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Ped ia t r ia             01  a  50   
 

 

01. O cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida por meio da 
prevenção e do alívio do sofrimento do paciente e da família que padecem em função de 
doenças que ameaçam a continuidade da vida. NÃO faz parte do conjunto de ações inerentes 
ao cuidado paliativo:  

A) avaliar aspectos psicossociais da família do paciente.  

B) tratar a dor. 

C) definir exames para complementação diagnostica.  

D) avaliar espiritualmente a criança e a família.  
 
02. As miocardites são importantes causas de morbidade em pediatria, embora sua verdadeira 

incidência seja difícil de ser estimada. Para esse diagnóstico, o médico deve considerar que  

A) a ressonância magnética está indicada na miocardite fulminante com instabilidade 
hemodinâmica. 

B) a pesquisa de sorologias virais possui boa sensibilidade e especificidade.  

C) a onda Q patológica no ECG implica em pior prognóstico.  

D) o prognóstico é melhor em recém-nascidos e lactentes.  
 
03. A intussuscepcão intestinal é causa de abdome agudo obstrutivo em pediatria, estando, por 

vezes, relacionada a outras patologias. Uma patologia que NÃO está associada a esse 
quadro é 

A) divertículo de Meckel. 

B) doença péptica. 

C) linfoma. 

D) púrpura de Henoch Schonlein. 
 
04. Os critérios de Jones são utilizados no diagnóstico de febre reumática. Considerado critério 

maior, os nódulos subcutâneos são 

A) frequentes e incapacitantes. 

B) observados mais comumente em pacientes com cardite grave.  

C) vistos nas superfícies flexoras das articulações de mãos e na espinha dorsal.  

D) dolorosos, apresentam sinais flogísticos e aderem aos planos profundos.  
 

05. Os dispositivos que medem o pico de fluxo expiratório (peak-flow) são utilizados por 
especialistas em pacientes asmáticos. Ao utilizá-los, o especialista  

A) deve medir três vezes e considerar o maior valor obtido.  

B) considera asma grave quando o nível está acima de 80%.  

C) considera dentro da normalidade se o nível estiver abaixo de 50%.  

D) deve medir em crianças menores de cinco anos.  
 

06. A cirurgia de Norwood/Sano tem como objetivo estabelecer um fluxo permanente e sem 
obstáculos do ventrículo direito para a circulação sistêmica, podendo ser utilizada em casos 
de 

A) tetralogia de Fallot. 

B) drenagem anômala total de veias pulmonares. 

C) hipoplasia de coração esquerdo. 

D) coartação de aorta. 
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07. Diversas são as síndromes clínicas que cursam com distúrbios eletrolíticos . A associação 
correta entre uma síndrome e um distúrbio é, respectivamente,  

A) Síndrome de Bartter e hiperpotassemia. 

B) Síndrome de Liddle e hipocalemia.  

C) Síndrome de lise tumoral e hipofosfatemia.  

D) Síndrome de Di Giorge e hipercalcemia.  
 

08. Criança de 7 anos de idade, sexo masculino, se queixou de forte dor após receber coice de 
cavalo no tórax. No caminho para o hospital, sofreu PCR. O Diagnóstico presuntivo é de  

A) Pneumotórax.    C) Síndrome do QT longo. 

B) Cardiomiopatia hipertrófica.   D) Comottio cordis.  
 

09. Paciente de 8 anos foi levado à urgência de um hospital com insuficiência respiratória aguda 
por asma aguda grave. O médico que o atendeu resolveu entubar o paciente e considerou 
adequado 

A) não fazer sequência rápida de entubação, utilizando cânula 6,0 sem cuff e fixando-a a 18 
cm do lábio inferior. 

B) não fazer sequência rápida de entubação, utilizando cânula 5,0 com cuff e fixando-a a 15 
cm do lábio inferior. 

C) fazer sequência rápida de entubação, utilizando como sedativo a cetamina e a cânula 6,0 
com cuff, fixando-a a 18 cm do lábio superior.  

D) fazer sequência rápida de entubação, utilizando como sedativo o midazolan e cânula 5,0 
sem cuff, fixando-a a 15 cm do lábio superior.  

 

10. Paciente de 6 anos de idade deu entrada no PSI com relato de febre e aumento do volume do 
joelho há 3 dias, apresentando-se obnubilado, desidratado, com pulsos filiformes, perfusão 
ruim e PA inaudível. Foi imediatamente monitorizado e administrado oxigenioterapia, sendo 
realizadas expansões com soro fisiológico (3 x de 20 ml/kg a cada 20 min). Na reavaliação, 
após expansões, mantinha PA baixa, taquicardia e tempo de enchimento capilar de 5 seg. 
Diante desse cenário, o médico deveria considerar que se trata de um choque 

A) frio e iniciaria epinefrina.    C) frio e iniciaria dopamina. 

B) quente e iniciaria noradrenalina.   D) quente e iniciaria dobutamina. 
 

11. Lactente de 8 meses apresentou febre alta por 3 dias e coriza hialina, sem tosse. Após o 
desaparecimento da febre, surgiu exantema maculopapular, de evolução crânio-caudal que 
evoluiu com regressão espontânea em 3 dias. Tinha bom estado geral e mantinha o apetite 
preservado. De acordo com o quadro clínico e  a evolução da criança, o diagnóstico mais 
provável é 

A) erisipela.   C) eritema infeccioso. 

B) sarampo.    D) exantema súbito. 
 

12. Paciente de 3 anos é levado à consulta com o pediatra, e a mãe relata contato domiciliar 
íntimo com seu pai, que teve diagnóstico de tuberculose há 20 dias. Na anamnese do 
paciente, não apresentava queixas nem algum sinal ou sintoma sugestivo de tuberculose. Ao 
exame físico, não apresentou alterações, estando eutrófico. No braço direito, havia a marca 
da BCG. Paciente sem co-morbidades. Cartão vacinal atualizado. Em consulta de retorno, 
traz radiografia de tórax com laudo normal, o Teste Tuberculínico (PPD) = 4 mm e mantinha -
se assintomático. Para esse paciente, o médico deve  

A) manter conduta expectante e sem indicação de tratamento, pois a criança é assintomática, 
Radiografia de tórax normal e PPD < 5mm. 

B) iniciar o tratamento para tuberculose latente com isoniazida e manter por 6 meses.  

C) iniciar o tratamento para infecção latente com rifampicina e manter por 3 meses.  

D) realizar o tratamento para tuberculose imediatamente, devido ao alto risco de in fecção e 
adoecimento. 
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13. Gestante tem diagnóstico de portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no 
primeiro trimestre de gestação, sendo iniciado imediatamente o tratamento  antirretroviral 
adequado (TARV) e mantido durante toda gestação. No entan to, não tem relato da carga viral 
no último trimestre de gestação. Foi, então, indicada a cesárea eletiva, e a gestante recebeu 
AZT endovenoso no periparto, conforme Protocolo do Ministério da Saúde. Com relação ao 
RN, a conduta recomendada para se diminuir os riscos de transmissão materno-infantil do 
HIV, além das medidas que já foram tomadas durante a gestação e parto da mãe, é  

A) dar banho imediatamente, manter a amamentação e iniciar a nevirapina e o AZT nas 
primeiras 48h de vida. 

B) contraindicar a amamentação e iniciar AZT nas primeiras 48 horas de vida.  

C) evitar a amamentação e iniciar a Nevirapina após 48 h de vida.  

D) dar banho imediatamente, contraindicar a amamentação e iniciar o AZT nas primeiras 4 
horas de vida e a Nevirapina nas primeiras 48h de vida. 

 

14. Paciente de 10 meses é internado por hepatomegalia, esplenomegalia febril e pancitopenia 
severa. Na investigação, é confirmado o diagnóstico de leishmaniose visceral. Além disso, o 
paciente apresenta maior risco de óbito devido à idade, sangramentos, icterícia e hepatite 
com transaminases elevadas 3 vezes o valor normal.  Considerando esse quadro, o 
tratamento de escolha para esse paciente é  

A) antimoniato Pentavalente (glucantime).   C) miltefosine. 

B) anfotericina B lipossomal.     D) anfotericina B desoxicolato. 
 

15. C.M.C, 6 meses, compareceu acompanhada de sua avó (55 anos) ao PS infantil. Esta relatou 
que estava muito aflita, pois a criança e ela tiveram contato, há mais ou menos 48 horas, com 
outra neta que está internada com suspeita de sarampo. Diante dessa situação, o 
procedimento adequado por parte do pediatra, visando o bloqueio vacinal, é solicitar  

A) a administração da tríplice viral para a avó, caso esta não comprove nenhuma dose da 
vacina, e não vacinar a lactente, pois tem menos de 12 meses, sendo necessário ficar 
vigilante. 

B) a antecipação imediata da dose dos 12 meses para ser administrada à lactente. 

C) a administração da tríplice viral para a lactente, lembrando a avó que a vacina dos 12 
meses e a dos 15 meses deverão ser administradas normalmente.  

D) a administração da tríplice viral para a lactente; e, caso a avó não comprove a 
administração de nenhuma dose da vacina, deverá também tomar uma dose da tríplice 
viral. 

 

16. As causas externas são importantes fatores de morte em crianças e adolescentes, 
constituindo-se, dessa forma, como um foco relevante para o pediatra para a sua prevenção. 
Assim, ao consultar uma criança de 3 anos, o profissional não pode deixar de orientar  a mãe 
quanto a  

A) acesso à cozinha, salientando que este é permitido se a criança receber orientações.  

B) locais da casa que são susceptíveis a quedas, especialmente escadas e janelas.  

C) transporte no banco da frente do carro, usando a cadeira própria c om cinto de cinco 
pontos. 

D) tomadas nos cômodos da casa, sendo suficiente apenas explicar o perigo para a criança.  
 

17. A promoção de atividades que evitem os hábitos sedentários é fundamental para evitar o 
aparecimento de doenças crônicas futuras no públ ico infantil, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Uma das orientações adequadas para esse público é:  

A) estimular a atividade física por um período de 180 minutos diários com lactente de 2 anos 
por meio de atividades que envolvam recreação.  

B) melhorar o desenvolvimento e a habilidade da criança por meio de um único esporte.  

C) iniciar, o mais precoce possível, os esportes competitivos.  

D) ser atestada a sua condição de saúde para atividade física somente pelo cardiologista 
pediátrico. 
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18. Lactente do sexo masculino, 8 meses de idade, é internado com história de febre alta há 3 
dias, dispneia e gemência. Ao exame físico, encontra-se prostrado, taquipneico e com 
tiragem subcostal e intercostal. Apresenta ainda impetigo bolhoso em membro superior  
esquerdo. Raio X de tórax mostra infiltrado no terço superior do pulmão esquerdo e imagem 
de hipotransparência de permeio com nível hidroaéreo. Segundo as normas do Ministério da 
Saúde, a melhor escolha inicial de antimicrobiano é 

A) ceftriaxone. 

B) ampicilina. 

C) amicacina. 

D) oxacilina. 
 
19. Pré-escolar com 3 anos apresenta, há quatro dias, tosse que piora à noite, secreção e 

obstrução nasal. No dia em que iniciou febre e queda do estado geral, foi levado ao 
consultório pediátrico. Constatou-se que, ao exame físico, estava eupneico, com hiperemia de 
vestíbulos nasais e faringe, apresentando gotejamento pós -nasal. O diagnóstico provável e o 
meio de obtê-lo são, respectivamente, 

A) rinite; raio-X cavum e seios da face. 

B) rinossinusite aguda; raio-X dos seios da face. 

C) rinite; anamnese e exame físico. 

D) rinossinusite aguda; anamnese e exame físico. 
 
20. Na sala de parto, imediatamente após o nascimento, o RN do sexo masculino, a termo, 

apresenta sangramento importante em trato digestivo e pulmonar, com queda severa da 
hemoglobina, TAP, TTPA e TT (tempo de trombina) incoaguláveis. Diante desse caso, o 
diagnóstico provável é 

A) deficiência da vitamina k. 

B) hipofibrinogenemia.  

C) hemofilia A. 

D) trombofilia. 
 

21. Marcus foi adotado aos 2 anos de idade e sua nova família o levou ao pediatra, porque ele 
apresentava febre há 3 dias, tosse, edema doloroso em mãos e palidez cutânea importante. 
Realizado hemograma com Hb 5,6 g/dL, VCM 80 fL, leucócitos 16.000/mm

3
 (80% 

segmentados, 3% bastões, 15% linfócitos, 32% monócitos), plaquetas 360.000/mm
3
. A 

história familiar era desconhecida. O provável d iagnóstico referente à anemia é 

A) deficiência de G6PD. 

B) talassemia major. 

C) esferocitose. 

D) anemia falciforme. 
 
22. Mariangela tem 3 anos e era uma menina saudável. Há 1 mês, começou a sentir dores de 

cabeça diárias, astenia e, no dia anterior à consulta, acordou com cefaleia intensa associada 
a episódio de vômito, sendo levada por sua mãe ao PS. O médico que a examinou disse que 
poderia ser dengue e solicitou um hemograma cujo resultado foi normal. Em seguida, após 
prescrever analgésico, liberou a criança para casa. Após 24 horas da liberação, ela retorna 
ao PS com ataxia, cefaleia intensa e bradicardia. Nesse caso, a conduta adequada e o 
diagnóstico são, respectivamente,  

A) solicitar TC de crânio e AVC hemorrágico.  

B) verificar PA arterial e HAS. 

C) verificar PA arterial e feocromocitoma. 

D) solicitar TC de crânio e tumor cerebral.  
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23. Menino de 4 anos com história de plaquetopenia desde o nascimento, mantendo número de 
plaquetas entre 50.000 e 80.000/mm

3
 e VPM abaixo do  normal, vinha apresentando 

infecções de repetição e eczema atópico. Nesse caso, o provável diagnóstico é 

A) síndrome de TAR. 

B) síndrome de Bloom. 

C) síndrome de Wiskott Aldrich. 

D) trombocitopenia imune. 
 

24. Paciente eupneico foi internado com anemia e quadro de pneumonia já em resolução, sem 
necessidade de oxigenioterapia. Os resultados dos exames foram: Hb 8,5 g/dL, VCM 80 fL, 
RDW 14,0 fL, leucócitos 5700/mm

3
, plaquetas 350.000/mm

3
. Em relação à anemia, a conduta 

adequada é 

A) sulfato ferroso oral. 

B) transfusão de concentrado hemácias. 

C) observação clínica. 

D) ferro endovenoso. 
 
25. A insuficiência adrenal de causa central é importante preocupação em crianças que utilizam, 

por diversas razões, glicocorticoides em doses anti -inflamatórias. O risco da insuficiência 
adrenal secundária à retirada abrupta do glicocorticoide se torna releva nte acima de  

A) 10 a 15 dias. 

B) 7 a 12 dias. 

C) 15 a 21 dias. 

D) 25 a 30 dias. 
 

26. Sobre as indicações e uso do hormônio de crescimento (GH – Growth hormone), 

A) o ganho esperado no uso em meninas com Sindrome de Turner fica entre 5 a 10 cm, 
normalmente abaixo do alvo genético familiar.  

B) na deficiência congênita de GH clássica, mesmo no tratamento tardio, se iniciado antes da 
puberdade, permite recuperação do potencial genético.  

C) no uso em pacientes portadores da Síndrome de Prader Willi, uma das com plicações 
esperadas é um aumento do risco de hipoglicemias durante a puberdade.  

D) o uso de GH tem a vantagem de melhorar a sensibilidade insulínica em pacientes 
pequenos para a idade gestacional que não recuperam seu crescimento até 2 anos.  

 

27. Sobre a insulinoterapia e suas características, é correto afirmar:  

A) a aplicação em rodízio dos novos análogos basais não é necessária, pois a absorção lenta 
previne o aparecimento das complicações locais, principalmente a lipohipertrofia no tecido 
gorduroso subcutâneo. 

B) a insulina NPH, largamente disponível em nosso meio, tem a desvantagem de não poder 
ser misturada com outras insulinas, tornando necessária a administração em duas 
injeções simultâneas. 

C) as insulinas ditas “ultrarrápidas” (lispro, aspart e glu lisina) devem ser administradas logo 
após as refeições, pois podem promover crises hipoglicêmicas caso sejam aplicadas 
precocemente. 

D) a melhor estratégia é tentar mimetizar a secreção fisiológica, com uso de análogos basais 
(sem pico de ação), e o uso de regular/análogos ultrarrápidos antes de refeições e 
correção, de preferência através da contagem de carboidratos.  
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28. Dentre as características (clínicas/ laboratoriais/exames de imagem), a mais sugestiva de um 
quadro de puberdade precoce é 

A) aparecimento de odor axilar em menina de 6 anos, com idade óssea entre 6 anos e 10 
meses – 10 anos. 

B) volume testicular entre 4-5 cm³ em menino com 8 anos, com idade óssea próxima a 9 
anos. 

C) avanço de idade óssea (cerca de 1,5 DP) em menino com idade/altura entre 1,5 a 2 DP. 

D) aparecimento de broto mamário (Tanner M2) em menina de 8 anos e 6 meses, com idade 
óssea de 6 meses avançada em relação à idade cronológica.  

 
29. Sepse neonatal precoce é a que ocorre nas primeiras 48 horas de vida e está relacionada 

diretamente a fatores gestacionais e/ou do período periparto. Considerando esse diagnóstico, 
o médico deve ter em mente que 

A) o RN prematuro apresenta deficiências imunológicas na produção de imunoglobulinas, no 
sistema complemento (frações C3 e C5) e na capacidade de opsonização e fagocitose.  

B) o escore de Apgar inferior a sete no primeiro minuto (asfixia grave) e presença de bolsa 
rota acima de 6 horas constituem associação importante para risco de sepse neonatal 
precoce. 

C) o RN prematuro feminino apresenta duas a seis vezes mais chances de sepse neonatal 
precoce que o masculino devido à deficiência de receptores para interleucina -1 no sexo 
feminino. 

D) os sinais clínicos iniciais em prematuros são específicos, e exames laboratoriais 
auxiliares, como o hemograma e a proteína C reativa, apresentam boa sensibilidade e 
especificidade. 

 
30. A prevalência de sífilis congênita é um evento sentinela em saúde, porque reflete a eficácia 

tanto dos programas de controle quanto dos serviços que oferecem assistência pré -natal. São 
duas características da sífilis congênita precoce:  

A) restrição do crescimento intrauterino e calcificação intracraniana.  

B) hepatoesplenomegalia e lesões renais (síndrome nefrótica).  

C) lesões cutâneo-mucosas (pênfigo palmoplantar) e dentes de Hutchinson. 

D) lesões ósseas (periostite, osteíte ou osteocondrite) e tíbia em sabre.  
 
31. Uma gestação é interrompida subitamente com 29 semanas em decorrência de eclâmpsia 

materna, sem outras intercorrências. O recém-nascido apresenta aumento do trabalho 
respiratório logo após o nascimento. A radiografia do tórax mostra infiltrado retículo -granular 
difuso, distribuído uniformemente nos campos pulmonares, além da presença de 
broncogramas aéreos e aumento de líquido pulmonar. Nesse caso, a principal hipótese 
diagnóstica é 

A) pneumonia neonatal.      C) síndrome do desconforto respiratório.  

B) taquipneia transitória do RN.    D) síndrome de escape de ar. 

 
32. O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de vida das famílias, uma vez que as 

crianças amamentadas adoecem menos, necessitam de menos atendimento médico, 
hospitalizações e medicamentos, o que pode implicar menos faltas ao trabalho dos pais bem 
como menos gastos e situações estressantes. Tantos benefícios acontecem porque  

A) a concentração de proteína aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final 
da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a 
criança. 

B) o leite materno contém diversos fatores de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, 
macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisozima e fator bífido. Este favorece 
o crescimento do Lactobacilus bifidus no leite materno. 

C) os numerosos fatores imunológicos protegem a criança contra infecções. A IgG  secretora 
é o principal anticorpo, atuando contra microrganismos presentes nas superfícies 
mucosas. 

D) os fatores de proteção não são destruídos pelo calor, razão pela qual o leite humano 
pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5 o C por 30 minuto s) tem o mesmo 
valor biológico que o leite cru.  
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33. Com relação à massagem cardíaca na reanimação do recém -nascido na sala de parto, 

A) a profundidade da compressão deve englobar 1/2 da dimensão ânteroposterior do tórax, 
de maneira a produzir um pulso palpável. 

B) a técnica dos dois polegares é menos eficiente, pois gera menor pico de pressão sistólica 
e de perfusão coronariana. 

C) a técnica dos polegares justapostos gera maior pico de pressão e pressão de pulso, 
enquanto a dos polegares sobrepostos aumenta a chance de lesão dos pulmões e do 
fígado. 

D) a compressão cardíaca é realizada no terço inferior do esterno, no qual se situa a maior 
parte do ventrículo esquerdo. 

  

34. A sugestão de que a criança está em risco de hiperbilirrubinemia, o que exige a necessidade 
de identificar a etiologia subjacente, incluindo possíveis causas patológicas , é 

A) icterícia em um recém-nascido a termo após duas semanas de idade.  

B) icterícia clínica reconhecida entre 48 e 72 horas de vida.  

C) níveis de bilirrubina total superiores ao percentil 40 específico da hora.  

D) taxa de aumento de bilirrubina total superior a 0,1 mg / dL por hora.  
 

35. Na Síndrome de Guillain-Barré, 

A) a eletroneuromiografia apresenta padrão decremental à estimulação repetitiva na 
frequência de 3 Hz. 

B) a presença de estudo de líquor com dissociação albuminocitológica pode ser detectada a 
partir do sétimo dia de doença. 

C) o quadro infeccioso antecede em, pelo menos 8 semanas, o quadro clínico.  

D) o abrandamento dos sintomas após 2 semanas ocorre em todos os casos. 

 
36. Menor, 4 anos de idade, iniciou eventos caracterizados por perda breve da consciência, 

tornando-se diários e frequentes, com duração menor do que 10 segundos, que ocorrem 
durante o dia, desencadeados pela hiperventilação. Nesse caso, o  provável diagnóstico é 

A) síndrome de Panayiotopoulos. 

B) epilepsia Rolândica. 

C) epilepsia Mioclônica Juvenil.  

D) epilepsia Ausência Infantil.  
 
37. Escolar de 7 anos de idade, com diagnóstico de Encefalopatia Crônica Não Evolutiva  do tipo 

hemiparético, chega ao ambulatório de pediatria com Ressonância de Encéfalo evidenciando 
extensa displasia cortical no hemisfério direito. A descrição correta do exame neurológico do 
paciente é: 

A) paresia, hipertonia espástica, hipotrofismo, hiperreflexia à esquerda . 

B) paresia, hipertonia espástica, hipotrofismo, hiperreflexia à direita . 

C) paresia, hipertonia plástica, hipertrofismo, hiperreflexia à esquerda . 

D) paresia, hipertonia plástica, hipotrofismo, hiperreflexia à direita . 

 

38. Em relação ao desenvolvimento infantil, é correto afirmar: 

A) a eudiadococinesia está presente a partir de 7 anos de idade.  

B) uma criança que não adquiriu a marcha até 12 meses apresenta atraso motor incipiente.  

C) o exame dos pares cranianos é inviabilizado no primeiro mês de vida.  

D) a preensão palmar se torna voluntária aos 7 meses de vida.  
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39. Uma criança de 5 anos de idade, previamente hígida, apresentou acidente vascular 

encefálico isquêmico supratentorial devido a processo oclusivo. No estudo de neuroimagem, 

evidenciou-se estenose das artérias cerebrais médias bilateralmente, próximo ao Polígono de 

Willis, além da presença do “sinal de fumaça”. A pato logia provável desse paciente é 

A) Miastenia Gravis.  

B) Síndrome de Miller-Fischer. 

C) Doença de Moyamoya. 

D)  Síndrome de Weber. 
 
40. Lactente de 13 meses, sexo masculino, apresenta episódios de febre, vômitos intermitentes 

há 1 mês. Evoluiu com irritabilidade e estrabismo convergente há 2 dias. No pronto socorro, 

apresenta exame físico com estrabismo convergente bilateral, re flexos exaltados 

globalmente, sinais de Kernig e Brundzinski presentes e irritabilidade, particularmente à 

mobilização. Foi realizado estudo de líquor com o seguinte perfil: celularidade 94/mm
3
 com 

predomínio linfocítico, proteinorraquia de 125 mg/dL e glicorraquia de 25 mg/dL (glicemia no 

momento de 90 mg/dL). Nesse caso, o provável diagnóstico  é 

A) meningite bacteriana.      

B) meningite asséptica. 

C) meningoencefalite tuberculosa.  

D) meningoencefalite viral.  
 
41. Criança de 14 meses de idade e Síndrome de Down apresenta quadro de diarreia há 40 dias, 

fezes líquidas, em grande volume, associado à distensão e flatulência abdominal importante. 

Antecedentes alimentares: leite materno exclusivo até os 6 meses. Introdução de fórmula 

infantil e da alimentação complementar a partir dos 6 meses. Introdução do glúten aos 9 

meses. Ao exame físico: bom estado geral, hipotrofia muscular com magreza, ausculta 

cardiopulmonar sem alterações, abdome distendido, flácido, timpanism o aumentado. A 

hipótese diagnóstica mais plausível e a conduta adequada são, respectivamente,  

A) alergia à proteína do leite de vaca; teste de suspensão da proteína da dieta e posterior 
provocação. 

B) doença celíaca; pesquisa de HLA DQ2 e D8 e, se positivo , teste clínico com dieta sem 
glúten. 

C) doença de Crohn; pesquisa de calprotectina fecal e, se positivo, colonoscopia com 
biópsias. 

D) doença celíaca; pesquisa de anticorpo antitransglutaminase e, se positivo, biópsia de 
intestino delgado. 

 
42. Adolescente de 12 anos de idade é trazido para uma consulta e se encontra com os 

seguintes parâmetros antropométricos: escore Z IMC para idade = 1,9DP e escore Z estatura 

para idade = -1,6DP. De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde 

(2007), o diagnóstico nutricional antropométrico para ambos os parâmetros, respectivamente, 

é 

A) eutrofia e estatura baixa para a idade.  

B) obesidade e estatura baixa para a idade.  

C) sobrepeso e estatura adequada a idade.  

D) eutrofia e estatura muito baixa para a idade. 
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43. Criança do sexo masculino, 2 anos de idade, com quadro de evacuações dolorosas, fezes 

ressecadas e endurecidas, com formato em fita, que se iniciou a partir da terceira semana de 

vida, com piora nos últimos seis meses. Antecedentes neonatais: a termo, peso e estatura de 

nascimento adequados, eliminação de mecônio com 60 horas de vida. Alimentação: leite 

materno exclusivo até os 6 meses. Introdução adequada da alimentação complementar e 

alimentação atual com baixa ingestão de fibras.  Ao exame físico: bom estado geral, apesar 

de magreza à avaliação nutricional, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdome com 

distensão importante, massas palpáveis de pequeno volume em fossa ilíaca e flanco 

esquerdos. Exame perineal sem alterações e toque retal com ampola retal vazia. A hipótese 

diagnóstica mais provável desse paciente e a conduta mais apropriada são, respectivamente,  

A) doença de Hirschsprung; enema opaco e/ou manometria anorretal e, se sugestivo, 
biópsias retais. 

B) doença de Hirschsprung; trânsito intestinal e colonoscopia com biópsias de todos os 
segmentos colônicos. 

C) constipação intestinal crônica funcional; iniciar tratamento clínico, pois o quadro é 
bastante compatível. 

D) constipação intestinal crônica funcional; sorologia para doença celíaca para descartar 
essa enfermidade. 

 

44. Paulo, 40 dias de vida, é levado ao consultório médico para consulta de encaixe por estar 

apresentando febre há 24 horas sem nenhum outro sintoma associado. Ao exame físico, o 

pediatra não encontra foco infeccioso aparente. Na ocasião, a mãe informa que Paulo s empre 

faz esforço ao urinar e que seu jato urinário é fraco e entrecortado. Na USG do 2º trimestre 

da gestação, havia sido identificado hidronefrose bilateral no feto, que se confirmou na USG 

pós-natal realizada em Paulo com 7 dias e com 30 dias de vida. Considerando a possibilidade 

de ser infecção do trato urinário, a forma de coleta adequada de urina para confirmação 

diagnóstica e a possível malformação associada a esse caso clínico são, respectivamente,  

A) sonda vesical e válvula de uretra posterior.  

B) jato médio e refluxo vesico ureteral.  

C) sonda vesical e estenose de JUP. 

D) jato médio e estenose de JUV. 

 

45. Criança de 7 anos é levada por sua mãe ao Pronto socorro por estar apresentando cefaleia, 

vômitos e edema em face há cerca de 24h. A mãe refere que a criança era previamente 

hígida e negou que a criança tivesse sofrido trauma ou ingestão de medicamentos anteriores 

aos sintomas atuais. Ao exame físico, a criança estava em REG, consciente e orientada, 

eupneica, afebril, acianótica, anictérica, edema bipalpebral bilateral (+/4+), sem sinais de 

irritação meningo radicular, sem alterações à ausculta cardio pulmonar. PA = 145 x 90 mmHg, 

FC = 80 bpm. Abdome indolor, com edema de parede abdominal, sem visceromegalias ou 

massas palpáveis. Extremidades com edema (2+/4+) em membros inferiores, com algumas 

lesões cicatriciais em ambas as pernas. Exames laboratoriais: Hb = 11,0 g/dL, Hto  = 33%, 

leucócitos = 10.950/mm
3
 (46% S / 4% E/ 48% L / 2% M), plaquetas = 250.000/mm

3
, Ur = 45 

g/dL, Cr = 1,0 g/dL, TGO = 24 U/L, TGP = 15 U/L, Glicemia = 85 mg%, EAS: ph = 1025 / ph = 

6,0 / leuco = 25 / Hc = 20 / Proteína = 2+. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica e o 

tratamento que devem ser prescritos no momento são, respectivamente,  

A) síndrome nefrótica; prednisona. 

B) glomerulonefrite difusa aguda; furosemida e nifedipina. 

C) infecção do trato urinário; cefalexina. 

D) meningite; ceftriaxona. 
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Com base no caso clínico descrito abaixo, responda às questões 46 e 47.  

Paciente MCS, 3 anos, sexo masculino, é levado por seu pai à UPA com edema que iniciou 

há cerca de 15 dias. No início do quadro, foi levado ao médico da UBS, onde foi avaliado e 

medicado com hidroxizina, sem melhora dos sintomas. Há três dias, surgiram febre e tosse 

produtiva, além de piora do edema que se tornou generalizado. Ao exame físico, paciente 

estava em REG, febril (38,5ºC), taquipenico (FR = 46irpm), hidratado, acianótico, anictérico, 

mal conseguia abrir os olhos por edema bipalpebral bilateral.  ACV sem alteraç ões, PA = 100 

x 60 mmHg, AP com diminuição de MV em base D. Abdome globoso com piparote positivo. 

Edema em bolsas escrotais e membros inferiores (3+/4+). Exames laboratoriais: Hb  = 10 g/dL 

/ Hto = 33% / Leucócitos = 15.800 mm
3
 (3% Bt/ 67% S / 25% L / 5%M) / Plaquetas = 650.000/ 

mm
3
. Ur = 25 g/dL/ Cr = 0,4 g/dL / TGO = 40 U/L / TGP = 25 U/L / Glicemia  = 80 mg% / 

Colesterol total = 475 mg/dL / Albumina = 2,0 mg/dL / EAS = DU 1025 / ph = 5,5 / Leuco = 5 / 

Hc= 6 / Prot = 4+. Rx tórax = derrame pleural em base direita.   

 
46. A hipótese diagnóstica desse paciente é 

A) insuficiência cardíaca congestiva.  

B) síndrome nefrítica. 

C) síndrome nefrótica. 

D) urticária generalizada. 
 
47. Para tratar esse paciente, deve-se iniciar com 

A) penicilina cristalina e albumina.   

B) furosemida e penicilina benzatina.  

C) dobutamina e furosemida.  

D) prometazina e hidrocortisona. 
 
48. O primeiro alimento de toda criança é o leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP) e o Ministério da Saúde (MS) preconizam o aleitamento materno até os 2 anos de 

idade, sendo exclusivo ao seio por período não inferior a 6 meses, e introdução de alimentos 

complementares a partir dessa idade, considerando que 

A) os alimentos devem ser oferecidos a qualquer hora do dia, sem horários preestabelecidos. 

B) o leite de vaca integral não deve ser introduzido antes dos 12 meses por causa do 
excesso de sódio e deficiência de proteínas, ferro, zinco e vitaminas.  

C) o mel está recomendado no primeiro ano de vida como substituto do açúcar por ser um 
produto natural. 

D) o sal não deve ser introduzido no primeiro ano de vida, pois a oferta excessiva de sódio 
entre 6 e 12 meses de vida contribui para a elevação da carga renal.  

 
49. Paciente de 4 anos de idade é levado ao ambulatório de Pediatria, e a mãe relata que ele tem 

tido cólicas abdominais há 1 semana, associadas a tenesmo e prurido anal principalmente 

noturno. O enteroparasita provável e o método diagnóstico para detectá -lo são, 

respectivamente, 

A) trichocephalus trichiurus  e método do swab anal. 

B) enterobius vermiculares e método do swab anal. 

C) enterobius vermiculares e método Kato-Katz. 

D) trichocefalus trichiurus  e método Kato-Katz. 
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50. A Hepatite A é caracterizada por ser autolimitada, conferir imunidade duradoura e não evoluir 

para hepatopatia crônica. Por outro lado, é uma importante causa de morbidade e eventual 

mortalidade nas populações. Considerado esse diagnóstico, também é corret o afirmar que 

A) as aminotransferases aumentam durante a fase prodrômica, atingindo o pico geralmente 
quando surge a bilirrubinúria, com níveis que atingem até 5 vezes os valores de 
referência. 

B) o anticorpo IgG (anti-VHA IgG) aparece simultaneamente ao IgM, sendo que sua 
concentração ascende de modo mais lento, caindo e negativando 1 ano depois.  

C) a doença é extremamente contagiosa, de transmissão fecal -oral, sendo a via parenteral 
incomum, mas possível. 

D) a vacina é a forma preferida de proteção pré e pós-exposição de indivíduos com mais de 1 
ano de idade. Trata-se de vacina de vírus vivos atenuados com efetividade de 70 – 80%. 

 
 


