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Ped ia t r ia             01  a  50   
 

 

01. Recém-nascido de 5 dias de vida foi levado ao hospital com relato de aumento de frequência 

respiratória e dificuldade de sucção, sendo evidenciado estigmas de síndrome de Down,  

taquicardia e sopro holossistólico. Além disso, apresentou SatO2 93 %. Realizado raio -X de 

tórax  (cardiomegalia com hiperfluxo pulmonar), ECG (sobrecarga biventricular) e solicitado 

ecocardiograma. Considerando esse quadro clínico, a cardiopatia congênita a ser pesquisada 

por meio de um ecocardiograma é 

A) defeito do septo atrioventricular.  

B) comunicação interatrial. 

C) transposição de grandes artérias.  

D) tetralogia de Fallot. 
 

02. Considerando o diagnóstico de MIOCARDITE em crianças,  

A) a ressonância magnética apresenta alta sensibilidade para localizar zonas de inflamação 
miocárdica. 

B) recém-nascidos e lactentes menores não são grupo de risco para miocardite viral 
fulminante. 

C) a biópsia miocárdica tem alta sensibilidade, sendo considerada o padrão ouro para o 
diagnóstico de miocardite. 

D) a infecção viral não é a forma mais prevalente,  especialmente por adenovírus, enterovirus 
e parvovirus B19. 

 

03. Paciente de 7 anos de idade com histórico de amigdalites de repetição foi levado por sua 

mãe ao pronto-socorro com quadro de febre acompanhada de artralgias em articulações do 

joelho e dos cotovelos, de caráter migratório, há 3 semanas. O exame físico evidenciou sopro 

cardíaco em foco mitral. Apresentou ASLO positivo (450 UI/L), VHS 35 mm na primeira hora e 

ECG com intervalo PR normal. Foi também coletado material para cultura de orofaringe. O 

ecocardiograma evidenciou insuficiência valvar mitral e aórtica leve. O quadro indica: 

A) diagnóstico de febre reumática não pode ser confirmado enquanto não houver positividade 
da cultura. 

B) diagnóstico de febre reumática com cardite, devendo ser inici ado tratamento com 
penicilina benzatina, ácido acetilsalicílico e prednisona.  

C) O diagnóstico de febre reumática sem cardite, não devendo ser iniciado tratamento com 
corticoide. 

D) diagnóstico não é de febre reumática, pois só existe 1 critério maior e 1 critério menor de 
JONES (modificado em 2015). 

 

04. Criança de 2 anos de idade , com peso de 12 kg , apresenta diarreia intensa nas últimas 24 

horas, tendo sido conduzida ao pronto-socorro, onde foi administrada hidratação oral e 

coletados exames para dosagem de eletrólitos ( sódio de 140 mEq/L), sendo, depois, liberada 

para casa. Evoluiu com manutenção da diarreia, sonolência e crise convulsiva. Conduzida 

novamente ao PS no dia seguinte, deu entrada desidratada, sendo ofertadas expansões (40 

ml/kg) com solução fisiológica até estabilização hemodinâmica e coletado material para 

exames. O resultado da dosagem de sódio foi de 120 mEq/L. Diante desses resultados, a 

conclusão é de que trata-se de uma hiponatremia 

A) aguda grave, devendo o sódio ser corrigido para o mínimo de 125 mEq/L em 24 horas ou 
para o máximo de 8 mEq/L/dia. 

B) crônica grave, devendo o sódio ser corrigido a uma velocidade máxima de 5 mEq/kg/hora.  

C) aguda moderada, devendo o sódio ser corrigido para o mínimo de 125 mEq/L em 24 horas.  

D) crônica moderada, devendo o sódio ser corrigido a uma velocidade máxima de 5 
mEq/kg/hora. 
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05. Criança de 2 anos de idade é trazida novamente pela mãe ao pronto-socorro com relato de 
irritabilidade e icterícia que surgia e desaparecia há 1 mês, o que motivou investigação para 
hepatite viral, cujo resultado foi negativo. A mãe percebeu ainda uma massa abdominal no dia 
anterior, tendo sido examinada por outro médico e, desde então, apresenta forte dor nessa 
região, com distensão e vômitos. Ao exame físico, apresentava dor difusa a palpação 
abdominal, que piorava com a descompressão brusca, mas sem massas ou megali as 
palpáveis. Diante desse caso, a possibilidade mais fortemente considerada é a de  

A) apendicite complicada.   C) ruptura de cisto congênito de colédoco.  

B) volvo intestinal.    D) cisto mesentério. 

 

06. Suponha que você tenha sido chamado para avaliar um menor de 8 anos, 30 kg, que se 
encontrava com insuficiência respiratória aguda por pneumonia extensa bilateral. Foi mantido 
em SatO2 de 90 %, em máscara de Venturi a 50 %, apresentando obnubilação,  sudorese 
profusa e pronunciando frases entrecortadas, com retrações subdiafragmáticas e de fúrcula 
esternal. Optando por realizar entubação orotraqueal antes de conduzi -lo à UTI, você 

A) não realizará o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizará bolsa-válvula-
máscara de 500 ml, lâmina curva, COT número 5 com cuff, que será fixada a 16,5 cm no 
lábio superior. 

B) precisará realizar o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizará bolsa -válvula-
máscara de 750 ml, lâmina curva, COT número 5,5 com cuff que será fixada a 16,5 cm no 
lábio superior. 

C) precisará realizar o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizará bolsa -válvula-
máscara de 500 ml, lâmina reta, COT número 5,5 sem cuff, que será fixada a 16,5 cm no 
lábio inferior. 

D) não realizará o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizará bolsa-válvula-
máscara de 750 ml, lâmina reta, COT número 6,5 sem cuff, que será fixada a 19,5 cm no 
lábio inferior. 

 

07. Os cuidados paliativos em pediatria obedecem a determinados princípios básicos. Nesse 

contexto, uma ideia que NÃO corresponde a um desses princípios básicos é:  

A) os pediatras devem avaliar o sofrimento físico, psicológico e social de uma criança.  

B) os cuidados iniciam quando se define que não há tratamento curativo da doença.  

C) o cuidado paliativo eficaz exige uma abordagem ampla e multidisciplinar que inclui a 
família e faz uso de recursos comunitários disponíveis.  

D) o cuidado paliativo pode ser oferecido em instalações hospitalares, hospital dia e 
residência. 

 

08. Existem várias maneiras de se ofertar oxigênio a um paciente. Quanto aos dispositivos não 
invasivos para administração de oxigênio, com o uso de  

A) oxitenda, é possível alcançar uma FiO2 de até 90 %. 

B) máscara de Venturi, é possível alcançar uma FiO 2 de até 80 %. 

C) cânula nasal, só é possível alcançar uma FiO2 de até 40 %. 

D) máscara não reinalante, só é possível alcançar uma FiO 2 de até 80 %. 
 

09. Paciente de 4 anos de idade foi levado ao pronto socorro com quadro de febre há 3 dias, 
tendo evoluído com diarreia e vômitos. Encontrava-se taquipneico, gemente, com frequência 
cardíaca de 142 bpm, pressão arterial de 60 x 35 mmHg, pulsos finos e tempo de enchimento 
capilar de 3 seg. Recebeu expansões com soro fisiológico ( 60 ml/kg) por meio de acesso 
venoso periférico, tendo sido coletado material para exames e culturas e iniciado 
antibioticoterapia e oxigenioterapia. Após as expansões, o paciente mantinha -se 
desorientado, taquidispneico, taquicárdico, com pulsos de média amplitude, tempo de 
enchimento capilar de 2 seg, pressão arterial de 70 x 30 mmHg e estertores em bases 
pulmonares. Nesse momento, a conduta correta é considerar o quadro de choque séptico  

A) quente e iniciar noradrenalina em acesso venoso periférico.  

B) não responsivo a expansão fluídica e realizar nova expansão com 20 ml de soro 
fisiológico. 

C) frio e iniciar adrenalina em acesso periférico.  

D) quente e iniciar noradrenalina somente após obtenção de acesso venoso central.  
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10. É considerado como critério maior de alto risco para sibilância persistente e diagnóstico de 
asma em lactentes: 

A) sibilância não associada a resfriado.  

B) sexo masculino. 

C) hospitalização por bronquiolite ou sibilância grave.  

D) eosinofilia maior ou igual a 5 %. 
 

11. A infecção do trato urinário é uma das mais prevalentes em criança. Sobre infecção do trato 

urinário em pediatria, é INCORRETO afirmar que 

A) os cilindros leucocitários sugerem localização alta da infecção urinária.  

B) a E. Coli é responsável pela maioria dos casos de ITU sintomática.  

C) a incidência de bacteremia em lactentes é menor se comparada ao período neonatal.  

D) a via ascendente é a mais frequente no período neonatal.  
 

12. Criança de 5 anos e 20 kg foi levada ao hospital com relato de febre há 7 dias, acompanhada 

de tosse com expectoração e adinamia. Apresentava imagem de consolidação em terço 

médio do pulmão direito. Após internamento, foi iniciado uso de ceftriaxona e oxacilina. A 

despeito do tratamento utilizado por 21 dias, a criança evoluiu com emagrecimento (3 kg), 

persistência da febre e manutenção da imagem no raio-X de tórax. A mãe informou que o 

marido fora diagnosticado com tuberculose há 5 meses, mas ainda não havia iniciado 

tratamento. Foi solicitado PPD para a criança, cujo resultado foi um halo de 4 mm, e coletado 

material para baciloscopia. Diante desse quadro, utilizando o escore validado em nosso meio, 

o diagnóstico de tuberculose 

A) é possível, e deve-se esperar o resultado da baciloscopia para iniciar tratamento.  

B) é muito provável, e o tratamento deve ser iniciado.  

C) é pouco provável, e o tratamento não deve ser iniciado.  

D) é possível, e o tratamento deve ser iniciado.  
 

13. Paciente de 10 meses de idade apresenta quadro de febre há 17 dias associada a aumento 

do volume abdominal e palidez. Ao exame físico, apresenta-se ictérico, edemaciado, sendo 

palpado fígado a 5 cm do rebordo costal direito e baço a 7 cm do rebordo costal esquerdo. Os 

resultados dos exames realizados foram: Hb 6,8 g/dL, plaquetas 45000 / mm3, leucócitos 800 

/mm3, creatinina 0,9 mg/dL, albumina 2,2 g/dL, TGO 280 U/L, T GP 440 U/L. O aspirado de 

medula óssea evidenciou leishmanias em grande quantidade. Diante desse quadro, o 

tratamento preconizado é com 

A) Antimoniato de N-metil glucamina.   C) Desoxicolato de anfotericina B. 

B) Anfotericina B lipossomal.   D) Anfotericina B complexo lipídico.  
 

14. Menina de 11 anos, previamente hígida, sofreu abuso sexual por indivíduo de 18 anos, HIV 

reagente e virgem de tratamento antirretroviral. A quimioprofilaxia para HIV recomendada 

para ela é: 

A) Lamivudina.      C) Zidovudina. 

B) Tenofovir + Lamivudina.     D) Zidovudina + Lamivudina + Raltegravir.  

 

15. Mãe relata que seu filho de 5 anos, retornando de uma viagem a Manaus, apresentou quadro 
de febre, tosse, coriza e conjuntivite que foram acompanhados de exantema maculo -papular 
de distribuição centrípeta por 5 dias, desaparecendo há 1 dia. Dois dias antes do surgimento 
do exantema, surgiram manchas esbranquiçadas na mucosa das bochechas. Esse caso  

A) deve ser notificado em 24 horas mesmo sem confirmação laboratorial.  

B) não deve ser notificado independentemente de resultados dos exames realizados.  

C) não deve ser notificado, e a criança liberada imediatamente para a escola.  

D) deve ser notificado somente após confirmação laboratorial do agente etiológico.  
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16. NÃO constitui indicação de internação hospitalar em pacientes com glomerulonefrite difusa 

aguda pós-estreptococcica: 

A) edema pulmonar agudo.     C) anasarca.  

B) insuficiência renal aguda.    D) encefalopatia hipertensiva. 

 

17. A síndrome nefrótica pode ter características diferentes a depender da idade de 

apresentação. Na síndrome nefrótica congênita,  

A) o padrão histopatológico encontrado é o de lesões mínimas.  

B) os sintomas surgem após os 6 meses de idade.  

C) a corticoterapia é ineficaz. 

D) a fração C3 do complemento é baixa. 

 

18. Hematúria é uma das principais causas de encaminhamento para avaliação por nefrologista 

pediátrico. NÃO constitui causa de hematúria isolada:  

A) tumor de Wilms.    C) hipercalciúria idiopática. 

B) síndrome de Alport.    D) síndrome do quebra nozes. 

 

19. Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), devido à possível interferência na 

resposta imune, é necessário evitar a aplicação simultânea das vacinas  

A) febre amarela e tríplice bacteriana.    C) meningo C e Pneumo 10. 

B) febre amarela e tríplice viral.    D) meningo C e tríplice viral.  

 

20. Lactente de 2 meses foi levado ao pronto-socorro pediátrico em razão de, há 5 dias, 
apresentar tosse intensa que perturba o seu sono. A mãe relata que a criança apresentou 
secreção ocular importante e está em uso de amoxicilina há 4 dias sem melhora. Ao exame 
físico, apresentou-se em bom estado geral, hidratado, acianótico, taquidispneico leve, afebril 
e, à ausculta pulmonar, havia discretos sibilos. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica, 
o agente etiológico mais provável e seu tratamento de escolha são, respectivamente,  

A) pneumonia típica, Streptococcus pneumoniae e penicilina g cristalina. 

B) pneumonia atípica, Mycoplasma pneumonia e azitromicina.  

C) pneumonia atípica, Chlamydia trachomatis e eritromicina. 

D) bronquiolite, vírus sincicial respiratório e prednisolona.  
 

21. Menor de 2 anos é levado ao pediatra com relato de tosse, coriza e febre há 4 dias. Estava 
em uso de sintomáticos, todavia, há cerca de 24 horas, houve piora do  quadro com secreção 
purulenta e fétida em narina esquerda. Nesse caso, o pediatra deve  

A) encaminhar ao otorrino, tendo como hipótese diagnóstica introdução de corpo estranho na 
narina afetada. 

B) manter sintomáticos, tranquilizar os pais, explicando que trata-se da evolução normal das 
infecções de vias aéreas superiores e realizar reavaliação após 48 horas.  

C) prescrever amoxicilina e clavulanato, pelo fato de a hipótese diagnóstica ser sinusite.  

D) internar, por ser um lactente, e iniciar ceftriaxona, tendo como hipótese sinusite bacteriana 
aguda. 

 
22. Durante a consulta de puericultura de um lactente, o pediatra solicita exames de rotina para 

sua faixa etária. Para detectar uma deficiência que, se não for corrigida antes dos 2 anos de 
idade, pode causar déficit de QI, os exames importantes a serem solicitados pelo pediatra 
são: 

A) PCR e hemograma.   C) ferro, ferritina e hemograma. 

B) glicemia e hemograma.   D) dosagem de vitamina D e hemograma. 
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23. Criança de 3 anos é trazida ao pronto-socorro com quadro de cefaleia intensa há 12 horas, 

associada à perda de força em MSE. Foi realizada tomografia de crânio de urgência, a qual 

demonstrou trombose venosa. Nesse caso, o pediatra que a atendeu deve prescrever, para o 

tratamento inicial, 

A) terapia trombolítica. 

B) heparina de baixo peso molecular na dose de 1,5mg/kg de 12/12 horas.  

C) varfarina na dose de 0,1mg/kg de 24/24 horas.  

D) heparina de baixo peso molecular na dose de 1mg/kg de 12/12 horas.  
 

24. Escolar com diagnóstico, há 6 meses, de LMA fez ciclo de quimioterapia há 7 dias. Após esse 
período, apresentou febre de 38 ºC, e sua mãe o levou ao pronto -socorro. Ao exame físico 
inicial, estava em bom estado geral, eupneica, hipocorada, febril, PA 110/70 mmHg, ausculta 
cardíaca e pulmonar normais. Os resultados do hemograma foram os seguintes: 2 .000 
leucócitos (10% neutrófilos, 80% linfócitos,  10%monocitos), plaquetas 80.000/mm

3
, Hb 7,5 

g/dL. A conduta inicial mais adequada para essa paciente é  

A) prescrever antibiótico para casa. 

B) internar e iniciar antibiótico rapidamente.  

C) colher hemocultura e internar para observar.  

D) mandar para casa com antitérmico. 
 

25. Um lactente com 1 ano de idade foi internado apresentando  anemia importante com Hb 4,0 

g/dL. Ao exame físico, apresenta taquicardia e taquipneia. Foi transfundido com concentrado 

de hemácias convencional 5ml/kg. Após 1 hora da transfusão, houve piora do padrão 

respiratório, evoluindo com insuficiência respiratória aguda, necessitando de ventilaç ão 

mecânica. Nesse caso, a complicação transfusional relacionada é 

A) contaminação bacteriana.    C) reação pirogênica. 

B) reação hemolítica aguda.    D) TRALI. 

 

26. Mariana nasceu bem, sem intercorrências. Aos 6 meses de idade, apresentou quadro de 
edema de pés e mãos com evolução em 24 horas, deixando-a irritada como se estivesse com 
dor. Ela foi encaminhada ao seu pediatra, que solicitou um hemograma cujos resultados 
foram: Hb 6,7 g/dL, vcm 80, leucócitos 16000/mm3 com 70% segmentados e 30% linfócitos e 
plaquetas 450.000/mm3.  O provável diagnóstico de Mariana é  

A) parvovirose.         B) esferocitose.          C) talassemia.        D) anemia falciforme. 

 

27. A consulta pediátrica é um momento adequado para a prevenção e a identificação de 
situações de risco para a criança. Dessa forma, o pediatra, ao atender um escolar de 7 anos, 
deve  

A) fazer recomendações quanto ao armazenamento de medicamentos.  

B) dar orientações quanto às atividades lúdicas em ruas, praias e piscinas.  

C) sugerir supervisões contínuas em casa e na escola. 

D) propor o uso da cadeirinha fixada no banco traseiro do veículo, virada de frente para o 
motorista. 

 

28. No Brasil, está acontecendo um fenômeno conhecido como transição nutricional, no qual, 
paralelamente ao aumento da urbanização, há o aumento da disponibilidade de alimentos e, 
consequentemente, da obesidade. Para prevenir esse distúrbio nutricional em crianças, é 
importante que 

A) a restrição do tempo despendido com televisão, computador e celulares seja de, no 
máximo, 4 horas por dia. 

B) o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses de vida.  

C) a atividade física inicie-se na idade escolar. 

D) a introdução alimentar inicie-se, de forma restritiva, após os 7 meses. 
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29. Criança de 5 anos de idade apresenta-se com quadro de diarreia há 09 meses, evacuações 

ora líquidas, ora pastosas, volumosas, sem sangue ou muco, com 05 episódios ao dia, 

associadas à dor abdominal periumbilical de moderada intensidade, sem despertar noturno, 

intercaladas por episódios esporádicos de fezes endurecidas e ressecadas. Mãe não faz 

relação do quadro com qualquer alimento. Aos 4 anos e 2 meses, ou seja, um mês antes do 

início do quadro, a criança apresentou diarreia aguda, mas com resolução em 10 dias de 

doença. Constatou-se que não há antecedentes alimentares, pessoais patológicos ou 

familiares importantes para registro. Ao exame físico, verificou-se bom estado geral, 

eutrófico, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdome plano, flácido, indolor à palpação, 

sem massas ou visceromegalias. Acompanhado em serviço pediátrico, trouxe, para a 

consulta, os seguintes resultados de exames: hemoglobina= 12g%, leucócitos: 8800/mm3 

(diferencial sem alterações), plaquetas normais, VSH: 8mm, proteína C reativa negativo, 

anticorpo antitransglutaminase negativo, dosagem de cloro no suor negativa, pesquisa de 

sangue oculto nas fezes negativa, calprotectina fecal negativa, parasitológico de fezes 

seriado negativo. O diagnóstico mais provável e a conduta mais adequada são, 

respectivamente, 

A) doença inflamatória intestinal (retocolite ulcerativa inespecífica ou doença de Crohn) e 
continuar a investigação solicitando ASCA, pANCA  e colonoscopia com biópsias seriadas 
para confirmação histopatológica.  

B) doença celíaca e continuar a investigação com anticorpo antiendomísio, por ser de melhor 
sensibilidade e especificidade, e com biópsia de intestino delgado para a confirmação 
diagnóstica. 

C) síndrome do intestino irritável e orientar a família quanto à natureza funcional do 
processo, minimizando estímulos alimentares, psicoemocionais ou outros se envolvidos, e 
acompanhamento ambulatorial.  

D) fibrose cística e continuar a invest igação solicitando provas respiratórias, dosagens de 
gordura fecal e de enzimas pancreáticas nas fezes e no suco duodenal e determinação 
das variantes no gene CFTR (diagnóstico genético).  

 

30. Paciente de 6 anos foi encaminhado ao ambulatório pediátrico devido à hepatomegalia e  

elevação das enzimas canaliculares gamaglutamiltransferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA). 

Durante a anamnese, a mãe relatou que a criança vem apresentando diarreia 

mucossanguinolenta, tenesmo e dor abdominal nos últimos 4 meses, t endo feito 2 

tratamentos antiparasitários, mas não houve melhora. Com base nessas informações, a 

afecção hepatobiliar mais provável e o exame necessário para fazer o diagnóstico são, 

respectivamente, 

A) cisto de colédoco e ultrassonografia de fígado e vias  biliares. 

B) hepatite autoimune e eletroforese de proteínas.  

C) colangiocarcinoma e biópsia para exame histopatológico.  

D) colangite esclerosante primária e colangiografia.  
 

31. As parasitoses intestinais, embora a maioria seja de fácil resolução, podem g erar importantes 

complicações, incluindo casos fatais. Antes de iniciar terapia de imunossupressão em criança 

que mora em região sócio e economicamente  desfavorável, deve-se fazer, obrigatoriamente, 

o tratamento empírico para  

A) Strongyloides stercoralis. 

B) Ancylostoma duodenale. 

C) Entamoeba histolytica. 

D) Ascaris lumbricoides. 
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32. Criança de 4 anos de idade tem evacuações de consistência endurecida, fezes ressecadas, 

às vezes com raios de sangue, eliminadas com esforço, em média a cada 5 dias, desde  os 09 

meses de vida. Esporadicamente, há perdas fecais em pequena quantidade nas vestes 

íntimas. Segundo relatos da mãe, houve eliminação de mecônio no segundo dia de vida e foi 

utilizado leite materno exclusivo do nascimento até os 06 meses, quando foi introduzida 

alimentação complementar, incluindo proteína do leite de vaca e glúten. Atualmente, ela está 

em uso de dieta adequada para a idade, segundo informação materna. Irmã de 6 anos e mãe 

referem constipação.  Ao exame físico, bom estado geral, escore Z IMC/Idade= -1,0DP, 

escore Z Estatura/Idade= -1,5DP, escore Z Peso/Idade= -0,5DP, ausculta cardiopulmonar 

sem alterações. Abdome levemente distendido, massa palpável em fossa ilíaca esquerda, 

endurecida, móvel. Ânus sem alterações, toque retal com fezes endurecidas na ampola retal 

em grande quantidade. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta inicial 

mais apropriada são, respectivamente,  

A) constipação intestinal crônica por aganglionose intestinal (doença de Hirschsprung) e 
solicitar raio-X contrastado sem preparo intestinal (enema opaco), manometria anorretal 
e, se alterados, biópsia retal.  

B) constipação intestinal crônica orgânica a esclarecer e solicitar anticorpo 
antitransglutaminase, dosagem de T4 e TSH, raio-X de coluna lombosacra e teste do suor 
(dosagem de cloro no suor).  

C) incontinência fecal não retentiva e investigar possíveis traumas na região perineal, 
incluindo abuso sexual, distúrbios da inervação local, solicitando pareceres do 
neuropediatra, do psicólogo ou do psiquiatra. 

D) constipação intestinal crônica funcional e iniciar tratamento com desimpactação retal, uso 
oral de laxante, orientação alimentar (aumento de ingestão de fibras e líquidos), medidas 
gerais de apoio. 

 
33. Com a divulgação da classificação da Organização Mundial da Saúde para avaliação 

nutricional em crianças e adolescentes em 2006/2007, o Ministério da Saúde do Brasil passou 

a recomendar esse referencial. De acordo com esse referencial, quanto às curvas de 

crescimento baseadas em dados antropométricos, a orientação é 

A) crianças com 5 anos ou mais são classificadas como “obesidade” quando o escore Z 
peso/idade for > +2,0DP e <+3,0DP. 

B) crianças com 5 anos ou mais são classificadas como “peso adequado para a  idade” 
quando o escore Z peso/idade for > -2,0DP e <+1,0DP. 

C) crianças menores de 5 anos são classificadas como “risco de so brepeso” quando o escore 
Z IMC/idade for > +1,0DP e < +2,0DP. 

D) crianças, independente da idade, são classificadas como “baixa es tatura para a idade” 
quando o escore Z estatura/idade for < -1,0DP. 

 
 

34. O aleitamento materno (AM) é a forma ideal de nutrir a criança nos primeiros anos de vida, 

sendo complementado por outros alimentos saudáveis até 2 anos de idade ou mais. 

Entretanto, a OMS adota algumas razões médicas aceitáveis que justificam a 

complementação ou substituição do leite materno. Dessa forma, são contraindicações ao 

aleitamento materno: 

A) mãe com mastite e RN com galactosemia clássica.  

B) mãe com hepatite C e RN com fenilcetonúria. 

C) mãe com abscesso mamário e RN com doença de urina de xarope de bordo.  

D) mãe com infecção pelo HIV e RN com galactosemia clássica.  
 
 
 



                                Residência Médica  Seleção 2019 Endocrinologia, Gastroenterologia e Neurologia Pediátrica  Neonatologia    
A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  

8 

35. Um menino de 5 anos está sendo avaliado no ambulatório com queixa de estatura abaixo do 

normal. Antecedentes pré e pós-natais sem anormalidades. Foi RN a termo adequado e tem 

histórico alimentar também adequado. Pais hígidos, com 173 cm (pai) e 164 cm (mãe). Irmã 

de 8 anos com boa estatura. Psicossocial sem problemas, frequentando normalmente a pré -

escola. Exame físico sem alterações, estatura no escore Z de -1,4 e peso no escore Z de -

0,82. Traz uma idade óssea entre 3 e 4 anos. A hipótese mais provável para es se paciente é: 

A) atraso constitucional.      C) deficiência parcial de GH. 

B) baixa estatura idiopática.    D) padrão normal familiar. 
 

36. É de amplo conhecimento que, na gênese do diabete tipo 1, existe correlação entre a 

presença de alelos de risco e o desencadeamento do processo autoimune, o qual 

gradualmente leva à destruição das células beta pancreáticas. Os principais genes envolvidos 

encontram-se codificados no complexo de histocompatibilidade ligados aos antígenos 

leucocitários humanos (HLA, sigla em inglês), localizados no cromossomo 6. Os haplotipos 

DR3 e DR4 de risco são encontrados em cerca de 95% dos pacientes caucasianos, embora 

existam outros grupos (DQ) e mesmo outros genes não HLA envolvidos. Apesar disso, ter 

genes de risco não é suficiente para o desencadeamento do processo imune, e fatores 

alimentares e infecciosos podem ser gat ilhos. Considerando as infecções já associadas a 

esse mecanismo de desencadeamento do DM tipo 1 , o agente viral que teria a menor 

probabilidade de estar associado ao fenômeno é  

A) rubéola.    C) citomegalovirus. 

B) influenza.    D) epstein-Barr. 
 

37. Após avaliar um paciente com atraso puberal, constataram-se esteroides sexuais 

(testosterona no menino ou estrógeno na menina) em níveis baixos e gonadotrofinas 

elevadas (LH e FSH). Nesse paciente, espera-se que a relação entre idade óssea e idade 

cronológica, e a resposta a um estímulo com GnRH seja, respectivamente,  

A) normal; hiper-resposta com LH>FSH.           C) normal; sem resposta ao estímulo.  

B) atrasada; sem resposta ao estímulo.           D) atrasada; hiper-resposta com LH>FSH. 

 

38. Quando são comparados os defeitos enzimáticos aos quadros de hiperplasia adrenal 

congênita, é possível observar que, para que haja uma diferenciação entre as deficiências de 

21 hidroxilase, 11 beta hidroxilase, 17 alfa hidroxilase e 3 beta hidroxiesteroide -

desidrogenase, os melhores marcadores laboratoriais são, respectivamente:  

A) 17 hidroxi-progesterona; 11-DOC; progesterona e 17 hidroxipregnenolona. 

B) Androstenediona; corticosterona; testosterona e aldosterona. 

C) 17 hidroxi-progesterona; androstenediona e progesterona e aldosterona. 

D) androstenediona; 11-DOC; testosterona e 17 hidroxipregnenolona. 

 

39. O leite humano produzido nos alvéolos é levado até os seios lactíferos por uma rede de 

ductos. Para cada lobo mamário, há um seio lactífero com uma saída independente no 

mamilo (entre 15 e 25 no total). Sobre a fisiologia do leite materno, é correto afirmar:  

A) a dor, o desconforto, o estresse, a ansiedade, o medo, a insegurança e a falta de 
autoconfiança podem inibir a liberação da prolactina, prejudicando a saída de leite da 
mama. 

B) grande parte do leite de uma mamada é produzida enquanto a criança mama, sob o 
estímulo da ocitocina. 

C) nos primeiros dias após o parto, a secreção de leite é pequena, menor que 100mL/dia, 
mas, já no quarto dia, a nutriz é capaz de produzir, em média, 600mL de leite.  

D) nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro e contém mais gorduras e menos 
proteínas que o leite maduro. 
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40. São causas de icterícia por sobrecarga de bilirrubina ao hepatócito:  

A) síndrome da icterícia pelo leite materno e cefalohematoma.  

B) hipotiroidismo congênito e transfusão feto-fetal ou materno-fetal. 

C) alfa-talassemia e RN de mãe diabética.  

D) síndrome de Gilbert e deficiência de G-6-P-D. 

 

41. Na reanimação em sala de parto, a ventilação com pressão positiva deve ser realizada no 

recém-nascido acima de 34 semanas, inicialmente com 

A) balão e cânula traqueal e 40% de oxigênio se blender disponível.  

B) ventilador manual em T e 100% de oxigênio se blender não disponível. 

C) balão autoinflável e ar ambiente se blender disponível. 

D) máscara laríngea e 60% de oxigênio se blender não disponível.  

 

42. A sepse é uma das principais causas de mortalidade em UTI neonatal. Em relação à sepse 

neonatal, é correto afirmar: 

A) a hemocultura é considerada padrão ouro, tem sensibilidade alta, mas sua eficácia 
depende do meio de cultura utilizado e do microrganismo.  

B) a meningite é comum na sepse neonatal precoce, mas pouco frequente em RN com sepse 
neonatal tardia (0,25/1.000 nascidos vivos).  

C) a urocultura é útil no diagnóstico de infecção vertical. Na sepse precoce, é muito fácil a 
obtenção de cultura de urina positiva.  

D) a elevação da bilirrubina conjugada ocorre em até um terço dos RN com sepse neonatal 
precoce, sobretudo na infecção por germe Gram-negativo, como, por exemplo, pela E. 
coli. 

 

43. São alterações do exame físico do recém-nascido com sífilis congênita precoce:  

A) pneumonia alba e fronte olímpica.  

B) pseudo paralisia de Parrot e pênfigo palmo-plantar. 

C) tíbia em sabre e dor óssea. 

D) rinite piossanguinolenta e dentes de Hutchinson.  
 

44. A síndrome do desconforto respiratório é a afecção respiratória mais frequente no RN pré -

termo, sendo mais comum nos RN prematuros com menos de 28 semanas de gestaç ão, do 

sexo masculino, em filhos de mãe diabética e nos que sofreram asfixia ao nascer. Sobre a 

fisiopatologia da síndrome, é correto afirmar:  

A) os sinais de aumento do trabalho respiratório aparecem entre 12 e 24 horas de vida e 
intensificam-se, progressivamente, nas primeiras 48 horas, atingindo o pico por volta de 5 
dias. 

B) o surfactante é sintetizado, a partir da 28ª semana gestacional, pelas células epiteliais tipo 
II. Sua produção aumenta progressivamente durante a gestação, atingindo o pico  por 
volta da 37ª semana. 

C) o aspecto típico é de estrias partindo do centro para periferia e distribuindo -se 
uniformemente nos campos pulmonares, além da presença de broncogramas aéreos e 
aumento de líquido pulmonar.  

D) o surfactante pulmonar é constituído basicamente por lipídeos (90%) e proteínas (10%), 
sendo a fosfatidilcolina saturada seu principal componente ativo, responsável pela 
diminuição da tensão superficial alveolar.  
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45. Fabio, uma criança de 12 meses de vida, foi levada pela mãe à consulta de rotina na 

puericultura com. No cartão de atendimento neonatal da criança, está registrado que seu 

perímetro craniano ao nascimento foi de 34,2 cm. Nesse momento, com um ano de vida, 

espera-se que o perímetro craniano dessa criança seja de 

A) 46 cm.   B) 40 cm.   C) 45 cm.  D) 42 cm. 

 

46. Do ponto de vista clínico, as manifestações neurológicas da encefalopatia hipóxica - 

isquêmica neonatal podem ser reconhecidas nas primeiras horas pós nascimento. Elas são 

caracterizadas em graus I, II e III. No grau II, as manifestações presentes são:  

A) hipoatividade, hiporreflexia, hipotonia cervicoescapular, apresentando ou não convulsões  
e recuperação progressiva de 7 a 30 dias.  

B) vigilância normal ou hiperalerta, ausência de convulsões, tremores ou trepidação  e exame 
neurológico normal após uma semana. 

C) vigilância alterada, choro, hipotonia global, reflexos neonatais ausentes , convulsões e 
evolução com sequela neurológica.  

D) vigilância normal ou alterada, hipertonia global  e convulsões, evoluindo com sequela 
neurológica. 

 

47. Luiz, uma criança de 9 anos de idade, ao acordar, queixou-se para mãe que estava sentindo 

suas pernas fracas há dois dias. Andou com ajuda. No outro dia, não conseguia andar nem 

com ajuda. Notou também que seus braços estavam fracos e não cons eguia levantá-los. Além 

disso, ele referia dores nas pernas. Então, a mãe o levou ao pronto-socorro, e ele foi 

examinado por um neurologista infantil que constatou o seguinte: tetra paralisia flácida com 

arreflexia profunda e sensibilidade normal. Para esse caso, o diagnóstico e a melhor conduta 

são, respectivamente, 

A) miosite inflamatória e realizar, de imediato, a punção lombar além de internar a criança em 
enfermaria. 

B) síndrome de Guillain Barré e internar, monitorizando a respiração, realizando, após 7 dias 
do início do quadro,  a punção lombar e a ENMG. 

C) mielite transversa e colocar a criança em observação na enfermaria de pediatria.  

D) miastenia gravis e realizar, imediatamente, exame de neuroimagem do toráx. 

 

48. José é um menino de 4 meses de vida, nascido de parto normal e a termo, mas que 

apresentou Apgar de 1/4 caracterizando um quadro de anoxia neonatal. A genitora informa 

que, há duas semanas, a criança começou a apresentar sustos (sic) com os membros 

superiores e inferiores em extensão ou em flexão. Os sustos são de breve duração e surgem 

em salvas. O exame neurológico revelou: microcefalia, tetraparesia espástica e atraso no 

DNPM. O diagnóstico mais provável e o exame mais importante para definição diagnóstica 

são, respectivamente, 

A) síndrome de Otharara e tomografia computadorizada do crânio.  

B) síndrome de De Vivo e pesquisa de erros inatos do metabolismo.  

C) síndrome de Lennox-Gastaut e ressonância magnética do encéfalo.  

D) síndrome de West e EEG. 

 

49. Criança com 9 anos de idade apresentou, subitamente, cefaleia holocraniana, seguida de 

uma crise epiléptica convulsiva aparentemente generalizada. No pós -crise, foi constada 

hemiparesia no dimidio direito envolvendo face e membros que permaneceu como sequela. 

Pela evolução clínica, a hipótese mais provável é  

A) neoplasia encefálica.     C) migrânea hemiplégica. 

B) sequela pós-crise epiléptica.  D) processo vascular encefálico. 
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50. Uma criança com dois meses de vida apresentou febre, tornou-se letárgica e teve uma crise 

epiléptica convulsiva generalizada. O hemograma mostrava leucocitose e trombocitopenia. O 

exame do líquido cefalorraquiano foi positivo para Neisseria meningitides. O diagnóstico mais 

provável é 

A) encefalite aguda. 

B) meningite aguda. 

C) abscesso cerebral. 

D) empiema subdural. 

 
 
 

 

 


