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PROCESSO SELETIVO RESIDENCIA  MÉDICA  2019 
 
 
 

PRÉ REQUISITO PEDIATRIA 

 
INSTRUÇÕES  

 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 questões de múltipla escolha todas 

contendo 4(quatro) assertinas a; b; c; d. 

  Caso não esteja completo, informe imediatamente o fiscal da sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores.  

 Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.  

 Utilize caneta de tinta preta.  

 Responda as questões de múltipla escolha no CARTÃO DE RESPOSTA no espaço indicado.  

 Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.  

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS  

 

 

Boa prova  

20/ janeiro/2019 

NOME  DO CANDITATO 
 

 

ASSINATURA 

 

SALA:                   CARTEIRA 
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1- Em sala de parto o pediatra avalia a vitalidade de um bebê que acaba de nascer.  Assinale a alternativa correta 

em relação a avaliação da vitalidade desse recém-nascido: 

a. a presença de cianose em extremidades e mucosas no momento do nascimento indica hipoxemia  e 

um bebê não vigoroso 

b. o Índice de Apgar do primeiro minuto de vida é o parâmetro a ser avaliado para definir a necessidade 

de reanimação desse bebê 

c. a  presença de respiração com ritmo regular ao nascimento é um parâmetro indicativo de boa 

vitalidade desse bebê 

d. a avaliação do tônus muscular  desse bebê não é um parâmetro que auxilia na vitalidades desse bebê logo 

após o seu nascimento 

 

2- No atendimento de um bebê  de 39 semanas em sala de parto, após a realização dos passos iniciais foi 

indicada a ventilação com pressão positiva com balão e máscara. Qual é a FiO2 indicada nesse primeiro ciclo 

de ventilação? 

a. 100% 

b. 60% 

c. 40% 

d. 21% 

 

3- No atendimento de um recém-nascido pré-termo de 26 semanas em sala de parto foi realizada a ventilação 

com pressão positiva com ventilador manual mecânico e máscara. Ao final de trinta segundos de ventilação o 

bebê apresentava uma frequência cardíaca de 50  batimentos por minuto e permaneceu em apnéia. Não 

havendo falha técnica na execução da ventilação, qual o próximo passo a ser realizado? 

a. intubação traqueal e iniciar a massagem cardíaca coordenada com a ventilação em ar ambiente, na 

relação de três massagens para uma ventilação. 

b. manter a ventillação com balão auto-inflável e mascara, com concentração de oxigênio de 100%, na 

frequência de 40 a 60 ventilações por minuto 

c. intubação traqueal e iniciar a massagem cardíaca coordenada com a ventilação com oxigênio a 

100%, na relação de três massagens para uma ventilação. 

d. manter a ventilação com ventilador manual mecânico e  mascara, com concentração de oxigênio de 100%, 

na frequência de 40 a 60 ventilações por minuto, e massagem cardíaca simultânea. 

 

4- Não é raro pais deixarem de vacinar seus filhos por motivos irrelevantes, aumentando a suscetibilidade da 

criança às infecções imunopreveníveis. Entretanto as vacinas com bactérias e vírus vivos atenuados não 

devem ser administradas nas seguintes condições abaixo relacionadas: 

a. imunodeficiência congênita,  Eritema tóxico no neonato , Miliária simples no lactente 

b. neoplasia maligna, até 3 meses do término de corticoterapia em dose imunossupressora  

c. radioterapia,  Quimioterapia, corticoterapia  em altas doses por período maior que 15 dias 

d. gripe, uso de antinflamatório não hormonal, até 1 mês pós-transfusão de plasma fresco 

 

5- Ao final do transporte de um recém-nascido prematuro de 30 semanas  de um hospital primário para a UTI 

neonatal de um hospital de assistência terciária a equipe de transporte pontua o CaTRIPS desse RN em 50 

pontos. Esse escore fornece qual informação sobre esse paciente? 
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a. indica que há um risco relativo de 0,3 de probabilidade de óbito desse bebê  nos sete dias após o 

transporte 

b. indica que há um risco de 50% desse bebê apresentar uma ou mais intercorrências após o transporte 

c. indica que há um rico relativo de 50% de probabilidade de óbito ou intercorrência imediato após o 

transporte 

d. indica que há um risco relativo de 0,3 desse bebê  apresentar intercorrências graves  devido ao transporte 

 

6- Recém-nascido de 30 semanas com sepse e distress respiratório será transferido de um hospital primário para 

a UTI neonatal e um hospital terciário Esta recebendo soro para hidratação e manutenção da glicemia, 

antibióticos parenterais e dopamina. Para o transporte seguro  desse bebê  qual a via de acesso venoso está 

indicada? 

a. um cateter central e um acesso periférico 

b. dois cateteres umbilicais; arterial e venoso 

c. dois acessos periféricos calibrosos 

d. um acesso central de qualquer calibre 

 

7- No alojamento conjunto um  bebê com 48 horas de vida é submetido ao Teste do Reflexo Vermelho dos olhos 

e o pediatra observou no olho direito reflexo presente de cor vermelha e no olho esquerdo reflexo branco. O 

pediatra utilizou oftalmoscópio para a realização do exame e posicionou o equipamento a uma distancia de 

40cm dos olhos do bebê. Em relação ao teste assinale a alternativa correta: 

a. o teste está alterado no olho direito em que se obteve o reflexo  de cor vermelha 

b. o teste não é válido pois foi feito a uma grande distância dos olhos do bebê 

c. o teste está normal no olho direito e no olho esquerdo, sem tradução patológica 

d. o teste no olho esquerdo apresentou leucocoria e necessita melhor avaliação 

 

8- Na avaliação de um RN com anomalias múltiplas, é CORRETO afirmar: 

a. o CGH array é a técnica de primeira escolha, somente após este é feito o cariótipo 

b. certamente não há erro inato envolvido, portanto triar doença metabólica está descartado 

c. a avaliação clínica nunca irá dispensar o cariótipo, pois as doenças monogênicas dependem deste para 

serem classificadas 

d. as microdeleções são muito frequentes, e já é preconizado em alguns serviços o CGH array como primeira 

escolha na investigação 

 

9- Algumas doenças metabólicas podem ser suspeitadas em recém nascido com odor anormal ou urina, suor ou 

secreções características, assinale a alternativa onde esta correlação estiver correta: 

a. urina e suor com cheiro de urina de rato, na doença do xarope de bordo 

b. urina e suor com odor de urina de gato na fenilcetonúria 

c. urina escura tipo cor de coca cola na alcaptonúria 

d. urina com odor adocicado na tirosinemia 

 

10- Beatriz 2 anos e 1 mês, apresentou 2 episódios de crises febris, caracterizados por supra versão ocular e 

abalos tônico-clônicos, com duração de cerca de 1 minuto. A primeira crise ocorreu com 1 ano e 4 meses e a 

segunda com 1 ano e 8 meses, na vigência de quadro infeccioso viral. Apresenta desenvolvimento 

neuropsicomotor adequado para idade. Exame físico e neurológico normais e eletroencefalograma sem 

alterações. História de uma prima com crise febril. A mãe da criança está preocupada quanta a possibilidade 

de novos episódios. Quanto ao diagnóstico e  tratamento é correto afirmar: 
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a. trata-se de crise febril complexa ou atípica e está indicado tratamento contínuo com fenobarbital que age 

através de mecanismos gabaérgicos. 

b. trata-se de crise febril simples ou típica e está indicado tratamento contínuo com fenobarbital que age 

inibindo canais de sódio. 

c. trata-se de crise febril complexa ou atípica e esta indicado tratamento com ácido valpróico que age 

inibindo canais de sódio. 

d. trata-se de crise febril simples ou típica e está indicado tratamento intermitente com Benzodiazepínicos 

como o Clobazam, que age através de mecanismos Gabaérgicos 

 

11- Recém-nascido de termo, gestação de 39 semanas e 5 dias, está no terceiro dia de vida e apresentando 

icterícia. Encontra-se em aleitamento materno exclusivo, apresentando uma perda de peso de 11%  em relação 

ao seu peso ao nascer. Os exames laboratoriais mostram BT= 17 mg%, BI=16,3mg%, BD=0,7mg%, sódio 

sérico de 153mEq/l, Hemoglobina= 16g/dl, Reticulócitos =1,3%, leucócitos totais 10300, Plaquetas= 350000, 

Bastonetes= 5%, Segmentados= 38%, Linfócitos= 38%, Monócitos= 10%, Eosinófilos= 5%, Basófilos= 2% 

tipagem sanguínea O negativo e a materna O positivo. O exame f;isico está normal, o bebê é voraz e suga o 

seio materno com frequência. Qual a provável causa dessa icterícia? 

a. icterícia fisiológica do recém-nascido de termo 

b. circulação  entero-hepática aumentada de bilirrubina  

c. icterícia hemolítica por incompatibilidade Rh 

d. icterícia benigna do leite materno 

 

12-   Qual é a conduta dietética para um recém-nato diagnosticado com galactosemia tipo 1?  

a. aleitamento materno exclusivo. Não introduzir fórmula láctea antes dos 6 meses.  

b. suspender o leite materno e suspender totalmente a galactose e lactose da dieta.  

c. fórmula extensamente hidrolisada com lactose associada ao leite materno.  

d. fórmula láctea baixa lactose e amido de milho a cada 4 horas. 

 

13- Segundo o Programa Nacional de Imunizações a vacina contra a Febre amarela deve ser aplicada em qual 

idade? 

a. dose meses de vida 

b. nove meses de vida 

c. quatro meses de vida 

d. dois meses de vida 

 

14- Mariana 10 anos, deu entrada ao PS com história de crise tônico clônica generalizada há cerca de 10 minutos. 

Paciente já apresenta uma Encefalopatia epiléptica prévia e está em uso de ácido valpróico 50mg kg/dia. Está 

afebril e sem história de infecção. Frente à hipótese diagnosticado e tratamento podemos afirmar: 

a. a paciente apresenta estado de mal epiléptico refratário e está indicado como mediação de primeira escolha 

o medazolam 0,3mg kg/dose(EV) e Fenitoína 20mg kg/dose. 

b. a paciente apresenta estado de mal iminente e está indicado com medicação de primeira escolha o 

medazolam 0,3mg kg/dose(EV) seguindo pelo uso da Fenitoína 20mg kg/ EV diluído em soro fisiológico. 

c. a paciente apresenta estado de mal epiléptico e está indicado como medicação de primeira escolha o 

fenobarbital sódico 20mg kg dose EV. 

d. a paciente apresenta estado de mal iminente e está indicado como primeira opção terapêutica o uso do 

Diazepam na dose 0,3mg kg dose seguido pela Fenitoína na dose  de 20mg kg/EV diluído em soro 

glicosado 
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15- Marcos, 12 anos há 24hrs iniciou quadro infeccioso associado à cefaléia holocraniana pulsátil e 2 episódios de 

vômitos  em jato. Ao exame: REG, febril e apresentando petéquias no corpo (pele e mucosa) com sufusões 

hemorrágicas. Rigidez de nuca presente, sem outros achados no exame físico e neurológico. Frente a este 

quadro foi realizado uma Tomografia de crânio que não mostrou alterações. LCR Leucócitos 1000, polimorfo 

nucleares (70%), glicorraquia de 60mg% e glicemia de 230, Proteínas 100 e GRAM com cocos gram-negativos. 

Considerando o quadro clínico e exames complementares é correto afirmar quanto ao diagnóstico e 

tratamento.  

a. trata-se de uma meningite bacteriana, cujo agente etiológico é o S. Pneumoniae e o antibiótico de escolha 

é a Penicilina Cristalina, sendo como complicação possível o surgimento de um comprometimento 

hemodinâmico. 

b. trata-se de uma meningite bacteriana, cujo agente etiológico é a neisseria meningitides e o antibiótico de 

primeira escolha é a Penicilina G Cristalina e como alternativa o ceftriaxona e como complicação pode 

surgir falência da glândula adrenal por necrose ou hemorragia. 

c. trata-se de uma meningite bacteriana cujo agente etiológico é o H. Influenza e o antibiótico de primeira 

escolha é o ceftriaxona e a alternativa é o clorafenicol, sendo que surdez é complicação possível de 

ocorrer na evolução. 

d. trata-se de uma meningite bacteriana, cujo agente etiológico é o S. Pneumoniae e o antibiótico de escolha 

é o Ceftriaxona, sendo que uma complicação hemodinâmica conhecida como Síndrome de Waterhouse-

Friderichsen pode estar associada.   

 

16- Menor masculino, 6 anos de idade, previamente hígido, procura o Pronto Atendimento Pediátrico com quadro 

de vômitos e diarreia, abundantes, há 1 dia, com dificuldade de reidratação com líquidos orais, evoluindo com 

oligúria, febre e prostração. Sinais vitais adequados para a idade no momento. Recebe 3 expansões de 20ml/kg 

de cristaloide a cada 20 minutos com persistência do comprometimento do pulso periférico e tempo de 

enchimento capilar (4 segundos). Podemos definir que o mesmo encontra-se em Disfunção Cardiovascular 

caso haja: 

a. necessidade de início de drogas cardiotônicas em doses altas (dobutamina > 10 mcg/kg/min ou milrinona 

> 0,5 mcg/kg/min) para manutenção da frequência cardíaca e normalização portanto do débito cardíaco. 

b. necessidade de correção de bicarbonato devido comprometimento metabólico severo (BE > 10 mEq/L e 

hiperlactatemia > 4 mEq/L). 

c. manutenção do comprometimento circulatório, com tempo de enchimento capilar de 4 segundos, associado 

ao comprometimento neurológico, com torpor e sonolência, com evidências de hipotensão. 

d. ocorrência de hipotensão arterial (abaixo do percentil 5 para a idade) ou manutenção dos sinais de 

comprometimento circulatório (oligúria abaixo de 0,5 ml/kg/h, tempo de enchimento capilar superior a 5 

segundos, gradiente de temperatura corporal > 3C). 

 

17- Em situações de choque dito quente (hiperdinâmico), com comprometimento pressórico apesar da adequada reposição 

fluídica, considera-se como inotrópico de escolha: 

a. noradrenalina (> 0,1 mcg/kg/min) devido suas propriedades vasoconstritoras, assegurando normalização 

circulatória e restauração pressórica.  

b. adrenalina (> 0,05 mcg/kg/min) devido restauração da resistência vascular periférica em doses baixas, segura 

de se infundir ainda com acesso venoso periférico. 

c. milrinona (> 0,5 mcg/kg/min) devido necessidade de otimização da bomba inotrópica para melhora do débito 

cardíaco e restabelecimento pressórico. 

d. dopamina (> 10 mcg/kg/min) devido possibilidade de infusão ainda em acesso venoso periférico e ausência 

de efeitos colaterais sistêmicos e pulmonares. 
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18- Menor com quadro de opistótono, hipertonia, trismo e distúrbio do equilíbrio e movimento chega ao Pronto 

Atendimento com histórico de vômitos e diarreia há 2 dias, já tendo passado por avaliação médica e seguindo 

as recomendações medicamentosas sugeridas pelo médico anterior. Sinais vitais estáveis no momento. Qual 

a sua conduta frente ao quadro: 

a. hidratação oral com coleta de exames laboratoriais pois trata-se provavelmente de um distúrbio eletrolítico, 

devendo ser corrigido por haver um quadro de perdas agudas. 

b. medicação ansiolítica devido risco de distúrbios eletrolíticos envolvidos, podendo comprometer o sensório e 

predispor a distúrbios convulsivos. 

c. tratamento com medicação anticolinérgica (biperideno) para controle das manifestações extra-piramidais, 

provavelmente pelo uso de metoclopramida prévio. 

d. hidratação e oxigenação adequada, além das medidas de suporte devido ser um paciente grave com grande risco de 

deterioração do quadro, principalmente pelo comprometimento neurológico 

 

19- Em relação aos cuidados no acidente botrópico podemos incluir: 

a. atenção às feridas locais que se manifestam dolorosas, equimóticas e com edema significativo, podendo 

evoluir com comprometimento sistêmico com choque, anúria e hemorragias graves. 

b. indicação da quantidade de soroterapia específica para o acidente se baseia na classificação da gravidade da 

sintomatologia, devendo ser aplicadas por via intravenosa em período até 72 horas do acidente. 

c. soroterapia deve ser sempre específica para o tipo de acidente relatado, por isso a importância de se encontrar 

o animal responsável, a fim de solicitar o soro recomendado, não havendo recomendações de repetições de 

doses. 

d. escolha do antimicrobiano deve ser instituída o mais precocemente possível devido ao alto risco de infecção 

local, considerando os agentes patógenos presentes na cavidade oral da cobra. 

 

20- Lactente feminino, 2 meses, admitida no Pronto Atendimento Infantil com quadro de febre baixa há 2 dias, 

redução das mamadas, cansaço, palidez e oligúria. Ao exame clínico evidencia FC 194 bpm, FR 62 rpm com 

retração intercostal e subcostal, sibilos finos esparsos, PA sistólica 64 mmHg, SaO2 92% e T 35,9C. Fígado 

palpável a 5 cm RCD, bordos finos, tempo de preenchimento capilar de 4 segundos, pulsos periféricos fracos. 

Rx evidenciando cardiomegalia e ECG com  taquicardia sinusal com complexos QRS de baixa voltagem. Em 

relação a condução do caso: 

a. solicitar Sorologias virais considerando provável etiologia infecciosa, sendo o tratamento da disfunção cardíaca 

orientado somente após a confirmação diagnóstica.  

b. solicitar Ecocardiograma para avaliar função ventricular e descartar patologias estruturais. Iniciar tratamento 

para Insuficiência Cardíaca com uso de inotrópicos e diuréticos somente quando possível definir diagnóstico 

etiológico. 

c. deve-se considerar como provável diagnóstico Miocardite Viral devendo ser prescritos medicamentos 

imunossupressores e terapia antiviral para obter melhora da função ventricular. 

d. além do vírus Coxsackie B (principal responsável pela miocardite viral) podemos relacionar como outros 

diagnósticos etiológicos: miocardite autoimune (febre reumática, lúpus eritematoso), tóxica (escorpião) e 

ação de medicamentos (ciclofosfamida, isoniazida, dopamina). 

 

21- Considerando os elementos de uma RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) de alta qualidade podemos afirmar: 

a. em uma PCR (parada cardiorrespiratória) com ritmo chocável em crianças menores de 1 ano é preferível utilizar 

um DEA (desfibrilador externo automático) a um desfibrilador manual, devido comandos automáticos 

orientados pelo próprio dispositivo, visto a identificação do ritmo ser mais dificultosa em crianças pequenas. 
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b. na RCP de um bebê com 4 meses de idade, em reanimação com apenas um socorrista, procede-se somente 

as compressões torácicas, visto já confirmado em estudos que as menores interrupções das compressões são 

relacionadas com melhor prognóstico de sobrevivência. 

c. ao se deparar com uma vítima inconsciente que apresenta apnéia/gasping, mas com pulso palpável, deve-se 

proceder a ventilações de resgate (1 ventilação a cada 3 a 5 segundos) e iniciar compressões torácicas se FC 

< 60/min com sinais de hipoperfusão. 

d. em casos de PCR com ritmo não chocável é imprescindível a consideração das causas reversíveis de parada 

(Hs e Ts). 

 

22- Considerando o atendimento de uma vítima de acidente automobilístico, sem uso de dispositivos de segurança 

no momento da colisão (carro – árvore), que adentra o Pronto-Atendimento em manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar pelo Serviço Médico Móvel de Urgência, assinale a alternativa mais correta: 

a. assim que possível deve-se proceder à monitorização do ritmo cardíaco através das pás do desfibrilador 

manual para que se reconheça o ritmo de PCR (parada cardiorrespiratória) para a adoção de medidas 

mais assertivas de ressuscitação ou, se não for atrapalhar o desempenho da RCP, pode-se proceder a 

monitorização com cabos e monitor multiparamétrico. 

b. devemos encaminhar imediatamente o menor para avaliação tomográfica, visto possuir alto risco de 

lesões hemorrágicas fechadas, as quais, se não identificadas, podem evoluir de forma muito desfavorável.  

c. a abordagem sistematizada de atendimento a esse paciente deve ser padronizada visando a rápida 

transferência para um leito de Terapia Intensiva. 

d. se houver a necessidade de desfibrilação, procede-se a um choque de 0,5 a 1 J/Kg, podendo repetir com 

carga dobrada no próximo ciclo se houver necessidade.  

 

23- Em relação à abordagem precoce guiada por metas (early-goal directed therapy), utilizada com grande sucesso 

no tratamento do choque séptico, podemos afirmar que: 

a. a escolha do antimicrobiano deve ser posteriorizada até que ocorra a estabilidade hemodinâmica, sendo 

prioritário o restabelecimento do volume circulante, com expansões de fluidos cristaloides durante a 

primeira hora a fim de normalizar a pressão arterial do paciente. 

b. a correção de distúrbios eletrolíticos (especialmente o cálcio) e normalização glicêmica devem ser 

compreendidas no pacote de ação do tratamento do choque séptico. 

c. a busca em se manter uma SvcO2 abaixo de 70% deve compreender, quando necessário, a transfusão 

de concentrado de hemácias e o uso de drogas inotrópicas cardiotônicas, como dobutamina e adrenalina, 

a fim de regularizar o débito cardíaco. 

d. a utilização de corticoesteróides no tratamento do choque séptico deve ser destinada somente aos 

pacientes com confirmação de insuficiência adrenal primária, devido aos efeitos deletérios 

hemodinâmicos da medicação e alto risco de complicações infecciosas.   

 

24- Em relação ao Teste de Hiperóxia podemos afirmar que: 

a. deve ser realizado oferecendo Oxigênio a 100% por meio de cânula endotraqueal por um período de 3 

minutos antes de proceder a coleta de gasometria arterial em membro superior direito (região pré ductal). 

b. testes positivos são aqueles com resultados de pO2 > 250 mmHg e excluem cardiopatia congênita crítica. 

c. testes negativos (pO2 < 250 mmHg) excluem cardiopatias congênitas com shunt misto (síndrome do 

coração esquerdo hipoplásico, ventrículo único). 

d. uma diferença entre PO2 pré e pós ductal abaixo de 20 mmHg pode indicar Hipertensão Pulmonar 

Primária do RN. 
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25- Em relação a Coarctação de Aorta (CoAo) podemos afirmar que: 

a. há predomínio do sexo feminino, na proporção 2:1 e podem estar associadas a síndromes (ex. Turner e 

Shone). 

b. a principal manifestação clínica da CoAo é a Insuficiência Cardíaca grave pois, com o fechamento do canal 

arterial, ocorre comprometimento importante do fluxo para a região inferior do corpo quando o estreitamente é 

significativo, aumentando o retorno venoso pulmonar e da pós carga do ventrículo esquerdo. 

c. é incomum a ocorrência de choque cardiogênico em pacientes neonatais portadores de CoAo, podendo ser, 

após o diagnóstico, acompanhados ambulatorialmente até o sexto mês de vida. 

d. a indicação de tratamento com dilatação percutânea do canal arterial é preferida em pacientes recém nascidos 

e lactentes pelo menor risco de complicações em comparação ao cirúrgico. 

 

26- Paciente feminino, 3 anos, internada para tratamento de Leishmaniose Visceral há 5 dias, evoluindo há 1 dia 

com quadro de apatia, fraqueza muscular, distensão abdominal significativa. Está em uso de Anfotericina B e 

vem apresentando dificuldades na alimentação via oral. Apresenta ao ECG depressão do segmento ST, 

arritmias ventriculares, aparecimento de onda U e achatamento da onda T. Bioquímica sérica evidenciando K 

= 2,4. Em relação ao distúrbio acima mencionado, assinale a alternativa correta: 

a. a reposição deve ser preferencialmente realizada por via oral, visto nem sempre haver via central e a correção 

endovenosa é acompanhada de risco de arritmias. 

b. trata-se de um distúrbio grave devendo ser prontamente corrigido de forma endovenosa, a uma velocidade de 

correção de 0,3 a 0,5 mEq/kg/h (se acesso venoso periférico = 60 mEq/L). 

c. proceder a troca do medicamento em uso visto espoliação grave de potássio com adicional risco de arritmia e 

PCR. 

d. a excreção fracionada de K evidencia como uma perda renal valores < 10%. 

 

27- Joana levou seu filho à UBS  para a primeira consulta de puericultura. Relata que o RN está bem, mamando o 

seio materno, eliminações presentes, porém notou umas pequenas lesões no “céu da boca”, que parecem ser 

indolores, pois não atrapalham as mamadas. Ao exame nota-se 2 pequenas formações nodulares de 

aproximadamente 2 mm de diâmetro, esbranquiçadas, que não se desprendem ao serem tocadas com a 

espátula, ao longo da rafe mediana do palato. Com esse exame, podemos concluir que se trata de: 

a. candidíase pseudomembranosa aguda  

b. tumor de Neumann 

c. doença de Riga-Fede 

d. pérolas de Epstein 

 

28- Roberta levou sua filha ao ambulatório para puericultura. Relata que a sua filha apresenta desde o segundo 

dia de vida lesões generalizadas na pele caracterizadas por vesículas, pápulas e pústulas pequenas tendo à 

sua volta um halo eritematoso. Ao exame confirmaram-se as lesões e foi verificado que essas lesões não estão 

presentes nas palmas das mãos e plantas dos pés. Com esse quadro, qual o diagnóstico das lesões? 

a. eritema tóxico neonatal 

b. melanose pustulosa transitória neonatal 

c. hiperplasia sebácea 

d. miliária 
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29- Sepse neonatal de início precoce é habitualmente ocasionada por transmissão vertical de bactérias do 

líquido amniótico contaminado ou durante o parto vaginal por bactérias do trato genital materno.Com relação 

ao seu diagnóstico, podemos afirmar que: 

a. em razão da dificuldade do diagnóstico exclusivamente clínico de sepse neonatal, exames laboratoriais são 

utilizados no diagnóstico clínico. 

b. recém-nascidos a termo, com fator de risco e assintomáticos não necessitam ser avaliados por exames 

laboratoriais. 

c. recém-nascidos a termo sintomáticos não necessitam de avaliação clínica e laboratorialmente antes de 

iniciar terapia antimicrobiana 

d. protocolos de diagnóstico utilizados para crianças maiores com infecção grave são adequados também para 

recém-nascidos. 

 

30- No plantão do Alojamento Conjunto da Maternidade do HU você recebe um RN de aspecto normal, no segundo 

dia de vida que teve parto domiciliar e a mãe o trouxe hoje ao hospital porque passou a apresentar vômitos e 

evacuações com sangue. Após o exame físico, a HD a ser descartada é a Síndrome Hemorrágica do RN. Você 

solicita dosagem de Plaquetas (P), Tempo de protrombina (TP) e Tempo de tromboplastina parcial ativada 

(ATTP). Ao receber os resultados, o que você vai encontrar para confirmar o diagnóstico? 

a. P - diminuídas; TP-normal e ATTP- normal 

b. P - normal; TP - aumentada e  ATTP - aumentada. 

c. P- normal; TP -normal e ATTP - aumentada. 

d. P - normal; TP - normal e ATTP- normal. 

 

31- Ao fazer o Teste da Oximetria  de pulso (Teste do coraçãozinho) verificou-se: oximetria pré ductal 98% e pós 

ductal 93%. Oual o significado  desse resultado e qual a conduta a ser tomada? 

a. o teste da Oximetria de pulso foi normal, encaminharia a Mãe e o RN para a puericultura na UBSF. 

b. o teste da Oximetria de pulso está alterado, solicitaria exames de triagem e encaminharia o RN ao cardiologista. 

c. o teste de triagem está normal, porém a criança deve ser encaminhada ao cardiologista para acompanhamento 

clínico 

d. o teste está alterado e confirma cardiopatia congênita cianogênica. 

 

32- As infecções adquiridas intraútero ou durante o trabalho de parto são causas de significativa morbidade e 

mortalidade neonatal. O diagnóstico precoce das infecções congênitas e adquiridas no período perinatal é de 

fundamental importância para o início da terapia adequada e determinação do prognóstico. Pensando nisso, a  

Dra Regina que recebeu um RN em seu plantão com Calcificações periventriculares, Microcefalia, 

Trombocitopenia, Hepatoesplenomegalia e Petéquias. Qual das infecções abaixo apresenta esse quadro? 

a. sifilis  

b. rubéola  

c. toxoplasmose  

d. citomegalovírus 

 

33- Com relação à infecção neonatal podemos afirmar: 

a. a incidência de sepse neonatal é menor em recém-nascidos de termo, de 1 a 2 casos por 1.000 nascidos 

vivos, e é diretamente proporcional à idade gestacional ao nascimento. 

b. o tipo de microrganismo na sepse neonatal tem se mantido ao longo do tempo, e esse dado se deve a 

fatores maternos, raça, idade gestacional e ausência de pré-natal. 
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c. a incidência de sepse pelo EGB tem diminuído em razão da profilaxia intraparto e continua muito baixa nos 

Estados Unidos, seja como causa de sepse precoce ou como tardia. 

d. a sepse neonatal é caracterizada por precoce e tardia. Os organismos mais associados com infecção 

precoce são o estreptococo do grupo B (EGB, S. agalactie) e a Escherichia coli. 

 

34- O teste da Orelhinha ou Otoemissões acústicas faz parte da triagem neonatal, deve ser realizado ainda na 

maternidade e podemos afirmar que: 

a. as Otoemissões Acústicas são constituídas por energia acústica produzida na orelha externa de forma 

espontânea ou em resposta a um estímulo sonoro.  

b. são originadas principalmente das células ciliadas internas. Para captá-las, utiliza-se uma oliva acoplada a 

um microfone que é colocado no conduto auditivo externo. 

c. é um exame rápido, objetivo sensível, não invasivo e aplicável em locais sem tratamento acústico, na maioria 

das vezes, é realizado em crianças durante o sono natural. 

d. é importante ressaltar que a captação das EOA tem como objetivo quantificar e qualificar a alteração auditiva 

para confirmar a integridade da função coclear. 

 

35- Quando suspeitar de anormalidades da Puberdade? 

a. surgimento de características sexuais secundárias antes dos 8 anos nas meninas e 9 anos nos meninos 

b. ausência de mamas a partir dos 12 anos ou de pelos púbicos a partir dos 13 anos no sexo feminino 

c. ausência de menarca a partir dos 14 anos ou após 2 a 3 anos de surgimento da telarca 

d. ausência de pelos púbicos a partir dos 13 anos ou ausência do aumento do volume testicular a partir dos 13 

anos no sexo masculino 

 

36- O hipotireoidismo congênito é uma uma  das causas previsíveis de retardo mental, sendo que o diagnóstico 

precoce por exame de Triagem neonatal permite o tratamento em tempo hábil. Ë correto afirmar que: 

a. a maioria dos casos é hereditária, possibilitando a identificação durante a gravidez 

b. as manifestações  clínicas do Hipotireoidismo são evidentes após a primeira semana de vida 

c. se os níveis de TSH neonatal forem acima de 10 mcU/mL no papel filtro a criança deve ser reconvocada para 

exame confirmatório/consulta médica 

d. a idade ideal para a coleta da primeira amostra de papel filtro é de  3 até 30 dias de vida. 

 

37- A  triagem neonatal para Hiperplasia Congênita de Supra-renais  (HCSR)detecta a deficiência da enzima 21 

hidroxilase, que é a responsável por mais de 90% dos casos de HCSR . Assinale a alternativa correta com 

relação a aspectos encontrados na triagem em questão: 

a. a triagem neonatal não evita as crises de “perda de sal” / crises de Insuficiência Adrenal  

b. existe uma taxa considerável de falso-positivo em recém-nascidos prematuros e de baixo peso, ocasionada 

por menos atividade da enzima 21 hidroxilase e por níveis elevados de metabólitos esteróides nesses 

pacientes 

c. a coleta de amostra de sangue em papel filtro antes das 24 de vida é a ideal, pois detecta todos os casos 

d. os meninos afetados apresentam genitália ambígua ao nascimento 

 

38- A avaliação de uma criança com crescimento deficiente requer um bom acompanhamento pediátrico. As 

causas não endócrinas de baixa estatura são as mais comuns, sendo correto afirmar: 

a. os dados auxológicos como a monitorização do crescimento em gráficos específicos, a avaliação 

das proporções corporais, da velocidade de crescimento, do alvo genético e da idade óssea permitem 

diferenciar entre causas fisiológicas e patológicas 
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b. as variantes da normalidade constituídas pelo Retardo Constitucional do crescimento e Baixa 

Estatura Familiar exigem tratamento específico 

c. sinais e sintomas clínicos permitem reconhecimento de doenças crônicas responsáveis pelo déficit 

de crescimento ; na ausência destes é dispensável a triagem por exames laboratoriais 

d. o uso de hormônio de crescimento está indicado exclusivamente em casos de Nanismo Hipofisário.  

 

39- Apesar do número de cardiopatias congênitas ou das associações de defeitos congênitos, podemos afirmar 

que: 

a. muitas lesões complexas com potencial de alta letalidade podem apresentar-se como um processo 

fisiopatológico simples. 

b. os neonatos e os lactentes são encaminhados, geralmente, por alterações clínicas como cianose, 

insuficiência cardíaca, hipertensão e insuficiência renal. 

c.  sintomas dos pacientes, são manifestações de distúrbios hemodinâmicos e não estão relacionados às 

alterações no fluxo pulmonar 

d. o ecocardiograma bidimensional com Doppler, embora muito realizado, não é o exame mais importante 

no diagnóstico e na avaliação funcional. 

  

40- Na cetoacidose diabética a reposição de fluidos  e eletrólitos, associados a insulinoterapia constituem o 

tratamento recomendado, sendo indicado: 

a. iniciar a fluidoterapia com soro glicofisiológico, 20 ml por kilo  

b. programar tempo total de reposição de fluidos de 6 horas 

c. a reposição de potássio deve ser iniciada a partir da chegada do paciente com 20 a 40 mEq/L de potássio no 

fluido de hidratação, a menos que o paciente esteja com potássio acima de 6,5 mEq/L 

d. a solução endovenosa contínua de insulina regular deve ser infundida em veia diferente daquela usada para 

a hidratação, com velocidade de infusão de 0,05 a 0,1 U/kg/hora 

 

41-  Quanto às vasculites mais comuns na infância, a Púrpura de Henoch-Schonlein (PHS): 

a. é uma vasculite de vasos de grande calibre. 

b. é uma vasculite que cursa com plaquetopenia. 

c. é uma vasculite leucocitoclástica. 

d. é uma vasculite acompanhada de febre prolongada 

 

42- Uma menina pré-escolar de 4 anos de idade apresenta quadro de artrite em joelhos, punho esquerdo e 

tornozelo direito há 3 meses, sem febre ou outros sinais e sintomas. Foram solicitados exames laboratoriais: 

hemograma normal, ASLO de 400 U Todd, VHS de 50 mm e FAN positivo 1/160 com padrão homogêneo. O 

diagnóstico provável é:  

a. febre reumática 

b. artrite idiopática juvenil oligoarticular 

c. artrite idiopática juvenil poliarticular  

d. lúpus eritematoso sistêmico 

 

43- A Glomerulonefrite Difusa Aguda caracteriza-se por um processo inflamatório e imunológico que acomete 

todos os glomérulos em ambos os rins. Diante de um paciente de sexo masculino, 7 anos, apresentando 

hematúria macroscópica, edema leve e pressão arterial entre o percentil 95-99 

a. devemos solicitar exames complementares para confirmação diagnóstica, como complemento sérico e 

ASLO, e iniciar tratamento de suporte com restrição hídrica e salina, além de realizar benzetacil 

b. o diagnóstico é clínico, iniciar medidas de suporte com restrição hídrica e salina, além de realizar benzetacil 
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c. devemos realizar benzetacil, e iniciar tratamento com corticoterapia para a remissão do quadro clínico 

d. devemos realizar exames complementares, como complemento sérico e ASLO, e iniciar corticoterapia para a 

remissão do quadro clínico, além de realizar benzetacil 

 

44- Paciente de 4 anos de idade, sexo masculino, chega ao Pronto Atendimento Pediátrico, apresentando 

edema, inicialmente periorbitário, que evoluiu para anasarca em aproximadamente 3 dias, com ganho de 

aproximadamente 2 kg no período (peso anterior 15 kg, atual 17,3 kg) .A pressão arterial se encontra no 

percentil 90. Nos exames laboratoriais solicitados o resultado de albumina foi de 1,5 g/dl e a relação 

proteína/creatinina urinária de 7,8. Nega quadro semelhante anteriormente. A hipótese diagnóstica e a 

conduta no caso em questão é: 

a. síndrome nefrítica. Benzetacil, restrição hídrica e salina. 

b. síndrome nefrótica. Prednisona 60 mg/m² SC diária por 4 a 6 semanas, posteriormente 40 mg/m² em dias 

alternados, por 4 a 6 semanas e redução gradual em cerca de 6 meses 

c. síndrome nefrótica. Prednisona 60 mg/m² SC até negativação da proteinúria, posteriormente 40 mg/m² em 

dias alternados, por 4 a 6 semanas e redução gradual em cerca de 6 meses 

d. síndrome nefrítica. Benzetacil, restrição hídrica e salina. Prednisona 60 mg/m² SC até negativação da 

proteinúria, posteriormente 40 mg/m² em dias alternados e redução gradual em cerca de 6 meses 

 

45- Lesão Renal Aguda, atual denominação de insuficiência renal aguda, tem sua inciadência aumentada em 

pacientes gravemente enfermos, com taxas de mortalidade próximas a 60%. Afim de prevenir e/ou evitar sua 

progressão, além de unificar sua definição foram criados escores clínicos, sendo o pRIFLE um deles. 

Considerando um paciente pediátrico submetido a cirurgia cardíaca congênita, com uso de circulação 

extracorpórea, onde o clearence de creatinina pré operatório era de 97 ml/min/1,73 m² SC, e após 48h da 

cirurgia é de 69 ml/min/1,73 m² SC, classificamos este paciente em: 

a. sem lesão renal aguda 

b. etágio R (risco de lesão renal aguda) 

c. estágio I (injúria renal aguda) 

d. estágio F (falência renal aguda) 

 

46- Lactente, com 2 meses de idade, apresenta fezes sanguinolentas há 1 semana. Está em aleitamento 

materno exclusivo, apresentando bom estado geral e bom ganho pôndero-estatural. Não apresentou vômitos 

nem distensão abdominal. Em relação a esse caso clínico, é correto afirmar: 

a. a principal hipótese diagnóstica é a doença inflamatória intestinal. 

b. como a criança está em aleitamento materno exclusivo, não se trata de um caso de colite por alergia à 

proteína do leite de vaca. 

c. fissura anal deve ser excluída e o simples exame da região anal é suficiente para esse diagnóstico. 

d. provavelmente, trata-se de um caso de intussuscepção idiopática 

 

47- O diagnóstico de hepatite pelo vírus D utiliza como teste confirmatório a pesquisa de anti-VHD e como teste 

de triagem a pesquisa de: 

a. HBs Ag 

b. anti-HBS 

c. IgM anti-HVA 

d. anti-HVC 

 

48- Uma criança de 5 anos deu entrada numa unidade de urgência e emergência com queixa de febre diária há 

dois meses, que cessa com uso de antitérmicos. Há um mês a mãe observou aumento de volume abdominal 
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e palidez cutâneo-mucosa. De acordo com esses dados qual a primeira hipótese diagnóstica e alterações 

laboratoriais encontradas? 

a. leishmaniose visceral; pancitopenia e hipoalbuminemia 

b. leucemia linfocítica aguda; anemia, leucócitos e albumina normal 

c. anemia falciforme; anemia, plaquetopenia, leucócitos e albumina normais 

d. síndrome hemofagocítica; pancitopenia e albumina normal 

 

49- Criança de 5 anos apresentou febre, cefaleia retro-orbitária, mialgia, artralgia discreta e exantema por 3 dias. 

No quarto dia desapareceu a febre mas iniciou com vômitos, dor abdominal intensa e agitação. Mãe refere que 

ela não urina há 12 horas. Os exames laboratoriais mostram hematócrito= 42%, leucócitos= 2900 mm³ e 

plaquetas= 25.000/mm³. A hipótese diagnóstica é dengue. Qual a conduta preconizada de acordo com o 

Ministério da Saúde? 

a. plano A= Hidratação Oral em domicílio e acompanhamento ambulatorial 

b. plano B= Reidratação na UBS e acompanhamento ambulatorial 

c. plano C= Hidratação venosa imediata e internação hospitalar 

d. plano D= hidratação venosa e transfusão de plaqueta na UTI 

 

50- Em relação a pneumonia comunitária (PAC) na criança assinale a alternativa correta:. 

a. na ausência de sibilância uma criança de 4 anos com tosse e  com frequência respiratória maior ou igual a 

30 deve ser classificada como PAC. 

b. até dois meses de idade os agentes etiológicos mais comuns são Mycoplasma e Estreptococos pneumoniae 

c. crianças com PAC  e tiragem subcostal são classificadas como portadoras de penumonia grave pela OMS 

d. o diagnóstico de PAC é laboratorial, sendo necessária a radiografia de tórax em todos os casos suspeitos para 

iniciar o tratamento adequado. 
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