, porventura: não estejam 

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

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 

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 

lquer outro equipamento eletrônico. A utilização 
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QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1. 1. 1. 1.         

    

PréPréPréPré----escolar de 18 meses sofreu queda da altura de escolar de 18 meses sofreu queda da altura de escolar de 18 meses sofreu queda da altura de escolar de 18 meses sofreu queda da altura de 
um metro há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro há duas horas. Não perdeu a consciência, 
mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a 
queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se 
observam edema e escoriação. Exame neurológico: observam edema e escoriação. Exame neurológico: observam edema e escoriação. Exame neurológico: observam edema e escoriação. Exame neurológico: 
conconconconsciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo sciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo sciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo sciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo 
fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade 
ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou 
sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A 
conduta indicada é: conduta indicada é: conduta indicada é: conduta indicada é:     
    
(A) Solicitar Radiografia de crânio e manter em 

observação na unidade por 6 horas. 
(B) Solicitar Tomografia de crânio e manter em 

observação na unidade por 6 horas. 
(C) Solicitar Tomografia de crânio e indicar 

internação em UTI pediátrica. 
(D) Prescrever analgésicos e liberar com orientação. 

 
 

QUESTÃO 2QUESTÃO 2QUESTÃO 2QUESTÃO 2....            

    

Lactente de dois meses, residente no interior, é Lactente de dois meses, residente no interior, é Lactente de dois meses, residente no interior, é Lactente de dois meses, residente no interior, é 
levado à unidade de saúde da capital por apresentar levado à unidade de saúde da capital por apresentar levado à unidade de saúde da capital por apresentar levado à unidade de saúde da capital por apresentar 
atraso do crescimento linear, manchas caféatraso do crescimento linear, manchas caféatraso do crescimento linear, manchas caféatraso do crescimento linear, manchas café----comcomcomcom----leite, leite, leite, leite, 
hiperpigmentação cutânea e malformações hiperpigmentação cutânea e malformações hiperpigmentação cutânea e malformações hiperpigmentação cutânea e malformações 
esqueléticas, como ausência dos polegares. esqueléticas, como ausência dos polegares. esqueléticas, como ausência dos polegares. esqueléticas, como ausência dos polegares. 
Hemograma: pancitHemograma: pancitHemograma: pancitHemograma: pancitopenia. O diagnóstico provável é: openia. O diagnóstico provável é: openia. O diagnóstico provável é: openia. O diagnóstico provável é:     
    
(A)  Esclerose Tuberosa 
(B)  Neurofibromatose  
(C) Anemia de Fanconi 
(D) Síndrome de Russel-Silver 

 
 

    

QUESTÃO 3QUESTÃO 3QUESTÃO 3QUESTÃO 3....            

    

Adolescente, sexo feminino, de 13 anos é trazido à Adolescente, sexo feminino, de 13 anos é trazido à Adolescente, sexo feminino, de 13 anos é trazido à Adolescente, sexo feminino, de 13 anos é trazido à 
emergência com história de adinamia há dois meses, emergência com história de adinamia há dois meses, emergência com história de adinamia há dois meses, emergência com história de adinamia há dois meses, 
edema de membros inferiores, edema palpebral edema de membros inferiores, edema palpebral edema de membros inferiores, edema palpebral edema de membros inferiores, edema palpebral 
matutino e diminuição do débito urinário. Vem matutino e diminuição do débito urinário. Vem matutino e diminuição do débito urinário. Vem matutino e diminuição do débito urinário. Vem 
apresentando febre há um mês. Relata apenas que apresentando febre há um mês. Relata apenas que apresentando febre há um mês. Relata apenas que apresentando febre há um mês. Relata apenas que 
sua urina estavsua urina estavsua urina estavsua urina estava “espumosa”. Nega amigdalite ou a “espumosa”. Nega amigdalite ou a “espumosa”. Nega amigdalite ou a “espumosa”. Nega amigdalite ou 
piodermite. Exame físico:hipocorado, em anasarca, piodermite. Exame físico:hipocorado, em anasarca, piodermite. Exame físico:hipocorado, em anasarca, piodermite. Exame físico:hipocorado, em anasarca, 
PA: 160 x 110mmHg, estertores crepitantes em terço PA: 160 x 110mmHg, estertores crepitantes em terço PA: 160 x 110mmHg, estertores crepitantes em terço PA: 160 x 110mmHg, estertores crepitantes em terço 
inferior do hemitórax direito, ausculta cardíaca com inferior do hemitórax direito, ausculta cardíaca com inferior do hemitórax direito, ausculta cardíaca com inferior do hemitórax direito, ausculta cardíaca com 
ritmo regular em três tempos (B3). Ausência de ritmo regular em três tempos (B3). Ausência de ritmo regular em três tempos (B3). Ausência de ritmo regular em três tempos (B3). Ausência de 
esplenomegalia e fígadesplenomegalia e fígadesplenomegalia e fígadesplenomegalia e fígado palpável a 5 cm do rebordo o palpável a 5 cm do rebordo o palpável a 5 cm do rebordo o palpável a 5 cm do rebordo 
costal direito, doloroso à palpação. Exames costal direito, doloroso à palpação. Exames costal direito, doloroso à palpação. Exames costal direito, doloroso à palpação. Exames 
laboratoriais: Hemograma: Ht: 24%; leucócitos: laboratoriais: Hemograma: Ht: 24%; leucócitos: laboratoriais: Hemograma: Ht: 24%; leucócitos: laboratoriais: Hemograma: Ht: 24%; leucócitos: 
3.000/mm3 ; albumina sérica:2,0 g/dl; proteinúria de 3.000/mm3 ; albumina sérica:2,0 g/dl; proteinúria de 3.000/mm3 ; albumina sérica:2,0 g/dl; proteinúria de 3.000/mm3 ; albumina sérica:2,0 g/dl; proteinúria de 
24 horas: 3,6g; potássio sérico: 3,9mEq/l; uréia: 24 horas: 3,6g; potássio sérico: 3,9mEq/l; uréia: 24 horas: 3,6g; potássio sérico: 3,9mEq/l; uréia: 24 horas: 3,6g; potássio sérico: 3,9mEq/l; uréia: 
166mg/ dl; creatinina: 6,3mg/dl. 166mg/ dl; creatinina: 6,3mg/dl. 166mg/ dl; creatinina: 6,3mg/dl. 166mg/ dl; creatinina: 6,3mg/dl. EAS: proteinúria EAS: proteinúria EAS: proteinúria EAS: proteinúria 

(4+); hemácias: 3 por campo. Radiografia de tórax: (4+); hemácias: 3 por campo. Radiografia de tórax: (4+); hemácias: 3 por campo. Radiografia de tórax: (4+); hemácias: 3 por campo. Radiografia de tórax: 
aumento global de área cardíaca e infiltrado aumento global de área cardíaca e infiltrado aumento global de área cardíaca e infiltrado aumento global de área cardíaca e infiltrado 
heterogêneo em lobo médio. O diagnóstico mais heterogêneo em lobo médio. O diagnóstico mais heterogêneo em lobo médio. O diagnóstico mais heterogêneo em lobo médio. O diagnóstico mais 
provável é: provável é: provável é: provável é:     
    
(A) Glomerulonefrite difusa aguda.  
(B) Síndrome de Goodpasture. 
(C) Pielonefrite aguda. 
(D) Nefrite lúpica. 

 
 

QUESTÃO 4QUESTÃO 4QUESTÃO 4QUESTÃO 4....        

    

RecémRecémRecémRecém----nascidonascidonascidonascido,,,,    filho de pai bacilífero, coabitará com filho de pai bacilífero, coabitará com filho de pai bacilífero, coabitará com filho de pai bacilífero, coabitará com 
avô, também bacilífero, e em tratamento há uma avô, também bacilífero, e em tratamento há uma avô, também bacilífero, e em tratamento há uma avô, também bacilífero, e em tratamento há uma 
semana com esquema básico para tuberculose. semana com esquema básico para tuberculose. semana com esquema básico para tuberculose. semana com esquema básico para tuberculose. 
Baseado no Manual de Recomendações para o Baseado no Manual de Recomendações para o Baseado no Manual de Recomendações para o Baseado no Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil de 2010, a Controle da Tuberculose no Brasil de 2010, a Controle da Tuberculose no Brasil de 2010, a Controle da Tuberculose no Brasil de 2010, a 
orientação adequada para o recémorientação adequada para o recémorientação adequada para o recémorientação adequada para o recém----nascinascinascinascido é: do é: do é: do é:     
    
(A) Vacinar e encerrar o caso se PPD ≤ 5mm após 

três meses.  
(B) Não vacinar, fazer PPD e iniciar quimioprofilaxia 

primária se PPD ≥ 5mm.  
(C) Não vacinar, iniciar quimioprofilaxia primária, e 

fazer PPD após três meses. 
(D) Iniciar quimioprofilaxia primária e manter, se PPD 

≥ 10mm aos três meses.  
 

 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 5555....            

    

PréPréPréPré----escolar de quatro anos, internado no CTI devido a escolar de quatro anos, internado no CTI devido a escolar de quatro anos, internado no CTI devido a escolar de quatro anos, internado no CTI devido a 
traumatismo craniano grave seguido de coma, está traumatismo craniano grave seguido de coma, está traumatismo craniano grave seguido de coma, está traumatismo craniano grave seguido de coma, está 
sendo submetido à ventilação mecânica, sedação e sendo submetido à ventilação mecânica, sedação e sendo submetido à ventilação mecânica, sedação e sendo submetido à ventilação mecânica, sedação e 
bloqueio neuromuscular. Durante a evolução bloqueio neuromuscular. Durante a evolução bloqueio neuromuscular. Durante a evolução bloqueio neuromuscular. Durante a evolução 
apresenta progressiva piora dos parâmetros apresenta progressiva piora dos parâmetros apresenta progressiva piora dos parâmetros apresenta progressiva piora dos parâmetros 
respiratórios, sendo notada necessidade crescente de respiratórios, sendo notada necessidade crescente de respiratórios, sendo notada necessidade crescente de respiratórios, sendo notada necessidade crescente de 
pressão inspiratória sem se conseguir ventilação pressão inspiratória sem se conseguir ventilação pressão inspiratória sem se conseguir ventilação pressão inspiratória sem se conseguir ventilação 
eficaz. A radiografia de tórax é normal e a gasometria eficaz. A radiografia de tórax é normal e a gasometria eficaz. A radiografia de tórax é normal e a gasometria eficaz. A radiografia de tórax é normal e a gasometria 
mostra acidose respiratória e hipoxemia. O fator que mostra acidose respiratória e hipoxemia. O fator que mostra acidose respiratória e hipoxemia. O fator que mostra acidose respiratória e hipoxemia. O fator que 
maimaimaimais provavelmente pode ser o responsável pelo s provavelmente pode ser o responsável pelo s provavelmente pode ser o responsável pelo s provavelmente pode ser o responsável pelo 
quadro é:quadro é:quadro é:quadro é:    
    
(A) Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. 
(B) Utilização de midazolam para sedação.  
(C) Utilização de fentanil para sedação.  
(D) Edema de tronco cerebral. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 6666....        

    

MeninaMeninaMeninaMenina    com 20 meses de vida foi levadacom 20 meses de vida foi levadacom 20 meses de vida foi levadacom 20 meses de vida foi levada    ao ao ao ao 
ambulatório de um hospital de ensino com queixa da ambulatório de um hospital de ensino com queixa da ambulatório de um hospital de ensino com queixa da ambulatório de um hospital de ensino com queixa da 
mãe ter notadomãe ter notadomãe ter notadomãe ter notado,,,,    há 3 meseshá 3 meseshá 3 meseshá 3 meses,,,,    crescimento de crescimento de crescimento de crescimento de 
glândulas mamárias, sem sinais flogísticos ou saída glândulas mamárias, sem sinais flogísticos ou saída glândulas mamárias, sem sinais flogísticos ou saída glândulas mamárias, sem sinais flogísticos ou saída 
de secreção láctea, há 1 mês. Nega sangramentos de secreção láctea, há 1 mês. Nega sangramentos de secreção láctea, há 1 mês. Nega sangramentos de secreção láctea, há 1 mês. Nega sangramentos 
vaginais, aumento súbito dvaginais, aumento súbito dvaginais, aumento súbito dvaginais, aumento súbito de peso ou surgimento de e peso ou surgimento de e peso ou surgimento de e peso ou surgimento de 
outros caracteres sexuais. No gráfico da caderneta da outros caracteres sexuais. No gráfico da caderneta da outros caracteres sexuais. No gráfico da caderneta da outros caracteres sexuais. No gráfico da caderneta da 
criança, encontracriança, encontracriança, encontracriança, encontra----se com as curvas de peso e se com as curvas de peso e se com as curvas de peso e se com as curvas de peso e 
estatura para a idade no percentil 75 nos últimos 6 estatura para a idade no percentil 75 nos últimos 6 estatura para a idade no percentil 75 nos últimos 6 estatura para a idade no percentil 75 nos últimos 6 
meses. Qual o provável diagnóstico?meses. Qual o provável diagnóstico?meses. Qual o provável diagnóstico?meses. Qual o provável diagnóstico?    
    
(A) Telarca idiopática precoce. 
(B) Puberdade precoce. 
(C) Hiperplasia adrenal congênita. 
(D) Tumor de suprarrenal. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 7777....            

    
PréPréPréPré----escolar de quatro anos foi encaminhado ao escolar de quatro anos foi encaminhado ao escolar de quatro anos foi encaminhado ao escolar de quatro anos foi encaminhado ao 
ambulatório por ter dificuldade para subir escadas, ambulatório por ter dificuldade para subir escadas, ambulatório por ter dificuldade para subir escadas, ambulatório por ter dificuldade para subir escadas, 
correr e participar de atividades físicas. Não há correr e participar de atividades físicas. Não há correr e participar de atividades físicas. Não há correr e participar de atividades físicas. Não há 
história famíliar de manifestações semelhantes. Nega história famíliar de manifestações semelhantes. Nega história famíliar de manifestações semelhantes. Nega história famíliar de manifestações semelhantes. Nega 
febre e doenças no último mês. Na consulta, ele teve febre e doenças no último mês. Na consulta, ele teve febre e doenças no último mês. Na consulta, ele teve febre e doenças no último mês. Na consulta, ele teve 
didididificuldades para subir na maca, além de apresentar ficuldades para subir na maca, além de apresentar ficuldades para subir na maca, além de apresentar ficuldades para subir na maca, além de apresentar 
fraqueza proximal, andar oscilante e aumento do fraqueza proximal, andar oscilante e aumento do fraqueza proximal, andar oscilante e aumento do fraqueza proximal, andar oscilante e aumento do 
volume das panturrilhas há seis meses em volume das panturrilhas há seis meses em volume das panturrilhas há seis meses em volume das panturrilhas há seis meses em 
progressão. Qual é o provável diagnóstico deste progressão. Qual é o provável diagnóstico deste progressão. Qual é o provável diagnóstico deste progressão. Qual é o provável diagnóstico deste 
paciente? paciente? paciente? paciente?     
    
(A) Distrofia Muscular de Duchenne. 
(B) Piomiosite Tropical. 
(C) Miositepós-viral. 
(D) Dermatopolimiosite. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 8888....        

    
Escolar de nove anos apresentou, há doze diasEscolar de nove anos apresentou, há doze diasEscolar de nove anos apresentou, há doze diasEscolar de nove anos apresentou, há doze dias,,,,    
quadro  de febre baixa por 3 dias, mialgia, cefaleia e quadro  de febre baixa por 3 dias, mialgia, cefaleia e quadro  de febre baixa por 3 dias, mialgia, cefaleia e quadro  de febre baixa por 3 dias, mialgia, cefaleia e 
dor intensa associada dor intensa associada dor intensa associada dor intensa associada à à à à hipertrofia, hiperemia e calor hipertrofia, hiperemia e calor hipertrofia, hiperemia e calor hipertrofia, hiperemia e calor 
na glândula parótida direita. Foi levado na na glândula parótida direita. Foi levado na na glândula parótida direita. Foi levado na na glândula parótida direita. Foi levado na Unidade de Unidade de Unidade de Unidade de 
Pronto Atendimento no terceiro dia de doença e Pronto Atendimento no terceiro dia de doença e Pronto Atendimento no terceiro dia de doença e Pronto Atendimento no terceiro dia de doença e 
liberado com analgesia regular com ibuprofeno e liberado com analgesia regular com ibuprofeno e liberado com analgesia regular com ibuprofeno e liberado com analgesia regular com ibuprofeno e 
antitérmico no caso de febre. Evoluiu bemantitérmico no caso de febre. Evoluiu bemantitérmico no caso de febre. Evoluiu bemantitérmico no caso de febre. Evoluiu bem,,,,    com com com com 
resolução espontânea do quadro no nono dia de resolução espontânea do quadro no nono dia de resolução espontânea do quadro no nono dia de resolução espontânea do quadro no nono dia de 
doença. No entanto, após dez dias iniciou dores doença. No entanto, após dez dias iniciou dores doença. No entanto, após dez dias iniciou dores doença. No entanto, após dez dias iniciou dores 
abdominaiabdominaiabdominaiabdominais muito intensas seguidas de vômitos s muito intensas seguidas de vômitos s muito intensas seguidas de vômitos s muito intensas seguidas de vômitos 
persistentes, por vezes biliosos. Foi levado para persistentes, por vezes biliosos. Foi levado para persistentes, por vezes biliosos. Foi levado para persistentes, por vezes biliosos. Foi levado para 
reavaliação no pediatra assistente reavaliação no pediatra assistente reavaliação no pediatra assistente reavaliação no pediatra assistente que que que que palpou uma palpou uma palpou uma palpou uma 
massa em mesogástrio, pouco móvel, com massa em mesogástrio, pouco móvel, com massa em mesogástrio, pouco móvel, com massa em mesogástrio, pouco móvel, com 
aproximadamente 6 cm de diâmetro. Qual é o aproximadamente 6 cm de diâmetro. Qual é o aproximadamente 6 cm de diâmetro. Qual é o aproximadamente 6 cm de diâmetro. Qual é o 
provável diagnóstico?provável diagnóstico?provável diagnóstico?provável diagnóstico?    
    

(A) Pseudocisto pancreático. 
(B) Volvo Intestinal. 
(C) Invaginação Intestinal. 
(D) Abcesso hepático. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 9999....        

    
Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta 
quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro 
intenso, de poucas horas de duração, acompanhado intenso, de poucas horas de duração, acompanhado intenso, de poucas horas de duração, acompanhado intenso, de poucas horas de duração, acompanhado 
de vômitos e de vômitos e de vômitos e de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de irritabilidade. Toque retal: presença de irritabilidade. Toque retal: presença de irritabilidade. Toque retal: presença de 
muco sanguinolemuco sanguinolemuco sanguinolemuco sanguinolento. Neste caso devento. Neste caso devento. Neste caso devento. Neste caso deve----se indicarse indicarse indicarse indicar        
    
(A) enema baritado.  
(B) laparotomia exploradora.  
(C) radiografia simples de abdomem. 
(D) tomografia Computadorizada.  

 
 
 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 10101010....        

    
RecémRecémRecémRecém----nascido a termo apresenta, no sexto dia de nascido a termo apresenta, no sexto dia de nascido a termo apresenta, no sexto dia de nascido a termo apresenta, no sexto dia de 
vida, quadro de irritabilidade e edema no cotovelo vida, quadro de irritabilidade e edema no cotovelo vida, quadro de irritabilidade e edema no cotovelo vida, quadro de irritabilidade e edema no cotovelo 
esquerdo. Exame físico: edema articular com sinais esquerdo. Exame físico: edema articular com sinais esquerdo. Exame físico: edema articular com sinais esquerdo. Exame físico: edema articular com sinais 
inflamatórios e dor à mobilização passiva. inflamatórios e dor à mobilização passiva. inflamatórios e dor à mobilização passiva. inflamatórios e dor à mobilização passiva. A conduta A conduta A conduta A conduta 
indicada é prescreverindicada é prescreverindicada é prescreverindicada é prescrever        
    
(A) oxacilina associada à gentamicina.  
(B) ampicilina associada à gentamicina.  
(C) claritromicina associada à amicacina.  
(D) penicilina cristalina associada à amicacina. 

    
    
    
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 11111111....        

    
PréPréPréPré----escolar de quatro anos, sexo feminino, com escolar de quatro anos, sexo feminino, com escolar de quatro anos, sexo feminino, com escolar de quatro anos, sexo feminino, com 
história dehistória dehistória dehistória de    febrícula há um mês, é levado àfebrícula há um mês, é levado àfebrícula há um mês, é levado àfebrícula há um mês, é levado à    consulta consulta consulta consulta 
no posto de saúde. Exame físico: hipocorado + / 4. no posto de saúde. Exame físico: hipocorado + / 4. no posto de saúde. Exame físico: hipocorado + / 4. no posto de saúde. Exame físico: hipocorado + / 4. 
Exames laboratoriais: Ht: 29%, VHS: 85 mm/1ª hora, Exames laboratoriais: Ht: 29%, VHS: 85 mm/1ª hora, Exames laboratoriais: Ht: 29%, VHS: 85 mm/1ª hora, Exames laboratoriais: Ht: 29%, VHS: 85 mm/1ª hora, 
VCM: 85fl . Radiografia de tórax: massa volumosa no VCM: 85fl . Radiografia de tórax: massa volumosa no VCM: 85fl . Radiografia de tórax: massa volumosa no VCM: 85fl . Radiografia de tórax: massa volumosa no 
mediastino posterior de contornos irregulares, com mediastino posterior de contornos irregulares, com mediastino posterior de contornos irregulares, com mediastino posterior de contornos irregulares, com 
calcifi caçcalcifi caçcalcifi caçcalcifi cações. Este quadro é sugestivo dões. Este quadro é sugestivo dões. Este quadro é sugestivo dões. Este quadro é sugestivo deeee        
    
(A) linfoma.  
(B) neuroblastoma.  
(C) cisto broncogênico.  
(D) tuberculose ganglionar. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 12121212....        

    
PréPréPréPré----escolar de quatro anos apresentou cinco escolar de quatro anos apresentou cinco escolar de quatro anos apresentou cinco escolar de quatro anos apresentou cinco 
episódios de pneumonia desde o sétimo mês de episódios de pneumonia desde o sétimo mês de episódios de pneumonia desde o sétimo mês de episódios de pneumonia desde o sétimo mês de 
idade. As radiografias de tórax prévias mostram idade. As radiografias de tórax prévias mostram idade. As radiografias de tórax prévias mostram idade. As radiografias de tórax prévias mostram 
sempre infiltrado e condensação na base do pulmão sempre infiltrado e condensação na base do pulmão sempre infiltrado e condensação na base do pulmão sempre infiltrado e condensação na base do pulmão 
esquerdo. No momento, encontraesquerdo. No momento, encontraesquerdo. No momento, encontraesquerdo. No momento, encontra----se assintomático, se assintomático, se assintomático, se assintomático, 
mas mantém a imagem mas mantém a imagem mas mantém a imagem mas mantém a imagem pulmonar. A principal pulmonar. A principal pulmonar. A principal pulmonar. A principal 
suspeita diagnóstica é: suspeita diagnóstica é: suspeita diagnóstica é: suspeita diagnóstica é:     
    
(A) Fibrose cística.  
(B) Hérnia diafragmática. 
(C) Doença dos cílios imóveis.  
(D) Imunodeficiência primária. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 13131313....            

    
PréPréPréPré----escolar de quatro anos, sexo escolar de quatro anos, sexo escolar de quatro anos, sexo escolar de quatro anos, sexo 
masculino,previamente hígido, apresentou febre de masculino,previamente hígido, apresentou febre de masculino,previamente hígido, apresentou febre de masculino,previamente hígido, apresentou febre de 
38ºC, 38ºC, 38ºC, 38ºC, letargia, cefaleia, ataxia e, no quinto dia, entrou letargia, cefaleia, ataxia e, no quinto dia, entrou letargia, cefaleia, ataxia e, no quinto dia, entrou letargia, cefaleia, ataxia e, no quinto dia, entrou 
em coma. Apresentou episódio de quadro gripal há 10 em coma. Apresentou episódio de quadro gripal há 10 em coma. Apresentou episódio de quadro gripal há 10 em coma. Apresentou episódio de quadro gripal há 10 
dias.Realizou punção lombar: pressão de abertura de dias.Realizou punção lombar: pressão de abertura de dias.Realizou punção lombar: pressão de abertura de dias.Realizou punção lombar: pressão de abertura de 
25cmH2O; celularidade: 90/mm3 com 90% de 25cmH2O; celularidade: 90/mm3 com 90% de 25cmH2O; celularidade: 90/mm3 com 90% de 25cmH2O; celularidade: 90/mm3 com 90% de 
mononucleares; proteína: 95mg/dl; glicose: 76mg/dl. mononucleares; proteína: 95mg/dl; glicose: 76mg/dl. mononucleares; proteína: 95mg/dl; glicose: 76mg/dl. mononucleares; proteína: 95mg/dl; glicose: 76mg/dl. 
HemograHemograHemograHemograma: Ht: 36%, Hb: 12g/dl, leucócitos: ma: Ht: 36%, Hb: 12g/dl, leucócitos: ma: Ht: 36%, Hb: 12g/dl, leucócitos: ma: Ht: 36%, Hb: 12g/dl, leucócitos: 
11.500/mm3 (011.500/mm3 (011.500/mm3 (011.500/mm3 (0----3333----0000----0000----2222----38383838----44440000----15151515----2); plaquetas: 2); plaquetas: 2); plaquetas: 2); plaquetas: 
380.000/mm3380.000/mm3380.000/mm3380.000/mm3. Ressonância magnética de crânio: . Ressonância magnética de crânio: . Ressonância magnética de crânio: . Ressonância magnética de crânio: 
múltiplas áreas de sinal hiperintenso em T2, captação múltiplas áreas de sinal hiperintenso em T2, captação múltiplas áreas de sinal hiperintenso em T2, captação múltiplas áreas de sinal hiperintenso em T2, captação 
de contraste na substância branca subcortical nos de contraste na substância branca subcortical nos de contraste na substância branca subcortical nos de contraste na substância branca subcortical nos 
dois hemisférios cerebrdois hemisférios cerebrdois hemisférios cerebrdois hemisférios cerebrais e aumento da intensidade ais e aumento da intensidade ais e aumento da intensidade ais e aumento da intensidade 
do sinal nos núcleos da base. Qual é o diagnóstico do sinal nos núcleos da base. Qual é o diagnóstico do sinal nos núcleos da base. Qual é o diagnóstico do sinal nos núcleos da base. Qual é o diagnóstico 
provável?provável?provável?provável?    
    
(A) Encefalomielite Disseminada Aguda. 
(B) Meningoencefalite por Mycoplasma pneumoniae. 
(C) Encefalite Herpética. 
(D)  Meningite tuberculosa. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 14141414. . . .         

    
Adolescente de 15 Adolescente de 15 Adolescente de 15 Adolescente de 15 anos, sexo feminino, comparece àanos, sexo feminino, comparece àanos, sexo feminino, comparece àanos, sexo feminino, comparece à    
consulta com sua mãe preocupada por não ter consulta com sua mãe preocupada por não ter consulta com sua mãe preocupada por não ter consulta com sua mãe preocupada por não ter 
apresentado a pubarca. Nega antecedentes apresentado a pubarca. Nega antecedentes apresentado a pubarca. Nega antecedentes apresentado a pubarca. Nega antecedentes 
patológicos. A menarca materna ocorreu aos 12 anos. patológicos. A menarca materna ocorreu aos 12 anos. patológicos. A menarca materna ocorreu aos 12 anos. patológicos. A menarca materna ocorreu aos 12 anos. 
Exame físico: peso no percentil 75, altura no percentil Exame físico: peso no percentil 75, altura no percentil Exame físico: peso no percentil 75, altura no percentil Exame físico: peso no percentil 75, altura no percentil 
15, velocidade de crescimento:15, velocidade de crescimento:15, velocidade de crescimento:15, velocidade de crescimento:    4,5cm/ano. Tanner: 4,5cm/ano. Tanner: 4,5cm/ano. Tanner: 4,5cm/ano. Tanner: 
M2P1. A hipótese diagnóstica é: M2P1. A hipótese diagnóstica é: M2P1. A hipótese diagnóstica é: M2P1. A hipótese diagnóstica é:     
    
(A) Síndrome de Turner.  
(B) Puberdade normal.  
(C) Anorexia nervosa.  
(D) Atraso puberal.  

    
    
    

    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 15151515....        

    
Lactente de cinco meses foi levado ao ambulatório Lactente de cinco meses foi levado ao ambulatório Lactente de cinco meses foi levado ao ambulatório Lactente de cinco meses foi levado ao ambulatório 
escola por apresentarescola por apresentarescola por apresentarescola por apresentar,,,,    desde a segunda semana de desde a segunda semana de desde a segunda semana de desde a segunda semana de 
vida, estridor inspiratório com piora progressiva, o vida, estridor inspiratório com piora progressiva, o vida, estridor inspiratório com piora progressiva, o vida, estridor inspiratório com piora progressiva, o 
qual não se altera com a mudança de decúbito. Já foi qual não se altera com a mudança de decúbito. Já foi qual não se altera com a mudança de decúbito. Já foi qual não se altera com a mudança de decúbito. Já foi 
abordado como laringite aguda na emergência em abordado como laringite aguda na emergência em abordado como laringite aguda na emergência em abordado como laringite aguda na emergência em 
três episódtrês episódtrês episódtrês episódios, sem melhora. As histórias gestacional, ios, sem melhora. As histórias gestacional, ios, sem melhora. As histórias gestacional, ios, sem melhora. As histórias gestacional, 
do parto e ndo parto e ndo parto e ndo parto e neonatal seonatal seonatal seonatal são normais. Excetuandoão normais. Excetuandoão normais. Excetuandoão normais. Excetuando----se esta se esta se esta se esta 
queixa, queixa, queixa, queixa, NÃONÃONÃONÃO    há nenhuma alteração clínica.há nenhuma alteração clínica.há nenhuma alteração clínica.há nenhuma alteração clínica.    
A hipótese diagnóstica mais provável é:A hipótese diagnóstica mais provável é:A hipótese diagnóstica mais provável é:A hipótese diagnóstica mais provável é:    
    
(A) Hemangioma laríngeo. 
(B) Anel vascular.  
(C) Laringomalácia. 
(D) Paralisia bilateral de cordas vocais. 

 
 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 16161616....        

    
Escolar de sete anos, sexo Escolar de sete anos, sexo Escolar de sete anos, sexo Escolar de sete anos, sexo feminino, é levada à feminino, é levada à feminino, é levada à feminino, é levada à 
emergência pela equipe de socorro préemergência pela equipe de socorro préemergência pela equipe de socorro préemergência pela equipe de socorro pré----hospitalar do hospitalar do hospitalar do hospitalar do 
bombeiro após ser atropelada. Paciente não usava bombeiro após ser atropelada. Paciente não usava bombeiro após ser atropelada. Paciente não usava bombeiro após ser atropelada. Paciente não usava 
capacete. Ao dar entrada na emergência, paciente capacete. Ao dar entrada na emergência, paciente capacete. Ao dar entrada na emergência, paciente capacete. Ao dar entrada na emergência, paciente 
apresentavaapresentavaapresentavaapresentava----se: hipocoradse: hipocoradse: hipocoradse: hipocoradaaaa, dispn, dispn, dispn, dispneeeeia; FR: 50irpm, ia; FR: 50irpm, ia; FR: 50irpm, ia; FR: 50irpm, 
saturação de O2: 90%, PA: 80 x 40mmsaturação de O2: 90%, PA: 80 x 40mmsaturação de O2: 90%, PA: 80 x 40mmsaturação de O2: 90%, PA: 80 x 40mmHg, FC: 130 Hg, FC: 130 Hg, FC: 130 Hg, FC: 130 
bpm, pulsos palpáveis, com dificuldade de ausculta bpm, pulsos palpáveis, com dificuldade de ausculta bpm, pulsos palpáveis, com dificuldade de ausculta bpm, pulsos palpáveis, com dificuldade de ausculta 
do murmúrio vesicular em hemitóraxdo murmúrio vesicular em hemitóraxdo murmúrio vesicular em hemitóraxdo murmúrio vesicular em hemitórax    direito. Escala de direito. Escala de direito. Escala de direito. Escala de 
coma de Glasgow: 6. Baseado na avaliação inicial coma de Glasgow: 6. Baseado na avaliação inicial coma de Glasgow: 6. Baseado na avaliação inicial coma de Glasgow: 6. Baseado na avaliação inicial 
deste paciente, o primeiro procedimento a ser deste paciente, o primeiro procedimento a ser deste paciente, o primeiro procedimento a ser deste paciente, o primeiro procedimento a ser 
realizado é: realizado é: realizado é: realizado é:     
    
(A) Intubação orotraqueal. 
(B) Toracocentese de alívio à direita. 
(C) Acesso venoso intra ósseo. 
(D) Analgesia com opiáceos. 

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 17171717....        

    
Lactente de seteLactente de seteLactente de seteLactente de sete    meses foi atendido na Unidade de meses foi atendido na Unidade de meses foi atendido na Unidade de meses foi atendido na Unidade de 
Pronto Atendimento com história de febre, coriza e Pronto Atendimento com história de febre, coriza e Pronto Atendimento com história de febre, coriza e Pronto Atendimento com história de febre, coriza e 
tosse há cinco dias, tendo sido feito diagnóstico detosse há cinco dias, tendo sido feito diagnóstico detosse há cinco dias, tendo sido feito diagnóstico detosse há cinco dias, tendo sido feito diagnóstico de    
pneumonia e medicada com amoxicilina. Após 48 pneumonia e medicada com amoxicilina. Após 48 pneumonia e medicada com amoxicilina. Após 48 pneumonia e medicada com amoxicilina. Após 48 
horas não apresentou melhora. Ao exame físico: horas não apresentou melhora. Ao exame físico: horas não apresentou melhora. Ao exame físico: horas não apresentou melhora. Ao exame físico: 
regular estado geral, acianótica, dispneica, FR: regular estado geral, acianótica, dispneica, FR: regular estado geral, acianótica, dispneica, FR: regular estado geral, acianótica, dispneica, FR: 
58irpm e com tiragem subcostal. Radiografia de tórax: 58irpm e com tiragem subcostal. Radiografia de tórax: 58irpm e com tiragem subcostal. Radiografia de tórax: 58irpm e com tiragem subcostal. Radiografia de tórax: 
condensação em base de lobo superior esquerdo e condensação em base de lobo superior esquerdo e condensação em base de lobo superior esquerdo e condensação em base de lobo superior esquerdo e 
derrame plederrame plederrame plederrame pleural à esquerda. O agente etiológico mais ural à esquerda. O agente etiológico mais ural à esquerda. O agente etiológico mais ural à esquerda. O agente etiológico mais 
provável é:provável é:provável é:provável é:    
    
(A) Streptococcus pneumonia.    
(B) Staphylococcus aureus.  

(C) Chlamydia pneumoniae. 

(D) Mycoplasma pneumoniae. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 18181818....        

    
Menino de 2 anos, previamente assintomático e Menino de 2 anos, previamente assintomático e Menino de 2 anos, previamente assintomático e Menino de 2 anos, previamente assintomático e 
hígido, foi levado hígido, foi levado hígido, foi levado hígido, foi levado àààà    consulta de puericultura. Ao consulta de puericultura. Ao consulta de puericultura. Ao consulta de puericultura. Ao 
exame do aparelho cardiovascular, há presença de exame do aparelho cardiovascular, há presença de exame do aparelho cardiovascular, há presença de exame do aparelho cardiovascular, há presença de 
um sopro sistólico de ejeção, vibratório, de um sopro sistólico de ejeção, vibratório, de um sopro sistólico de ejeção, vibratório, de um sopro sistólico de ejeção, vibratório, de 
intensidade de 1+/6+, localizado na borda esternal intensidade de 1+/6+, localizado na borda esternal intensidade de 1+/6+, localizado na borda esternal intensidade de 1+/6+, localizado na borda esternal 
esquerda alto, sem irradiação. As bulhas cardíacas esquerda alto, sem irradiação. As bulhas cardíacas esquerda alto, sem irradiação. As bulhas cardíacas esquerda alto, sem irradiação. As bulhas cardíacas 
apresentam intensidade normal apresentam intensidade normal apresentam intensidade normal apresentam intensidade normal e a segunda bulha no e a segunda bulha no e a segunda bulha no e a segunda bulha no 
foco pulmonar tem desdobramento variável. Os foco pulmonar tem desdobramento variável. Os foco pulmonar tem desdobramento variável. Os foco pulmonar tem desdobramento variável. Os 
pulsos arteriais têm amplitude normal e são pulsos arteriais têm amplitude normal e são pulsos arteriais têm amplitude normal e são pulsos arteriais têm amplitude normal e são 
simétricos nos membros superiores e inferiores. O simétricos nos membros superiores e inferiores. O simétricos nos membros superiores e inferiores. O simétricos nos membros superiores e inferiores. O 
diagnóstico mais provável édiagnóstico mais provável édiagnóstico mais provável édiagnóstico mais provável é:  
 
(A) Sopro inocente.  
(B) Estenose aórtica.  
(C) Estenose pulmonar.  
(D) Comunicação interatrial. 

 
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 19191919....        

    
PréPréPréPré----escolar de 15 meses é trazido ao ambulatório escolar de 15 meses é trazido ao ambulatório escolar de 15 meses é trazido ao ambulatório escolar de 15 meses é trazido ao ambulatório 
pelo paipelo paipelo paipelo pai,,,,    que relata que esta é a quinta vez neste ano que relata que esta é a quinta vez neste ano que relata que esta é a quinta vez neste ano que relata que esta é a quinta vez neste ano 
que ele apresenta febre, mialgia e infecção de que ele apresenta febre, mialgia e infecção de que ele apresenta febre, mialgia e infecção de que ele apresenta febre, mialgia e infecção de 
gargantagargantagargantagarganta,,,,    amigdalite purulentaamigdalite purulentaamigdalite purulentaamigdalite purulenta,,,,    com ou sem aftas com ou sem aftas com ou sem aftas com ou sem aftas 
orais. Exame físico: hiperemia das amígdalas, aftas orais. Exame físico: hiperemia das amígdalas, aftas orais. Exame físico: hiperemia das amígdalas, aftas orais. Exame físico: hiperemia das amígdalas, aftas 
ulceradas nos pilares anteriores e no palato mole e ulceradas nos pilares anteriores e no palato mole e ulceradas nos pilares anteriores e no palato mole e ulceradas nos pilares anteriores e no palato mole e 
linfadenomegalia cervical anterior bilateral. No linfadenomegalia cervical anterior bilateral. No linfadenomegalia cervical anterior bilateral. No linfadenomegalia cervical anterior bilateral. No 
terceiro episódio foi realizado um hemogramaterceiro episódio foi realizado um hemogramaterceiro episódio foi realizado um hemogramaterceiro episódio foi realizado um hemograma,,,,    o qual o qual o qual o qual 
revelou discreta leucocitose semrevelou discreta leucocitose semrevelou discreta leucocitose semrevelou discreta leucocitose sem    desvios e proteína C desvios e proteína C desvios e proteína C desvios e proteína C 
reativa elevada. Fez uso de antibióticos nas duas reativa elevada. Fez uso de antibióticos nas duas reativa elevada. Fez uso de antibióticos nas duas reativa elevada. Fez uso de antibióticos nas duas 
vezes anterioresvezes anterioresvezes anterioresvezes anteriores,,,,    sem modificação do curso da sem modificação do curso da sem modificação do curso da sem modificação do curso da 
doença e os demais se resolveram espontaneamente doença e os demais se resolveram espontaneamente doença e os demais se resolveram espontaneamente doença e os demais se resolveram espontaneamente 
em torno de 5 dias. Qual é a principal hipótese em torno de 5 dias. Qual é a principal hipótese em torno de 5 dias. Qual é a principal hipótese em torno de 5 dias. Qual é a principal hipótese 
diagnóstica?diagnóstica?diagnóstica?diagnóstica?    
    
(A) Doença de Kawasaki.  
(B) Doença Celíaca. 
(C) Síndrome de Reye. 
(D) PFAPA. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 20202020....        

    
São muito controversas as orientações para iniciar as São muito controversas as orientações para iniciar as São muito controversas as orientações para iniciar as São muito controversas as orientações para iniciar as 
manobras de reanimação neonatal no pósmanobras de reanimação neonatal no pósmanobras de reanimação neonatal no pósmanobras de reanimação neonatal no pós----parto parto parto parto 
imediato de um prematuro extremo. Além de se imediato de um prematuro extremo. Além de se imediato de um prematuro extremo. Além de se imediato de um prematuro extremo. Além de se 
basearem em dados populacionais, as orientações basearem em dados populacionais, as orientações basearem em dados populacionais, as orientações basearem em dados populacionais, as orientações 
atuais do atuais do atuais do atuais do Programa de Reanimação Neonatal da SBP Programa de Reanimação Neonatal da SBP Programa de Reanimação Neonatal da SBP Programa de Reanimação Neonatal da SBP 
sugerem que essasugerem que essasugerem que essasugerem que essas decisões podem ser tomadas ses decisões podem ser tomadas ses decisões podem ser tomadas ses decisões podem ser tomadas se    
        
(A) há múltiplas malformações tidas como letais, 

independentemente da opinião dos familiares. 
(B) a idade gestacional for inferior a 23 semanas, 

independentemente dos familiares.  
(C) individualizadas e compartilhadas, sempre que 

possível, com os familiares.  
(D) mesmo diante de evidências de natimortalidade. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22221111....        

    
Entre os medicamentos abaixo citados, o que Entre os medicamentos abaixo citados, o que Entre os medicamentos abaixo citados, o que Entre os medicamentos abaixo citados, o que 
apresenta melhor relação eficácia/segurança como apresenta melhor relação eficácia/segurança como apresenta melhor relação eficácia/segurança como apresenta melhor relação eficácia/segurança como 
estratégia de neuroproteção de encefalopatia estratégia de neuroproteção de encefalopatia estratégia de neuroproteção de encefalopatia estratégia de neuroproteção de encefalopatia 
hipóxicohipóxicohipóxicohipóxico----isquêmica pós asfixia isquêmica pós asfixia isquêmica pós asfixia isquêmica pós asfixia perinatal é operinatal é operinatal é operinatal é o    
    
(A) bloqueador de canais de cálcio.  
(B) B-varredores de radicais livres.  
(C) sulfato de magnésio.  
(D) Fenobarbital.  

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222....        

    
O método de escolha para o diagnóstico da O método de escolha para o diagnóstico da O método de escolha para o diagnóstico da O método de escolha para o diagnóstico da 
hemorragia periintraventricular em hemorragia periintraventricular em hemorragia periintraventricular em hemorragia periintraventricular em recémrecémrecémrecém----nascidos nascidos nascidos nascidos 
prematuros é aprematuros é aprematuros é aprematuros é a    
    
(A) pesquisa de hemácias no líquor obtido por 

punção lombar  
(B) ultrassonografia transfontanelar 
(C) tomografia computadorizada 
(D) ressonância magnética 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22223333....        

    
PréPréPréPré----termo extremo, peso ao nascer de 750g, Apgar de termo extremo, peso ao nascer de 750g, Apgar de termo extremo, peso ao nascer de 750g, Apgar de termo extremo, peso ao nascer de 750g, Apgar de 
1/3/7, em ventilação mecânica desde o nascimento, 1/3/7, em ventilação mecânica desde o nascimento, 1/3/7, em ventilação mecânica desde o nascimento, 1/3/7, em ventilação mecânica desde o nascimento, 
é diagnosticado com hidrocefalia pósé diagnosticado com hidrocefalia pósé diagnosticado com hidrocefalia pósé diagnosticado com hidrocefalia pós----hemorrágica hemorrágica hemorrágica hemorrágica 
(mais de 50% dos ventrículos com sangue e (mais de 50% dos ventrículos com sangue e (mais de 50% dos ventrículos com sangue e (mais de 50% dos ventrículos com sangue e 
hiperproteinorraquia > 1.000mg/dl). Evolui hiperproteinorraquia > 1.000mg/dl). Evolui hiperproteinorraquia > 1.000mg/dl). Evolui hiperproteinorraquia > 1.000mg/dl). Evolui 
rapidamente para dilrapidamente para dilrapidamente para dilrapidamente para dilatação progressiva. A medida atação progressiva. A medida atação progressiva. A medida atação progressiva. A medida 
mais eficaz no controle dessa condição é: mais eficaz no controle dessa condição é: mais eficaz no controle dessa condição é: mais eficaz no controle dessa condição é:     
    
(A) Punção ventricular ou lombar.  
(B) Drenagem ventricular externa. 
(C) Furosemida ou acetazolamida. 
(D) Derivação ventrículo-peritoneal. 

 
 
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 22224444....        

    
Assinale o tumor cardíaco que apresenta as Assinale o tumor cardíaco que apresenta as Assinale o tumor cardíaco que apresenta as Assinale o tumor cardíaco que apresenta as seguintes seguintes seguintes seguintes 
características: geralmente múltiplo; apresenta características: geralmente múltiplo; apresenta características: geralmente múltiplo; apresenta características: geralmente múltiplo; apresenta 
regressão espontânea e está relacionado com regressão espontânea e está relacionado com regressão espontânea e está relacionado com regressão espontânea e está relacionado com 
esclerose tuberosa.esclerose tuberosa.esclerose tuberosa.esclerose tuberosa.    
    
(A) Sarcomas miocárdicos. 
(B) Fibromas. 
(C) Rabdomiomas. 
(D) Mixomas. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22225555....        

    
Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA    em relação às em relação às em relação às em relação às 
pericarditespericarditespericarditespericardites: 
 
(A) As pericardites virais frequentemente levam a 

tamponamento cardíaco e raramente 
apresentam remissão espontânea. 

(B) As pericardites bacterianas frequentemente 
podem levar a tamponamento cardíaco e 
raramente apresentam recorrência.  

(C) A pericardite tuberculosa raramente leva a 
tamponamento cardíaco e frequentemente 
apresentam remissão espontânea.  

(D) As pericardites autoimunes frequentemente 
levam a tamponamento cardíaco e a remissão 
espontânea. 

 
 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22226666....            

    
Menino de 8 anos, previamente hígido, refere dor e Menino de 8 anos, previamente hígido, refere dor e Menino de 8 anos, previamente hígido, refere dor e Menino de 8 anos, previamente hígido, refere dor e 
edema nos tornozelos há 2 dias, acompanhados por edema nos tornozelos há 2 dias, acompanhados por edema nos tornozelos há 2 dias, acompanhados por edema nos tornozelos há 2 dias, acompanhados por 
dificuldade para deambular. Nega trauma ou outros dificuldade para deambular. Nega trauma ou outros dificuldade para deambular. Nega trauma ou outros dificuldade para deambular. Nega trauma ou outros 
sintomas associados. Há 7 dias foi diagnosticado sintomas associados. Há 7 dias foi diagnosticado sintomas associados. Há 7 dias foi diagnosticado sintomas associados. Há 7 dias foi diagnosticado 
com amigdalite bacteriana, tratada com Amoxicilina. com amigdalite bacteriana, tratada com Amoxicilina. com amigdalite bacteriana, tratada com Amoxicilina. com amigdalite bacteriana, tratada com Amoxicilina. 
Ao exame físico, apresentaAo exame físico, apresentaAo exame físico, apresentaAo exame físico, apresenta----se em BEG, corado, se em BEG, corado, se em BEG, corado, se em BEG, corado, 
hidratado,hidratado,hidratado,hidratado,    eupneico, afebril, FC= 80; FR= 18; com eupneico, afebril, FC= 80; FR= 18; com eupneico, afebril, FC= 80; FR= 18; com eupneico, afebril, FC= 80; FR= 18; com 
edema, dor e limitação em ambos os tornozeledema, dor e limitação em ambos os tornozeledema, dor e limitação em ambos os tornozeledema, dor e limitação em ambos os tornozelos. O os. O os. O os. O 
restante do exame físico érestante do exame físico érestante do exame físico érestante do exame físico é    normal. A sua hipótese normal. A sua hipótese normal. A sua hipótese normal. A sua hipótese 
diagnóstica principal e conduta inicial são, diagnóstica principal e conduta inicial são, diagnóstica principal e conduta inicial são, diagnóstica principal e conduta inicial são, 
respectivamente:respectivamente:respectivamente:respectivamente:    
    

(A) Artrite séptica e realizar punção articular.  
(B) Artrite reativa pós-estreptocócica e solicitar 

ASLO.  
(C) Osteocondrose de Sever e solicitar radiografia do 

calcâneo.  
(D) Artrite idiopática juvenil e solicitar anticorpo 

antinúcleo.  
 
    
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22227777....        

    
Menino de 7 anos, previamente hígido, há 5 dias, Menino de 7 anos, previamente hígido, há 5 dias, Menino de 7 anos, previamente hígido, há 5 dias, Menino de 7 anos, previamente hígido, há 5 dias, 
apresenta febreapresenta febreapresenta febreapresenta febre    38°C uma vez ao dia associada à38°C uma vez ao dia associada à38°C uma vez ao dia associada à38°C uma vez ao dia associada à    
claudicação e dor nos tornozelos. Após dois dias claudicação e dor nos tornozelos. Após dois dias claudicação e dor nos tornozelos. Após dois dias claudicação e dor nos tornozelos. Após dois dias 
houve melhora dos sintomas nessas articulações, houve melhora dos sintomas nessas articulações, houve melhora dos sintomas nessas articulações, houve melhora dos sintomas nessas articulações, 
porém iniciou dor no joelho direito. Ao procurar o porém iniciou dor no joelho direito. Ao procurar o porém iniciou dor no joelho direito. Ao procurar o porém iniciou dor no joelho direito. Ao procurar o 
ProntoProntoProntoPronto    Socorro hoje, se encontra em REG, corado, Socorro hoje, se encontra em REG, corado, Socorro hoje, se encontra em REG, corado, Socorro hoje, se encontra em REG, corado, 
hidratado, afebril, FC 140hidratado, afebril, FC 140hidratado, afebril, FC 140hidratado, afebril, FC 140, FR 30, com dor e edema , FR 30, com dor e edema , FR 30, com dor e edema , FR 30, com dor e edema 
em joelho esquerdo, e dor e limitação no punho em joelho esquerdo, e dor e limitação no punho em joelho esquerdo, e dor e limitação no punho em joelho esquerdo, e dor e limitação no punho 
direito, bulhas hiperfonéticas com sopro sistólico direito, bulhas hiperfonéticas com sopro sistólico direito, bulhas hiperfonéticas com sopro sistólico direito, bulhas hiperfonéticas com sopro sistólico 
4+/6+ panfocal. O restante do exame físico é normal. 4+/6+ panfocal. O restante do exame físico é normal. 4+/6+ panfocal. O restante do exame físico é normal. 4+/6+ panfocal. O restante do exame físico é normal. 
O hemograma e o raioO hemograma e o raioO hemograma e o raioO hemograma e o raio----X das articulações acometidas X das articulações acometidas X das articulações acometidas X das articulações acometidas 
não apresentam alterações. A não apresentam alterações. A não apresentam alterações. A não apresentam alterações. A sua conduta inicial e sua conduta inicial e sua conduta inicial e sua conduta inicial e 
hipótese diagnóstica principal são, respectivamente: hipótese diagnóstica principal são, respectivamente: hipótese diagnóstica principal são, respectivamente: hipótese diagnóstica principal são, respectivamente:     

(A) Antiestreptolisina O e artrite reativa pós-
estreptocócica.  

(B) Anticorpo antinúcleo e lúpus eritematoso 
sistêmico juvenil. 

(C) Fator reumatóide e artrite idiopática juvenil.  
(D) Eletrocardiograma e febre reumática. 

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22228888....        

    
Escolar de 8 anos, previamente hígido, há 3 dias Escolar de 8 anos, previamente hígido, há 3 dias Escolar de 8 anos, previamente hígido, há 3 dias Escolar de 8 anos, previamente hígido, há 3 dias 
apresenta febre persistente, acompanhada por dor e apresenta febre persistente, acompanhada por dor e apresenta febre persistente, acompanhada por dor e apresenta febre persistente, acompanhada por dor e 
edema no joelho direito. Pai notou queedema no joelho direito. Pai notou queedema no joelho direito. Pai notou queedema no joelho direito. Pai notou que,,,,    hoje, a criança hoje, a criança hoje, a criança hoje, a criança 
acordou prostrada, não conseguindo apoiar o membro acordou prostrada, não conseguindo apoiar o membro acordou prostrada, não conseguindo apoiar o membro acordou prostrada, não conseguindo apoiar o membro 
inferior direito. Ao exame físico: REG, febril, FC 140 FR inferior direito. Ao exame físico: REG, febril, FC 140 FR inferior direito. Ao exame físico: REG, febril, FC 140 FR inferior direito. Ao exame físico: REG, febril, FC 140 FR 
22, com edema, aumento da temperatura, dor e 22, com edema, aumento da temperatura, dor e 22, com edema, aumento da temperatura, dor e 22, com edema, aumento da temperatura, dor e 
limitação à movimentação do joelho direito. O limitação à movimentação do joelho direito. O limitação à movimentação do joelho direito. O limitação à movimentação do joelho direito. O 
restante do exame físico é normal. O acrestante do exame físico é normal. O acrestante do exame físico é normal. O acrestante do exame físico é normal. O achado que você hado que você hado que você hado que você 
espera encontrar nesse caso é: espera encontrar nesse caso é: espera encontrar nesse caso é: espera encontrar nesse caso é:     
    
(A) Raio X do joelho direito normal.  
(B) Hemocultura positiva para Salmonella sp. 
(C) Predomínio de linfócitos no líquido sinovial. 
(D) Proteína C reativa normal. 

 
 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22229999....        

    
Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA    às infecções dàs infecções dàs infecções dàs infecções de vias e vias e vias e vias 
aéreas superiores (IVAS):aéreas superiores (IVAS):aéreas superiores (IVAS):aéreas superiores (IVAS):        
    
(A) No resfriado comum, os sintomas se iniciam dez 

dias após a incubação do vírus nos pacientes 
infectados com rinovírus. 

(B) A laringotraqueobronquite é causada mais 
comumente por vírus sincicial respiratório. 

(C) A maioria das faringites é de etiologia viral.  
(D) O principal agente etiológico das sinusites é o 

Moraxella catarrhalis. 
 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030....        

    
Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA    quanto à quanto à quanto à quanto à 
leishmaniose visceral (calazar):leishmaniose visceral (calazar):leishmaniose visceral (calazar):leishmaniose visceral (calazar):        
    
(A) O diagnóstico é clínico.  
(B) No hemograma há apenas leucopenia 

isoladamente.  
(C) O agente causal é a bactéria Leishmania (L.).  
(D) Pode evoluir para casos potencialmente letais.  
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33331111....        

    
A urticária consiste em lesões eritematopapulosas, A urticária consiste em lesões eritematopapulosas, A urticária consiste em lesões eritematopapulosas, A urticária consiste em lesões eritematopapulosas, 
pruriginosas, isoladas ou agrupadas. Pode ocorrer, pruriginosas, isoladas ou agrupadas. Pode ocorrer, pruriginosas, isoladas ou agrupadas. Pode ocorrer, pruriginosas, isoladas ou agrupadas. Pode ocorrer, 
isoladamente, ou associada ao angioedema. Pode ser isoladamente, ou associada ao angioedema. Pode ser isoladamente, ou associada ao angioedema. Pode ser isoladamente, ou associada ao angioedema. Pode ser 
classifcada em aguda ou crônica. Quanto à urticária classifcada em aguda ou crônica. Quanto à urticária classifcada em aguda ou crônica. Quanto à urticária classifcada em aguda ou crônica. Quanto à urticária 
aguda, podemos aguda, podemos aguda, podemos aguda, podemos AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR    quequequeque        
    
(A) os agentes etiológicos mais comumente 

envolvidos são os alimentos, como: leite, ovo, 
amendoim, nozes, soja, trigo, as drogas, as 
infecções, principalmente as virais, e reações a 
picadas de insetos.  

(B) os principais agentes causadores de urticária em 
crianças são os corantes alimentares, aditivos, 
sulftos, salicilatos naturais.  

(C) os agentes etiológicos mais envolvidos são os 
alimentos, os agentes físicos, como o frio e o 
calor e o látex.  

(D) as drogas mais frequentemente envolvidas com 
quadros de urticária IgE mediadas são os 
opiáceos, relaxantes musculares e contrastes.  
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33332222....        

    
O sistema imune é responsável por proteger o O sistema imune é responsável por proteger o O sistema imune é responsável por proteger o O sistema imune é responsável por proteger o 
indivíduo da invasão de microorganismos. Uma ou indivíduo da invasão de microorganismos. Uma ou indivíduo da invasão de microorganismos. Uma ou indivíduo da invasão de microorganismos. Uma ou 
mais alterações nos mecanismos de defesa podem mais alterações nos mecanismos de defesa podem mais alterações nos mecanismos de defesa podem mais alterações nos mecanismos de defesa podem 
resultar em imunodefresultar em imunodefresultar em imunodefresultar em imunodefiiiiciências. Quanto às ciências. Quanto às ciências. Quanto às ciências. Quanto às 
imunodefimunodefimunodefimunodefiiiiciências assinale a alternativa ciências assinale a alternativa ciências assinale a alternativa ciências assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    
    
(A) A hipogamaglobulinemia transitória da infância 

apresenta diminuição das células B, levando a 
imunoglobulinas das classes A e G baixas, e 
pode se manifestar com quadros de infecções de 
repetição.  

(B) A síndrome de Wiskott-Aldrich é uma 
imunodeficiência associada à trombocitopenia, 
eczema, infecções recorrentes, com risco 
aumentado para autoimunidade.  

(C) A síndrome de DiGeorge está associada com 
hipocalcemia, alterações cardíacas, e os 
pacientes apresentam números de células T 
normais com diminuição de todas as classes de 
imunoglobulinas.  

(D) A ataxia-telangiectasia é uma doença cuja tríade 
clássica é o retardo de crescimento, eritema 
telangiectásico facial e hipersensibilidade a luz 
solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33333333....        

    
Na Na Na Na dermatite atópica, um dos critérios para o dermatite atópica, um dos critérios para o dermatite atópica, um dos critérios para o dermatite atópica, um dos critérios para o 
diagnóstico é a morfologia e distribuição típica das diagnóstico é a morfologia e distribuição típica das diagnóstico é a morfologia e distribuição típica das diagnóstico é a morfologia e distribuição típica das 
lesões. As lesões que se caracterizam por xerose, lesões. As lesões que se caracterizam por xerose, lesões. As lesões que se caracterizam por xerose, lesões. As lesões que se caracterizam por xerose, 
eritema, vesículas e pápulas na fase exsudativa, eritema, vesículas e pápulas na fase exsudativa, eritema, vesículas e pápulas na fase exsudativa, eritema, vesículas e pápulas na fase exsudativa, 
seguidas de crostas e descamação, aparecendo em seguidas de crostas e descamação, aparecendo em seguidas de crostas e descamação, aparecendo em seguidas de crostas e descamação, aparecendo em 
face, couro cface, couro cface, couro cface, couro cabeludo, pescoço, tronco e superfície abeludo, pescoço, tronco e superfície abeludo, pescoço, tronco e superfície abeludo, pescoço, tronco e superfície 
exexexextensora dos membros aparecem emtensora dos membros aparecem emtensora dos membros aparecem emtensora dos membros aparecem em        
    
(A) crianças  
(B) adolescentes  
(C) escolares  
(D) lactentes 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33334444....        

    
Hérnia umbilical é um defeito de parede abdominal Hérnia umbilical é um defeito de parede abdominal Hérnia umbilical é um defeito de parede abdominal Hérnia umbilical é um defeito de parede abdominal 
bastante comum na infância e que faz parte do diabastante comum na infância e que faz parte do diabastante comum na infância e que faz parte do diabastante comum na infância e que faz parte do dia    aaaa    
dia do cirurgião dia do cirurgião dia do cirurgião dia do cirurgião pediátrico. Assinale a alternativa pediátrico. Assinale a alternativa pediátrico. Assinale a alternativa pediátrico. Assinale a alternativa 
correta a respeito desta doençacorreta a respeito desta doençacorreta a respeito desta doençacorreta a respeito desta doença::::    
    
(A) O fechamento espontâneo é raro em casos com 

orifícios herniários menores de 2 cm de 
diâmetro.  

(B) Raramente apresenta complicações, como 
encarceramento ou perfuração com evisceração.  

(C) O tamanho do saco herniário e a quantidade do 
conteúdo herniado são diretamente 
proporcionais ao diâmetro do orifício herniário.  

(D) É mais comum em recém-nascidos a termo.  
 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33335555....        

    
Em algumas situações clínicas na infância está Em algumas situações clínicas na infância está Em algumas situações clínicas na infância está Em algumas situações clínicas na infância está 
indicada a realização de esplenectomia. O maior risco indicada a realização de esplenectomia. O maior risco indicada a realização de esplenectomia. O maior risco indicada a realização de esplenectomia. O maior risco 
deste procedimento, por sua vez, está relacionado à deste procedimento, por sua vez, está relacionado à deste procedimento, por sua vez, está relacionado à deste procedimento, por sua vez, está relacionado à 
infecção pósinfecção pósinfecção pósinfecção pós----esplenectomia. Assinale a alternativa esplenectomia. Assinale a alternativa esplenectomia. Assinale a alternativa esplenectomia. Assinale a alternativa 
que apresenta os microorganismos mais associados que apresenta os microorganismos mais associados que apresenta os microorganismos mais associados que apresenta os microorganismos mais associados a a a a 
eeeesta infecção:sta infecção:sta infecção:sta infecção:        
    
(A) Staphylococcus aureus e Escherichia coli.  
(B) Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus 

pyogenes.  
(C) Streptococcus pneumoniae e Neisseria 

meningitidis.  
(D) Staphylococcus epidermidis e Streptococcus 

agalactiae. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33336666....    

    
Divertículo de Meckel é a malformação congênita Divertículo de Meckel é a malformação congênita Divertículo de Meckel é a malformação congênita Divertículo de Meckel é a malformação congênita 
mais frequente do trato gastrointestinal, com origem mais frequente do trato gastrointestinal, com origem mais frequente do trato gastrointestinal, com origem mais frequente do trato gastrointestinal, com origem 
na persistência parcial do conduto onfalomesentérico. na persistência parcial do conduto onfalomesentérico. na persistência parcial do conduto onfalomesentérico. na persistência parcial do conduto onfalomesentérico. 
Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA    em rem rem rem relação ao elação ao elação ao elação ao 
Divertículo de Meckel:Divertículo de Meckel:Divertículo de Meckel:Divertículo de Meckel:            
    
(A) A invaginação intestinal é a complicação 

obstrutiva mais freqüente.  
(B) Está localizado a, até, no máximo, 10 cm da 

válvula ileocecal.  
(C) A principal manifestação clínica na criança é a 

diverticulite. 
(D) Trata-se de um divertículo falso, composto 

apenas pelas camadas mucosa e submucosa. 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 33337777....        

    
As causas da síndrome de Cushing (SC) podem ser As causas da síndrome de Cushing (SC) podem ser As causas da síndrome de Cushing (SC) podem ser As causas da síndrome de Cushing (SC) podem ser 
divididas em hormônio adrenocorticotrófco (ACTH)divididas em hormônio adrenocorticotrófco (ACTH)divididas em hormônio adrenocorticotrófco (ACTH)divididas em hormônio adrenocorticotrófco (ACTH)----    
dependentes ou ACTHdependentes ou ACTHdependentes ou ACTHdependentes ou ACTH----independentes. Assinale a independentes. Assinale a independentes. Assinale a independentes. Assinale a 
alternativa coralternativa coralternativa coralternativa correta em relação às causas de SC:reta em relação às causas de SC:reta em relação às causas de SC:reta em relação às causas de SC:    
        
(A) O carcinoma adrenal representa a causa ACTH-

dependente mais freqüente.  
(B) A doença de Cushing é uma causa ACTH-

dependente.  
(C) O adenoma adrenal é uma causa ACTH-

dependente.  
(D) A SC exógena representa o exemplo típico de 

causa ACTH-dependente.  
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33338888....        

    
Paciente do sexo feminino,Paciente do sexo feminino,Paciente do sexo feminino,Paciente do sexo feminino,    10 anos de idade, 10 anos de idade, 10 anos de idade, 10 anos de idade, chega chega chega chega 
no ambulatório queixandono ambulatório queixandono ambulatório queixandono ambulatório queixando----se de dor abdominal há se de dor abdominal há se de dor abdominal há se de dor abdominal há 
seis meses. Tem melhora da dor após evacuar. seis meses. Tem melhora da dor após evacuar. seis meses. Tem melhora da dor após evacuar. seis meses. Tem melhora da dor após evacuar. 
Frequenta, além da escola, aulas de inglês, balé, Frequenta, além da escola, aulas de inglês, balé, Frequenta, além da escola, aulas de inglês, balé, Frequenta, além da escola, aulas de inglês, balé, 
sapateado, violão e agora começou a ter aulas de sapateado, violão e agora começou a ter aulas de sapateado, violão e agora começou a ter aulas de sapateado, violão e agora começou a ter aulas de 
canto. Não tem comprometimento do peso nem da canto. Não tem comprometimento do peso nem da canto. Não tem comprometimento do peso nem da canto. Não tem comprometimento do peso nem da 
estatura. Aoestatura. Aoestatura. Aoestatura. Ao    exame físicoexame físicoexame físicoexame físico,,,,    presença de leve distensão presença de leve distensão presença de leve distensão presença de leve distensão 
gasosa, que a mãe fala que piora ao longo do dia. Não gasosa, que a mãe fala que piora ao longo do dia. Não gasosa, que a mãe fala que piora ao longo do dia. Não gasosa, que a mãe fala que piora ao longo do dia. Não 
ingere leite ou derivados. Sobre o diagnóstico e a ingere leite ou derivados. Sobre o diagnóstico e a ingere leite ou derivados. Sobre o diagnóstico e a ingere leite ou derivados. Sobre o diagnóstico e a 
conduta do caso em questãoconduta do caso em questãoconduta do caso em questãoconduta do caso em questão,,,,    assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa 
CORRETACORRETACORRETACORRETA::::        
    
(A) Dor abdominal crônica – Síndrome do Intestino 

Irritável – laxante suave, retirar excesso de 
fermentadores, conversar com os pais sobre o 
excesso de atividades.  

(B) Dor abdominal crônica – Migrânea abdominal – 
funarizina por 3 meses.  

(C) Dor abdominal aguda – Crise Celíaca – eliminar 
todo glúten da dieta para o resto da vida.  

(D) Dor abdominal crônica – Helicobacter pylori – 
tratamento tríplice com claritromicina, 
metronidazol e omeprazol por 10 dias. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    39393939....        

    
Assinale abaixo a alternativa Assinale abaixo a alternativa Assinale abaixo a alternativa Assinale abaixo a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA. . . .     
Para avaliação nutricional do adolescente, obtémPara avaliação nutricional do adolescente, obtémPara avaliação nutricional do adolescente, obtémPara avaliação nutricional do adolescente, obtém----se o se o se o se o 
índice de massa corporal (IMC) e esse valor deve ser índice de massa corporal (IMC) e esse valor deve ser índice de massa corporal (IMC) e esse valor deve ser índice de massa corporal (IMC) e esse valor deve ser 
plotado em curva de referência para idade e o sexo. plotado em curva de referência para idade e o sexo. plotado em curva de referência para idade e o sexo. plotado em curva de referência para idade e o sexo. 
De acordo com os critérios da Organização Mundial De acordo com os critérios da Organização Mundial De acordo com os critérios da Organização Mundial De acordo com os critérios da Organização Mundial 
da Saúde (2006da Saúde (2006da Saúde (2006da Saúde (2006----2007), o adolescente com IMC aci2007), o adolescente com IMC aci2007), o adolescente com IMC aci2007), o adolescente com IMC acima ma ma ma 
do escore z +1 e igual ou abaixo do escore do escore z +1 e igual ou abaixo do escore do escore z +1 e igual ou abaixo do escore do escore z +1 e igual ou abaixo do escore z +2 deve z +2 deve z +2 deve z +2 deve 
ser classificado comoser classificado comoser classificado comoser classificado como        
    
(A) eutrófco 
(B) sobrepeso  
(C) obeso  
(D) obeso grave 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    40404040....            

    
Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade 
(PAC), assinale a alternativa (PAC), assinale a alternativa (PAC), assinale a alternativa (PAC), assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA::::        
    
(A) Mycoplasma pneumoniae e Chlamydophyla 

pneumoniae são agente atípicos, importantes na 
faixa etária abaixo de 4 e 5 anos de idade.  

(B) O S. pneumoniae vem perdendo a importância 
como agente causal de PAC em crianças e à 
resistência a penicilina é cada vez maior.  

(C) O vírus sincicial respiratório é um agente pouco 
frequente na PAC e pode determinar quadros 
graves em lactentes.  

(D) A identificação do agente etiológico das PAC é 
difícil pelos métodos habituais. 

    
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 41414141....        

    
Quanto ao diagnóstico de fQuanto ao diagnóstico de fQuanto ao diagnóstico de fQuanto ao diagnóstico de fiiiibrose cística, assinale a brose cística, assinale a brose cística, assinale a brose cística, assinale a 
alternativa alternativa alternativa alternativa INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA::::        
    
(A) História de irmão com fibrose cística é critério 

único e defnitivo para o diagnóstico da doença.  
(B) O teste do suor pode ser realizado em qualquer 

idade, desde que se obtenha amostra de suor 
sufciente, e deve ser feito por estimulação da 
sudorese pela iontoforese por pilocarpina.  

(C) O diagnóstico é feito, entre outros critérios, 
quando os níveis de Cloro no suor são maiores 
ou iguais a 30 mmol/L em duas dosagens 
independentes, associado com alterações 
gastrintestinais e nutricionais.  

(D) O Sudan III fornece análise qualitativa e 
quantitativa da perda de gordura nas fezes.  
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 42424242....        

    
A Síndrome de Tourette compreende um quadro A Síndrome de Tourette compreende um quadro A Síndrome de Tourette compreende um quadro A Síndrome de Tourette compreende um quadro 
relativamente raro, mas muito incapacitante. Sobre relativamente raro, mas muito incapacitante. Sobre relativamente raro, mas muito incapacitante. Sobre relativamente raro, mas muito incapacitante. Sobre 
esta síndrome assinale a alternativa esta síndrome assinale a alternativa esta síndrome assinale a alternativa esta síndrome assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA. . . .     
    
(A) Caracteriza-se pela presença de tiques motores e 

vocais simultâneos.  
(B) Os tiques motores tendem a ocorrer primeiro na 

cabeça, evoluindo de forma crânio-caudal.  
(C) A comorbidade com transtorno obsessivo-

compulsivo é mais frequente em meninas. 
(D) O tratamento de escolha são os antidepressivos 

inibidores seletivos da recaptura de serotonina. 
 
 

    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 43434343....        

    
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais 5a edição (DSM V), qual das Transtornos Mentais 5a edição (DSM V), qual das Transtornos Mentais 5a edição (DSM V), qual das Transtornos Mentais 5a edição (DSM V), qual das 
assertivas abaixo descreve assertivas abaixo descreve assertivas abaixo descreve assertivas abaixo descreve CORRETAMENTECORRETAMENTECORRETAMENTECORRETAMENTE    um dos um dos um dos um dos 
critérios de enurese?critérios de enurese?critérios de enurese?critérios de enurese?    
    
(A) Eliminação urinária repetida somente durante o 

sono. 
(B) A perda urinária ocorre apenas de forma 

voluntária. 
(C) A idade mínima para seu diagnóstico é de 4 

anos.  
(D) O comportamento não é secundário a uso de 

substâncias. 
 
 
 

    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 44444444....        

    
Menino, dois anos, apresenta baixa Menino, dois anos, apresenta baixa Menino, dois anos, apresenta baixa Menino, dois anos, apresenta baixa estatura (Z escore estatura (Z escore estatura (Z escore estatura (Z escore 
abaixo de abaixo de abaixo de abaixo de ––––    2), distensão abdominal. Os exames 2), distensão abdominal. Os exames 2), distensão abdominal. Os exames 2), distensão abdominal. Os exames 
mostram anemia, anticorpo antimostram anemia, anticorpo antimostram anemia, anticorpo antimostram anemia, anticorpo anti----transglutaminase IgA transglutaminase IgA transglutaminase IgA transglutaminase IgA 
acima dos valores normais e não há visceromegalias. acima dos valores normais e não há visceromegalias. acima dos valores normais e não há visceromegalias. acima dos valores normais e não há visceromegalias. 
A confirmação desta hipA confirmação desta hipA confirmação desta hipA confirmação desta hipótese diagnóstica é por meio ótese diagnóstica é por meio ótese diagnóstica é por meio ótese diagnóstica é por meio 
dededede    
    
(A) restrição alimentar e nova avaliação sorológica. 
(B) dieta e confirmação com marcadores genéticos.  
(C) restrição alimentar e observação clínica.  
(D) biopsia duodenal sem restrição alimentar. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 45454545....        

    
Menina, 7 anos, há quatro dias com dor no quadril Menina, 7 anos, há quatro dias com dor no quadril Menina, 7 anos, há quatro dias com dor no quadril Menina, 7 anos, há quatro dias com dor no quadril 
direito e claudicação. Há direito e claudicação. Há direito e claudicação. Há direito e claudicação. Há dez dias apresentou febre, dez dias apresentou febre, dez dias apresentou febre, dez dias apresentou febre, 
coriza e tosse por cinco dias. Exame físico: dor à coriza e tosse por cinco dias. Exame físico: dor à coriza e tosse por cinco dias. Exame físico: dor à coriza e tosse por cinco dias. Exame físico: dor à 
rotação do quadril. Exames complementares: VHS: 3; rotação do quadril. Exames complementares: VHS: 3; rotação do quadril. Exames complementares: VHS: 3; rotação do quadril. Exames complementares: VHS: 3; 
hemograma normal; ultrassom com derrame articular hemograma normal; ultrassom com derrame articular hemograma normal; ultrassom com derrame articular hemograma normal; ultrassom com derrame articular 
sem debris. Neste cassem debris. Neste cassem debris. Neste cassem debris. Neste caso, qual é o tratamento o, qual é o tratamento o, qual é o tratamento o, qual é o tratamento 
indicado?indicado?indicado?indicado?        
    
(A) Metilprednisolona visando à melhora rápida da 

claudicação.  
(B) Oxacilina para tratar o processo infeccioso.  
(C) Corticoide intra-articular para combate local da 

inflamação articular. 
(D) Ibuprofeno e repouso domiciliar para alívio da 

dor. 
 
 
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 46464646....        

    
Lactente de 10 meses de idade Lactente de 10 meses de idade Lactente de 10 meses de idade Lactente de 10 meses de idade foi internado com foi internado com foi internado com foi internado com 
diagnóstico de infecção do trato urinário, devido ao diagnóstico de infecção do trato urinário, devido ao diagnóstico de infecção do trato urinário, devido ao diagnóstico de infecção do trato urinário, devido ao 
quadro de febre alta, baixa ingesta e queda do estado quadro de febre alta, baixa ingesta e queda do estado quadro de febre alta, baixa ingesta e queda do estado quadro de febre alta, baixa ingesta e queda do estado 
geral. Qual é o tratamento antibiótico indicado?geral. Qual é o tratamento antibiótico indicado?geral. Qual é o tratamento antibiótico indicado?geral. Qual é o tratamento antibiótico indicado?    
    
(A) Cefalotina. 
(B) Ampicilina. 
(C) Ceftriaxona. 
(D) Sulametoxazol.  

    
    
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 47474747....        

    
Menino com 6 anos de idade é internado com Menino com 6 anos de idade é internado com Menino com 6 anos de idade é internado com Menino com 6 anos de idade é internado com 
“inchaço e urina cor de telha”. No exame físico: “inchaço e urina cor de telha”. No exame físico: “inchaço e urina cor de telha”. No exame físico: “inchaço e urina cor de telha”. No exame físico: 
edema, hipertensão arterial e lesões cicatriciais edema, hipertensão arterial e lesões cicatriciais edema, hipertensão arterial e lesões cicatriciais edema, hipertensão arterial e lesões cicatriciais 
recentes de impetigo. Exames laboratoriais confirmam recentes de impetigo. Exames laboratoriais confirmam recentes de impetigo. Exames laboratoriais confirmam recentes de impetigo. Exames laboratoriais confirmam 
hematúria e complemento C3 baixo. Uma etiologia hematúria e complemento C3 baixo. Uma etiologia hematúria e complemento C3 baixo. Uma etiologia hematúria e complemento C3 baixo. Uma etiologia 
bacteriana pobacteriana pobacteriana pobacteriana poderá ser confirmada com a presença de derá ser confirmada com a presença de derá ser confirmada com a presença de derá ser confirmada com a presença de     
    
(A) crioaglutinina  
(B)  leucocitose 
(C) cultura positiva de swab de pele 
(D) antidesoxiribonuclease b (anti dnase) 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 48484848....        

    
Adolescente de 13 anos de idade apresenta quadro Adolescente de 13 anos de idade apresenta quadro Adolescente de 13 anos de idade apresenta quadro Adolescente de 13 anos de idade apresenta quadro 
febril há 7 dias associado com febril há 7 dias associado com febril há 7 dias associado com febril há 7 dias associado com odinofagia e exsudato odinofagia e exsudato odinofagia e exsudato odinofagia e exsudato 
membranoso sobre as amígdalas. No exame físico, membranoso sobre as amígdalas. No exame físico, membranoso sobre as amígdalas. No exame físico, membranoso sobre as amígdalas. No exame físico, 
além da prostração, apresenta adenomegalia cervical além da prostração, apresenta adenomegalia cervical além da prostração, apresenta adenomegalia cervical além da prostração, apresenta adenomegalia cervical 
dodododololololorosa bilateral e epitroclear àrosa bilateral e epitroclear àrosa bilateral e epitroclear àrosa bilateral e epitroclear à    direita e baço direita e baço direita e baço direita e baço 
palpável à 6 cm do rebordo costal. O hemograma palpável à 6 cm do rebordo costal. O hemograma palpável à 6 cm do rebordo costal. O hemograma palpável à 6 cm do rebordo costal. O hemograma 
revela 21.000 leucócitos com 70% linfrevela 21.000 leucócitos com 70% linfrevela 21.000 leucócitos com 70% linfrevela 21.000 leucócitos com 70% linfócitos (15% ócitos (15% ócitos (15% ócitos (15% 
atípicos) e plaquetas normais. Qual é a conduta atípicos) e plaquetas normais. Qual é a conduta atípicos) e plaquetas normais. Qual é a conduta atípicos) e plaquetas normais. Qual é a conduta 
CORRETACORRETACORRETACORRETA    para este caso?para este caso?para este caso?para este caso?    
    
(A) Aplicar penicilina benzatina dose única.  
(B) Indicar repouso e coleta de sorologia para 

Epstein Bar vírus. 
(C) Administrar amoxicilina oral por 10 dias.  
(D) Colher swab para pesquisa de clostridium. 

 

        
    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 49494949....        

    
Lactente de sete meses, negro, é trazido ao hospital Lactente de sete meses, negro, é trazido ao hospital Lactente de sete meses, negro, é trazido ao hospital Lactente de sete meses, negro, é trazido ao hospital 
porque vem apresentando dor e edema de mãos e porque vem apresentando dor e edema de mãos e porque vem apresentando dor e edema de mãos e porque vem apresentando dor e edema de mãos e 
pés há 4 dias. O hemograma mostra hematócrito= pés há 4 dias. O hemograma mostra hematócrito= pés há 4 dias. O hemograma mostra hematócrito= pés há 4 dias. O hemograma mostra hematócrito= 
23%, hemoglobina= 7 g/dL, 12.000 leucócitos, 23%, hemoglobina= 7 g/dL, 12.000 leucócitos, 23%, hemoglobina= 7 g/dL, 12.000 leucócitos, 23%, hemoglobina= 7 g/dL, 12.000 leucócitos, 
diferencial nos limitediferencial nos limitediferencial nos limitediferencial nos limites da normalidade e 280.000 s da normalidade e 280.000 s da normalidade e 280.000 s da normalidade e 280.000 
plaquetas. Qual exame confirmaria a principal plaquetas. Qual exame confirmaria a principal plaquetas. Qual exame confirmaria a principal plaquetas. Qual exame confirmaria a principal 
hipótese diagnóstica?hipótese diagnóstica?hipótese diagnóstica?hipótese diagnóstica?    
    
(A) Exame de fundo de olho. 
(B) FTA-Abs IgM. 
(C) Eletroforese de hemoglobina.  
(D) Radiografia de ossos longos. 

 
 

    

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 50505050....        

    
Gestante usuária de drogas, sem préGestante usuária de drogas, sem préGestante usuária de drogas, sem préGestante usuária de drogas, sem pré----natal, dá natal, dá natal, dá natal, dá 
entrada na maternidade em trabalho de parto. entrada na maternidade em trabalho de parto. entrada na maternidade em trabalho de parto. entrada na maternidade em trabalho de parto. 
Realizado teste rápido para HIV, mostraRealizado teste rápido para HIV, mostraRealizado teste rápido para HIV, mostraRealizado teste rápido para HIV, mostra----sesesese    positivo. O positivo. O positivo. O positivo. O 
parto é vaginal, a criança nasce a termo, com peso de parto é vaginal, a criança nasce a termo, com peso de parto é vaginal, a criança nasce a termo, com peso de parto é vaginal, a criança nasce a termo, com peso de 
3.200g. Além da zidovudina, a prescrição do recém3.200g. Além da zidovudina, a prescrição do recém3.200g. Além da zidovudina, a prescrição do recém3.200g. Além da zidovudina, a prescrição do recém----
nascido deve conter a seguinte droga: nascido deve conter a seguinte droga: nascido deve conter a seguinte droga: nascido deve conter a seguinte droga:     
    
(A) Tenofovir 
(B) Nelfinavir  
(C) Lamivudina  
(D) Nevirapina 
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