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ORIENTAÇÕES AOS CAND
 

1. Você esta recebendo do fiscal de sala este caderno de prova

questões objetivas com 5 alternativas para 

espaços numerados, reservados para marcação das opções.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de 3 (três

previsto. 

4. Após a autorização para início da pr

numeração das questões e páginas estão

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

6. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade,

7. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com 

AZUL OU PRETA. 

8. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada.

9. Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue

10. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartã

fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas)

da prova (9h). 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura

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

14.  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 

processo seletivo. 

15. Durante a prova não será permitida qual

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

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico

utilização desses objetos causará eliminação imediata do
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ORIENTAÇÕES AOS CAND IDATOS (AS)

do fiscal de sala este caderno de prova com 13 (treze) páginas

questões objetivas com 5 alternativas para resposta  e também um cartão resposta com 

rvados para marcação das opções. 

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

três ) horas . Faça-a com tranqüilidade, mas fique atento 

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

ação das questões e páginas estão corretas. 

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

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA 

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

clara da resposta marcada. 

s respostas no cartão, entregue-o ao fiscal de sala.

as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identificado e assinado ao 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 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 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura

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

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, 

, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico

utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 
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IDATOS (AS)  

13 (treze) páginas  e 50 (cinquenta) 

um cartão resposta com cinqüenta 

mas fique atento ao limite do tempo 

ova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

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

comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

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

ao fiscal de sala. 

as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

devidamente identificado e assinado ao 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

horas decorridas a partir do efetivo início 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura, não estejam 

assinaladas e 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 

quer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras. Nenhum tipo de relógio, 

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou multimídia. A 
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PEDIATRIA GERAL 

 

QUESTÃO 1 

Recém-nascido  a termo, feminino, nasceu de 

parto vaginal sem intercorrências.  Ao exame 

físico no segundo dia de vida observam-se 

máculas, pápulas e pequenas pústulas brancas 

e amareladas sobre base eritematosa e 

edematosa, espalhadas em tronco e face. O 

estado geral é bom e não há outros sinais e 

sintomas. Está em aleitamento materno 

exclusivo. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) milium sebáceo; 

(B) melanose pustulosa; 

(C) miliária rubra; 

(D) impetigo bolhoso neonatal; 

(E) eritema tóxico. 

 

 

QUESTÃO 2 

Lactente de 9 meses, previamente hígido, deu 

entrada no pronto atendimento cianótico, com 

esforço respiratório moderado, sibilos difusos, 

taquicárdico (FC=193 BPM), agitado, pulsos 

finos e rápidos, manchas vermelhas pelo corpo 

com início há 20 minutos. Mãe refere início do 

quadro após almoço, onde a mesma ofereceu 

pela primeira fez ovo cozido.  A conduta 

terapêutica imediata neste caso é: 

 

(A) expansão volêmica; 

(B) aplicação de adrenalina intramuscular; 

(C) broncodilatador inalatório com espaçador; 

(D) corticoterapia sistêmica; 

(E) anti-histamínico venoso. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 3 

A perda repentina da consciência em crianças e 

adolescentes é uma condição inesperada e que 

gera muita preocupação. As causas de síncope 

são classificadas de acordo com o mecanismo 

fisiopatológico. Dentre os tipos de síncope, o 

mais freqüente é: 

 

(A) síncope neurocardiogênica; 

(B) síncope reflexa; 

(C) síncope ortostática; 

(D) síncope cardiogênica; 

(E) síncope tônus vagal excessivo. 

 

 

 

 

QUESTÃO 4 

Criança de 2 anos é levada ao pronto-socorro 

de madrugada por  ter acordado a mãe com 

tosse metálica, respiração ruidosa à inspiração, 

desconforto respiratório moderado. Mãe refere 

criança com rinorréia clara e febre baixa há 48 

horas. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) asma brônquica;  

(B) epiglotite; 

(C) bronquiolite; 

(D) crupe viral; 

(E) corpo estranho.  
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QUESTÃO 5 

Lactente do sexo masculino, com 1 mês e 7 

dias é levado a consulta de puericultura com 

história de vômitos em jato, não biliosos, que 

vem aumentando em volume e frequência há 10 

dias. Mãe refere criança em aleitamento 

materno exclusivo, sem outras queixas. Ao 

exame físico, observa-se criança clinicamente 

bem, porém com perda de peso progressiva.  O 

diagnóstico mais provável é: 

 

(A) gastroenterite aguda; 

(B) enterocolite necrosante; 

(C) estenose hipertrófica de piloro; 

(D) intussuscepção; 

(E) volvo intestinal. 

 

 

 

QUESTÃO 6 

Menino de 2 anos e 4 meses é levado à consulta 

médica com queixa de dificuldade para andar e 

quedas frequentes. A criança sustentou a 

cabeça, rolou, sentou e ficou de pé em idade 

adequada. Mãe refere que ele andou pela 

primeira vez com 1 ano e 3 meses e vem 

percebendo que nos últimos meses criança 

vem apresentando curvatura da coluna e que 

começou a andar de forma insegura, notando 

dificuldade para subir escadas e quedas 

frequentes com dificuldade de se levantar. Ao 

exame físico nota-se aumento das panturrilhas 

e sinal de Gower positivo. O diagnóstico mais 

provável é: 

 

(A) distrofia muscular; 

(B) tumor cerebral; 

(C) amiotrofia espinhal infantil; 

(D) síndrome de Guillain-Barré; 

(E) miastenia grave. 

 

QUESTÃO 7 

Recém-nascido a termo, com 41 semanas, 

nasceu de parto vaginal, com período expulsivo 

prolongado, banhado em líquido amniótico 

meconeal. Necessitou de ventilação com 

pressão positiva, intubação orotraqueal e 

massagem cardíaca. Foi encaminhado para 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e 

na admissão, observa-se contrações rítmicas 

restritivas em membro superior direito. A droga 

anticonvulsivante mais adequada nesse caso é: 

(A) midazolam; 

(B) fenitoína; 

(C) fenobarbital; 

(D) diazepam; 

(E) topiramato. 

 

 

QUESTÃO 8 

Recém-nascido prematuro tardio de 36 

semanas de idade gestacional, mãe hipertensa 

crônica, PIG (pequeno para idade gestacional), 

apresenta com 6 horas de vida hipoatividade, 

sucção débil e abalos em membros superiores. 

A glicemia capilar foi de 23mg/dl. Qual 

tratamento deverá ser instituído para esse 

paciente? 

(A) Ofertar alimentação oral ou por sonda com 

fórmula para prematuro ou leite materno.  

(B) Administrar 200mg/kg de glicose endovenosa 

em bolus e dosar glicemia capilar após 30 

minutos.  

(C) Coletar glicemia plasmática para confirmar 

diagnóstico de hipoglicemia e aguardar 

resultado para definir tratamento. 

(D) Ofertar 200mg/kg de glicose via oral ou por 

sonda e dosar glicemia capilar após 30 

minutos. 

(E) Infundir via endovenosa 200mg/kg de glicose 

em bolus seguido de infusão contínua de 

glicose. 
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QUESTÃO 9 

Lactente de oito meses é levado ao pronto 

atendimento com quadro de vômitos, febre e 

diarréia aquosa sem sangue ou muco há 48 

horas. Ao exame físico: criança sonolenta, 

hipoativa, olhos fundos com mucosa seca, 

pulsos finos e enchimento capilar >3 segundos. 

Peso na admissão: 8 kg. Qual a conduta mais 

adequada a ser prescrita? 

 

(A) Soro fisiológico 0,9% 160 ml IV a cada 30 

minutos. 

(B) Soro glicosado a 5% 160 ml IV a cada 20 

minutos. 

(C) Ringer lactato 80 ml IV a cada 30 minutos. 

(D) soro fisiológico 0,9% e soro glicosado a 5% 

(meio a meio) 320 ml IV em duas horas. 

(E) Soro glicosado a 5% 100ml/kg em 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

Criança de 1 ano e 4 meses é levada ao pronto 

socorro com história de há 1 semana 

apresentar tosse e coriza. Na admissão, criança 

encontra-se sonolenta, respondendo somente a 

estímulos álgicos, bradipneica e com pulsos 

finos, esforço respiratório intenso com 

saturação de oxigênio a 69% e perfusão capilar 

periférica de 2 segundos. Quais as intervenções 

imediatas a serem feitas nessa criança? 

 

(A) Iniciar ventilação com pressão positiva com 

máscara e balão com oxigênio a 100% e 

solicitar radiografia de tórax. 

(B) liberar vias aéreas e iniciar ventilação com 

pressão positiva com máscara e balão com 

oxigênio a 100%. 

(C) Solicitar 2 acessos venosos periféricos e 

administrar soro fisiológico 20m/kg em 20 

minutos; 

(D) Administrar oxigênio a 100% com máscara 

facial não reinalante e solicitar gasometria 

arterial; 

(E) Realizar intubação orotraqueal imediata e 

ventilar com balão autoinflável com oxigênio a 

100%. 

 

QUESTÃO 11 

Criança de 11 anos deu entrada na emergência 

com queixa de falta de ar, dor no peito, 

palpitação, sensação de desfalecimento e 

desmaio. Solicitado eletrocardiograma de 

urgência que evidenciou taquicardia com 

complexo estreito e FC: 250 bpm. Qual a 

conduta imediata ser realizada? 

(A) Solicitar ecocardiograma de urgência. 

(B) realizar cardioversão sincronizada. 

(C) realizar manobra vagal.  

(D) administrar adenosina. 

(E) administrar amiodarona. 
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QUESTÃO 12 

Escolar de 7 anos é admitido na emergência 

com história de febre há 24 horas, tosse e 

queda do estado geral. Os pais referem recusa 

alimentar e de líquidos no período. Ao exame 

apresenta-se sonolento, prostrado, cianótico, 

taquipneico e com esforço respiratório. O 

diagnóstico desse paciente e o tratamento 

adequado são: 

(A) pneumonia grave, internação hospitalar com 

início de penicilina cristalina ou ampicilina; 

(B) pneumonia muito grave, internação hospitalar 

com início de ceftriaxone e oxacilina; 

(C) pneumonia muito grave, internação hospitalar 

com início de cefepime e vancomicina; 

(D) pneumonia grave, internação hospitalar com 

início de claritromicina e ceftriaxona; 

(E) pneumonia, tratamento ambulatorial com 

amoxacilina ou penicilina procaína e 

reavaliação em 48h. 

 

 

 

QUESTÃO 13 

Lactente com 5 meses, filha de pais 

consanguíneos, foi levada à urgência com 

quadro de taquipnéia, taquicardia e 

hepatomegalia. Mãe refere que criança vem 

apresentando “engasgos” durante a mamada e 

não consegue sustentar a cabeça. Radiografia 

de tórax evidenciou cardiomegalia. A principal 

hipótese diagnóstica é: 

 

(A) doença de Charcot-Marie; 

(B) atrofia muscular espinhal infantil; 

(C) síndrome de Zellweger; 

(D) síndrome de Prader- Willi; 

(E) doença de Pompe. 

 

 

 

QUESTÃO 14 

Em relação a hiperbilirrubinemia do recém-

nascido, assinale a alternativa CORRETA : 

 

(A) o nível sérico de bilirrubina não conjugada da 

maioria dos recém-nascidos a termo eleva-se 

na primeira semana de vida e atinge um pico 

entre 2 a 3 dias; 

(B) em recém-nascidos prematuros, o pico de 

bilirrubina pode ser de 10-12 mg/dl, podendo 

ocorrer no quinto dia de vida;  

(C) a icterícia não fisiológica tem início após 24 

horas de vida e a elevação dos níveis séricos 

ocorrem numa velocidade de 0,5 mg/dl/h; 

(D) a icterícia do leite materno tem início com 15 

dias de vida e não necessita de tratamento 

com fototerapia; 

(E) a inspeção visual é um indicador fidedigno dos 

níveis séricos de bilirrubina na primeira 

semana de vida. 

 

 

 

QUESTÃO 15 

Recém-nascido com 4 dias de vida apresenta 

crise convulsiva e microcefalia. Mãe não 

realizou pré-natal. Ultrassonografia 

transfontanela evidenciou calcificações 

periventriculares. Essas alterações são mais 

compatíveis com infecção congênita por: 

 

(A) rubéola; 

(B) toxoplasmose;  

(C) herpes vírus; 

(D) citomegalovírus; 

(E) vírus Zika. 
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QUESTÃO 16 

 Em relação à hérnia diafragmática congênita 

podemos afirmar: 

 

(A) o local mais acometido é o lado direto, onde o 

defeito no diafragma é anterior (Hérnia de 

Morgagni); 

(B) 10% das hérnias diafragmáticas estão 

associadas a outras malformações ou como 

parte de síndromes genéticas; 

(C) a taxa de mortalidade das hérnias 

diafragmáticas está relacionada com os 

defeitos associados e com o grau de 

hipoplasia pulmonar; 

(D) as tensões de oxigênio (pO2) e de dióxido de 

carbono (pCO2) iniciais não são preditivas do 

prognóstico; 

(E) o achado do estômago na cavidade torácica 

correlaciona-se apior prognóstico. 

 

 

 

QUESTÃO 17 

O padrão de aleitamento materno pode ser 

classificado como: 

 

(A) aleitamento materno exclusivo: quando a 

criança recebe leite materno direto da mama 

ou ordenhado, podendo receber água; 

(B) aleitamento materno predominante: quando a 

criança recebe além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água; 

(C) aleitamento materno complementado: quando 

a criança recebe além do leite materno, outros 

tipos de leite; 

(D) aleitamento materno suplementado: quando a 

criança recebe além do leite materno, aditivos 

para aumentar a caloria do leite; 

(E) aleitamento materno misto ou parcial: é 

quando a criança recebe além do leite 

materno, outros tipos de alimentos. 

 

 

QUESTÃO 18 

Em relação a composição e aspecto do leite 

materno podemos afirmar que: 

 

(A) o leite materno de mãe de recém-nascido pré-

termo contém mais carboidrato; 

(B) o leite materno contém quantidades 

adequadas de ferro e vitamina D, não sendo 

necessário a suplementação no primeiro ano 

de vida; 

(C) as gorduras são o componente mais variável 

do leite materno e sua concentração aumenta 

no decorrer da mamada; 

(D) a quantidade de calorias no colostro de recém-

nascidos pré-termo é superior ao do leite 

maduro da própria mãe; 

(E) o leite maduro contém mais proteína e menos 

lipídeo do que o colostro e é mais rico em 

imunoglobulina. 

 

 

QUESTÃO 19 

Qual o tipo mais frequente de tumor sólido na 

criança? 

 

(A) Tumor de Wilms. 

(B) Neuroblastoma. 

(C) Retinoblastom. 

(D) Tumores de sistema nervoso central.  

(E) Sarcomas de partes moles. 
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QUESTÃO 20 

A asfixia perinatal é aprincipal causadora da 

encefalopatia hipóxico-isquêmica. Diante das 

assertivas abaixo, assinale a CORRETA : 

 

(A) o escore de Apgar é um dado fidedigno para o 

diagnóstico de asfixia perinatal em recém-

nascidos a termo; 

(B) as convulsões podem estar presentes como 

única manifestação neurológica após insulto 

asfíxico; 

(C) no recém-nascido prematuro, a identificação 

clínica da asfixia é mais fácil devido a 

imaturidade cerebral; 

(D) a hiperóxia pode promover aumento no fluxo 

sanguíneo cerebral ou potencializar a lesão de 

reperfusão; 

(E) a hipotermia terapêutica deve ser iniciada na 

sala de parto para todos os recém-nascidos 

asfíxicos. 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 

A hipotermia terapêutica é no momento a mais 

eficaz terapêutica neuroprotetora para os 

recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-

isquêmica. A temperatura de resfriamento deve 

permanecer entre: 

 

(A) 35-36°C; 

(B) 34-35°C; 

(C) 33-35°C; 

(D) 32-34°C; 

(E) 33-34°C. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

Lactente com 8 semanas apresenta estridor 

desde o nascimento, com piora durante o 

choro. Há 2 dias houve piora devido a infecção 

viral. O estridor desaparece durante o sono e 

quando criança está calma e em posição de 

pronação. Este quadro é sugestivo de: 

 

(A) epiglotite; 

(B) laringite viral; 

(C) paralisia das cordas vocais; 

(D) atresia das coanas; 

(E) laringomalácia. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Pré-escolar de 2 anos e 8 meses de idade é 

trazida à consulta pela mãe com a queixa de 

que a criança, que já falava algumas palavras 

desde os 13 meses, não está desenvolvendo 

frases, repete várias vezes a mesma palavra, 

nem sempre atende pelo nome, prefere brincar 

sozinha e que tem  acordado várias vezes a 

noite. O examinador percebe que a criança não 

faz contato olho a olho, responde mal a 

pequenos comandos e ao ser examinada fica 

balançado o corpo para frente e para trás. A 

hipótese diagnóstica mais provável neste caso 

será: 

 

(A) transtorno do espectro autista; 

(B) mutismo seletivo;  

(C) transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade; 

(D) esquizofrenia infantil; 

(E) síndrome de Rett. 
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QUESTÃO 24 

A tríade de imunodeficência primária, 

plaquetopenia e eczema pode sugerir o 

diagnóstico de: 

 

(A) síndrome de Chediak-Higashi; 

(B) síndrome de Wiskott- Aldrich; 

(C) agamaglobulinemia ligada ao X; 

(D) imunodeficiência combinada; 

(E) defeitos congênitos de fagócitos. 

 

 

QUESTÃO 25 

Dentre as parasitoses intestinais abaixo, a que 

apresenta ciclo pulmonar, levando a 

pneumonite eosinofílica é: 

 

(A) giardíase;  

(B) amebíase; 

(C) tricuríase; 

(D) necatoríase; 

(E) teníase. 

 

 

QUESTÃO 26 

Em pacientes com colestase familiar 

intrahepática tipo 1, as principais alterações 

laboratoriais encontradas são: 

 

(A) transaminases, gama glutamiltranspeptidase e 

fosfatase alcalina muito elevadas; 

(B) aumento de bilirrubina indireta e colesterol 

total elevado; 

(C) colesterol total muito elevado com 

transaminases normais; 

(D) gama glutamiltranspeptidas e elevada, e 

colesterol muito aumentados; 

(E) gama glutamiltranspeptidase e colesterol total 

normais ou pouco elevados. 

 

 

QUESTÃO 27 

A pneumonia por Pneumocystis jiroveci é a 

mais frequente infecção oportunista em 

crianças infectadas pelo HIV. A faixa de maior 

risco é a do primeiro ano de vida. A doença 

pode manifestar-se rapidamente, causando 

insuficiência respiratória com alta letalidade e 

justifica a indicação de profilaxia primária com 

Sulfametaxazol +Trimetoprin se: 

 

(A) iniciado ao nascimento e mantido até 1 ano de 

vida, independente da carga viral; 

(B) iniciado ao nascimento e mantido até que 

tenha o paciente tenha dois resultados de 

carga viral indetectáveis; 

(C) iniciado ao nascimento e mantido até 6 meses 

de vida, independente da carga viral; 

(D) iniciado com 4 semanas e mantido até que o 

paciente tenha dois resultados de carga viral 

indetectáveis; 

(E) iniciado com 4 semanas e mantido até 1 ano 

de vida, independente da carga viral. 
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QUESTÃO 28 

Paciente do sexo masculino com 7 anos 

procura atendimento na emergência pediátrica 

apresentando quadro prostração, inapetência, 

cefaléia e edema periorbitário.   Ao exame 

físico: PA: 140X90mmHg e EAS com hematúria 

macroscópica.  História de impetigo há 2 

semanas.  Diante do diagnóstico provável, 

responda: 

 

(A) está indicado uso de furosemida (1-

5mg/kg/dia) nos casos de congestão 

cardiocirculatória importante; 

(B) está indicado o uso de prednisolona 

2mg/kg/dia e controle dietético o mais precoce 

possível; 

(C) a cota hídrica deve ser restrita a 20ml/kg/dia, 

sem necessidade de restrição de Sódio e 

Potássio na dieta; 

(D) o controle pressórico normal (de acordo com 

peso e idade) deve ser alcançado na primeira 

hora após admissão; 

(E) a biópsia renal está indicada para todas as 

crianças entre 1 e 5 anos, devendo ser 

realizada nas primeiras 4 semanas.  

 

QUESTÃO 29 

O Teste da oximetria de pulso (“teste do 

coraçãozinho”) é um teste de triagem 

obrigatório no Brasil que serve para identificar 

cardiopatias congênitas críticas e deve ser 

realizado: 

 

(A) imediatamente após o nascimento; 

(B) nas primeiras 24 horas de vida; 

(C) entre 24-48 horas de vida; 

(D) após 48 horas de vida; 

(E) nos primeiros 7 dias de vida. 

 

 

 

QUESTÃO 30 

Lactente em 1 ano e 10 meses apresenta quadro 

de febre há 7 dias, associado a conjuntivite 

bilateral não purulenta, edema e eritema de 

mãos e pés, língua em framboesa, 

linfonodomegalia cervical unilateral e exantema 

polimórfico. Qual o provável diagnóstico 

provável? 

 

(A) Escarlatina. 

(B) Doença de Kawasaki. 

(C) Síndrome da pele escaldada estafilocócica. 

(D) Síndrome de Stevens – Johnson. 

(E) Sarampo. 

 

QUESTÃO 31 

A influenza é uma infecção viral aguda que 

acomete especialmente o sistema respiratório. 

Crianças nos primeiros anos de vida são 

consideradas grupo de risco e apresentam 

risco maior de complicação. Qual critério 

abaixo é considerado sinal de gravidade, 

caracterizando a Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG)? 

 

(A) Saturação de SpO2 < 96% em ar ambiente. 

(B) Febre alta e prolongada, calafrios e fadiga. 

(C) Radiografia de tórax com infiltrado perihilar –

bilateral. 

(D) Disfonia, odinofagia e tosse intensa e 

produtiva. 

(E) Batimento de asa de nariz, tiragem intercostal 

e cianose. 
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QUESTÃO 32 

Paciente de 9 anos com  quadro de febre há três 

dias associado a prostração intensa. Há 2 dias 

apresentou conjuntivite bilateral, surgimento de 

máculas avermelhas em face e tronco que se 

confluíram e evoluíram para lesões bolhosas, 

com áreas de necrose e descamação da pele 

(30% da superfície corpórea), associado a 

edema labial e acometimento de mucosas oral e 

perianal. Paciente tem diagnóstico prévio de  

epilepsia e iniciou uso de carbamazepina há 2 

semanas. Diante da principal suspeita 

diagnóstica responda:  

 

(A) drogas e infecções por Mycoplasma 

pneumoniae são os principais 

desencadeantes; 

(B) está indicado ecocardiograma para avaliar 

formação de aneurisma de coronárias; 

(C) o diagnóstico deve ser baseado nos critérios 

de DUKE modificado; 

(D) a taxa de mortalidade é baixa, não 

ultrapassando 5% dos casos acometidos; 

(E) a toxina epidermolítica liberada por cepas 

estafilocócicas é responsável pelo quadro 

acima. 

 

QUESTÃO 33 

Qual a complicação mais comum na 

rinossinusite aguda? 

 

(A) Intracraniana. 

(B) Orbitária. 

(C) Óssea. 

(D) Hematogênica. 

(E) Pulmonar. 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

Paciente com 13 anos, sexo feminino foi 

encaminhada do PSF para o ambulatório de 

pediatria com diagnóstico de baixa estatura. Ao 

exame evidenciou-se: pescoço curto e alado, 

implantação baixa da linha do cabelo, palato em 

ogiva, pterígio, cúbito valgo, hipertelorismo 

mamário e ausência de desenvolvimento 

puberal. Qual o diagnóstico provável? 

 

(A) Retardo constitucional do crescimento e da 

puberdade. 

(B) Hipotiroidismo congênito. 

(C) Síndrome de Klinefelter. 

(D) Síndrome de Turner. 

(E) Síndrome de Kallmann. 

 

QUESTÃO 35 

A comunicação intraventricular é a cardiopatia 

congênita mais frequente no Brasil, sendo 

CORRETO afirmar que: 

 

(A) o defeito perimenbranoso é o mais comum; 

(B) raramente cursa com insuficiência cardíaca; 

(C) a repercussão hemodinâmica independe da 

resistência vascular pulmonar; 

(D) a diminuição da pressão venocapilar é 

responsável pelos sintomas; 

(E) o quadro cínico normalmente aparece a partir 

do 4º mês de vida. 
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QUESTÃO 36 

Recém- nascido, a termo, parto vaginal, 12 

horas de vida, dieta com leite materno 

exclusivo, esta internado no alojamento 

conjunto. Mãe tem 22 anos, G2P1A1, sem pré-

natal. Peso de nascimento: 2450 gramas. 

Durante o exame físico você observa a 

presença de rash vesicular (pênfigo), icterícia, 

hepatoesplenomegalia e linfadenopatia  

generalizada.  Exames maternos da  admissão: 

anti- HIV 1 e 2: negativo; VDRL: 1:64. Diante do 

caso a conduta indicada é:  

 

(A) Ultrassonografia de abdome, transaminases e 

coagulograma, prescrever fototerapia com 

bilitron e proteção ocular; 

(B) Hemograma, VDRL e transaminases, rx de 

ossos longos e indicar fototerapia com bilitron 

e proteção ocular; 

(C) Hemograma, VDRL, rx de ossos longos, 

análise liquórica e prescrever penicilina 

cristalina por 10 dias; 

(D) Ultrassonografia de abdome, transaminases, 

análise liquórica e prescrever penicilina 

benzatina dose única; 

(E) Hemograma, VDRL, coagulograma, 

ultrassonografia de abdome e prescrever 

penicilina cristalina por 10 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

Paciente do sexo feminino 7 anos, procurou 

atendimento médico para consulta de rotina. A 

mãe está preocupada pois notou que sua filha 

está apresentando aumento progressivo das 

mamas e surgimento de pelos pubianos em 

região genital. Diante do caso, qual sua 

conduta? 

 

(A) Orientar e tranquilizar a família pois trata-se de 

um caso de puberdade normal. 

(B) Suspeitar de puberdade precoce e iniciar 

investigação diagnóstica. 

(C) Iniciar reposição com hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH). 

(D) Iniciar reposição deprednisolona 2mg/kg/dia 

por 14 dias. 

(E) Iniciar reposição de estrogênio via oral em 

baixas doses. 

 

 

 

QUESTÃO 38 

Paciente de 8 meses, sexo feminino foi 

encaminhada ao ambulatório de genética para 

investigação. Nascida pequena para idade 

gestacional e com microcefalia, relata-se de 

choro agudo que se assemelha a “miado do 

gato” e atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor. Ao exame físico: dismorfia 

crânio-facial, telecanto, retrognatia, olhos 

amendoados, estrabismo, palato ogival e 

escoliose. Ecocardiograma com atresia de 

tricúspide. Qual o diagnóstico provável?  

 

(A) Síndrome de Edwards. 

(B) Síndrome de Patau. 

(C) Síndrome CHARGE. 

(D) Síndrome Wolf-Hirschhorn. 

(E) Síndrome de Cri- du- chat. 
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QUESTÃO 39 

 

Sobre a fase aguda da infecção pelo vírus da 

Chikungunya, responda: 

 

(A) a defervescência da febre está relacionada a 

piora dos sintomas; 

(B) manifestações gastrointestinais são mais 

frequentes na pediatria; 

(C) o exantema é maculopapular, poupando as 

regiões palmares e plantares; 

(D) a artralgia é, na maioria dos casos 

monoarticular e assimétrica;  

(E) a artralgia é a principal manifestação clínica 

porém edema não é descrito. 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

Em relação aos cuidados imediatos com o 

recém-nascido exposto ao HIV na sala de parto, 

o profissional de saúde deve: 

 

(A) priorizar o clampeamento tardio de cordão 

umbilical, para minimizar o risco de anemia; 

(B) sempre indicar a aspiração de vias aéreas 

superiores, para evitar o risco de obstrução 

respiratória; 

(C) realizar o parto empelicado sempre que 

possível, mantendo as membranas 

corioamnióticas íntegras até a retirada do 

neonato; 

(D) realizar o banho somente após 24 horas de 

vida, permitindo que o vérnix mantenha a 

temperatura corporal do recém- nato; 

(E) iniciar zidovudina e nevirapina com 12 horas 

de vida para todos os recém natos expostos 

ao vírus. 

 

 

QUESTÃO 41 

Qual sua conduta diante de um recém-nascido 

assintomático com relato materno de 

tuberculose bacilífera no momento do 

atendimento? 

 

(A) Suspender amamentação e indicar vacinação 

com BCG. 

(B) Suspender amamentação e solicitar realização 

de PPD. 

(C) Manter amamentação e solicitar realização de 

PPD. 

(D) Manter amamentação e iniciar isoniazida por 3 

meses. 

(E) Indicar vacinação com BCG e iniciar isoniazida 

por 3 meses. 

 

 

 

QUESTÃO 42 

Pré-escolar de 3 anos, previamente hígido, 

chega na emergência com quadro de vômitos, 

cefaléia e febre iniciados há 8 horas. Evoluiu 

rapidamente com piora da dor e sonolência. 

Refere odinofagia iniciada há 24 horas.  Ao 

exame, Brudzinski presente.  Diante da principal 

suspeita diagnóstica, qual esquema antibiótico 

inicial deve ser prescrito? 

 

(A) Ampicilina e oxacilina. 

(B) Ceftriaxone e vancomicina.  

(C) Penicilina cristalina e oxacilina. 

(D) Ampicilina e vancomicina. 

(E) Penicilina cristalina e ceftriaxone. 
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QUESTÃO 43 

Paciente de 10 anos chega para atendimento 

com história de febre há 5 dias associada a 

odinofagia. Ao exame físico presença de 

linfonodomegalia generalizada, hepatomegalia e 

esplenomegalia. Pesquisa de anticorpos 

heterófilos positivo. Diante da principal 

hipótese diagnóstica, é CORRETO  afirmar que:  

 

(A) a presença de linfócitos atípicos em sangue 

periférico é freqüente; 

(B) antitérmicos e analgésicos não devem ser 

usados devido ao risco de complicações; 

(C) a idade precoce está associada a uma menor 

tendência a complicações; 

(D) após infecção primária controlada, o vírus 

permanece latente sem possibilidade de 

reativações; 

(E) crianças menores apresentam quadros febris 

mais curtos e nessa faixa etária, linfadenopatia 

não é descrita. 

 

 

QUESTÃO 44 

Qual dessas cardiopatias congênitas cursa com 

cianose? 

 

(A) Comunicação intratrial. 

(B) Comunicação intraventricular. 

(C) Coarctação de aorta. 

(D) Síndrome de hipoplasia do ventrículo 

esquerdo. 

(E) Tetralogia de Fallot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 45 

Marque a alternativa CORRETA  relacionada a 

arboviroses: 

 

(A) a duração da febre em pacientes com 

chikungunya é de 5-7 dias; 

(B) a conjuntivite é um sinal comum em pacientes 

com dengue; 

(C) a artralgia é comum e intensa nos pacientes 

com dengue; 

(D) a rash do vírus Zika surge nos primeiros dias 

da doença; 

(E) o tratamento com ácido acetilsalicílico é 

indicado para controle da dor. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 46 

Paciente com 6 anos, sexo masculino, 

apresenta quadro de dor abdominal associado a 

enterorragia, artralgia de joelhos, de tornozelos 

e surgimento de lesões purpúricas que não 

desaparecem à pressão digital, localizadas em 

membros inferiores e nádegas. História prévia 

de amigdalite há 1 mês. Laboratório: 

hematócrito: 35%, leucócitos: 11.6000 e 

plaquetas: 240.000; EAS: proteinúria com 

hematúria microscópica. Qual diagnóstico 

provável? 

 

(A) Chikungunia. 

(B) Púrpura trombocitopênica idiopática. 

(C) Meningococcemia. 

(D) Púrpura de Henoch – Schonlein. 

(E) Granulomatose de Wegener. 
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QUESTÃO 47 

Durante a investigação de um paciente com 

linfonodomegalia está CORRETO  afirmar que: 

 

(A) linfonodomegalia mediastinal não costuma 

estar relacionada a doenças graves; 

(B) aumento isolado de linfonodos 

supraclaviculares reflete doença 

transportadora dos ductos torácicos; 

(C) está indicada a realização de biópsia se o 

linfonodo for >1,5cm na ausência de sinas de 

infecção; 

(D) o ácido úrico costuma esta raumentado em 

todos os processos com lise celular; 

(E) linfonodos de cabeça e pescoço, com sinais 

inflamatórios, estão associados a infecções 

virais. 

 

 

 

QUESTÃO 48 

Paciente de 4 anos, feminina, tem quadro de 

febre há 2 semanas, diária, associado a 

exantema evanescente, róseo, macular em 

tronco, exacerbado ao banho quente e com o 

estresse, linfonodomegalia generalizada, 

hepatomegalia e artrite poliarticular simétrica 

em joelhos, punhos, tornozelos e quadril. 

Laboratório: hematócrito: 31%, leucócitos: 

19.500 e plaquetas: 650.000; VHS: 80 mm/1º 

hora e PCR: 43mg/L (VR: < 5mg/L). Radiografia 

de tórax e ecocardiograma evidenciando 

serosites. Qual a principal hipótese 

diagnóstica? 

 

(A) Linfoma. 

(B) Mononucleose infecciosa. 

(C) Artrite idiopática juvenil. 

(D) Síndrome de Sjögren. 

(E) Esclerodermia. 

 

QUESTÃO 49 

Paciente 9 anos portador do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), em 

acompanhamento regular no ambulatório de 

infectologia. Na última consulta foi visualizado 

a presença de placas pseudomembranosas 

esbranquiçadas aderidas à mucosa esofágica, 

sendo feito diagnóstico de candidíase 

esofagiana. Exames laboratoriais: carga viral do 

HIV: 4.000 Cópias/mL e contagem de linfócitos 

T -CD4+:250 células/mm 3. A classificação 

clínica e imunológica do paciente acima é:  

 

(A) a1; 

(B) b2; 

(C) c2; 

(D) b3; 

(E) c3. 

 

QUESTÃO 50 

Qual o principal agente causador de infecção 

em tonsilas palatinas e faringe na pediatria? 

 

(A) Estreptococo beta- hemolítico do grupo A. 

(B) Haemophillus. 

(C) Staphylococcus aureus. 

(D) Vírus (adenovírus, influenza, parainfluenza). 

(E) Corynebacterium diphtheriae. 
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