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Ped ia t r ia             01  a  50   
 

 

01. Menino de 2 anos de idade é conduzido pelos pais para consulta após médico do pronto - 

socorro ter percebido fácies sindrômica e solicitado ecocardiograma. Em seu exame físico, 

apresentou hipertelorismo, fissuras palpebrais oblíquas, baixa implantação das orelhas, baixa 

estatura e aparente déficit auditivo. O ecocardiograma evidenciou estenose pulmonar. A partir 

da observação dessas características, o provável diagnóstico do paciente é:  

A) Síndrome de Kartagener.    C) Síndrome de Dubowitz. 

B) Síndrome de Sturge Weber.  D) Síndrome de Noonan. 
 

02. Paciente de 4 meses de idade deu entrada na enfermaria do Hospital Universitário com 

quadro de desconforto respiratório e cianose às mamadas. No exame físico, apresentava 

taquipneia, sopro sistólico de ejeção e SatO2 75%. Foram realizados Raio-X de tórax que 

revelou trama vascular pulmonar diminuída e ecocardiograma, que evidenciou estenose 

infundibular pulmonar, hipertrofia de ventrículo direito, CIV subaórtico e dextroposição da 

aorta, além de ramos pulmonares hipoplásicos. Diante do quadro do paciente, a cirurgia a ser 

considerada é a de 

A) Fontan.     C) Norwood. 

B) Blalock-Taussing.   D) Jatene. 
 

03. Criança nasceu de parto Cesária, prematuro (34 semanas), com peso 1.850g. Logo 

apresentou desconforto respiratório devido a uma grande quantidade de líquido na cavidade 

oral, sendo prontamente aspirado e ventilado com ambu. Evoluiu com queda na Saturação de 

O2 (SatO2) e aumento do desconforto, sendo necessária a entubação orotraqueal com COT 

número 3,0. Houve, inicialmente, melhora da SatO2, mas logo apresentou distensão 

abdominal progressiva com nova queda na SatO2 associada à cianose progressiva que 

culminaram com parada cardiorrespiratória. O pediatra tentou passar uma sonda orogástrica, 

por 2 vezes, sem obter sucesso. O quadro clínico desse paciente remete ao diagnóstico de  

A) atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica em H.  

B) atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica proximal.  

C) atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica distal.  

D) atresia de esôfago sem fístula. 
 

04. A hipertensão pulmonar é um quadro bastante heterogêneo, por vezes progressivo, que pode 

levar à falência ventricular direita. Há diversos tratamentos disponíveis, que podem levar a 

alguns efeitos colaterais. A ocorrência de metahemoglobinemia é, frequentemente, 

relacionada ao uso de 

A) milrinona.  B) sildenafil.  C) óxido nítrico.  D) bosentam. 
 

05. Paciente de 2 anos de idade, pesando 15 kg, encontrava-se internado na enfermaria de um 

hospital para tratamento de bronquiolite. Subitamente, apresentou irritabilidade e aumento do 

desconforto respiratório com gemência após administração de inalação com solução salina  

hipertônica. Os sinais vitais aferidos foram: TEMP 36,8 
o
C, FC 240 bpm, FR 42 ipm, PA 80 x 

50 mmHg e SatO2 93%. Foi realizado ECG que evidenciou FC 280 bpm, QRS < 0,08, não 

sendo visualizada a onda P ao tempo em que foi instalada a monitorização cardíaca.  Foi 

aplicada bolsa de gelo na face da criança e, em seguida , administrada adenosina IV 0,1 

mg/kg, mas não se obteve sucesso na reversão da taquiarritmia. Nessa situação, o próximo 

passo consiste em  

A) administrar 0,5 ml de adenosina IV.  

B) realizar cardioversão sincronizada na dose de 30J.  

C) realizar desfibrilação cardíaca na dose de 15J.  

D) administrar 1 ml de adenosina IV.  
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06. Criança de 2 anos, com peso de 10 kg, deu entrada no pronto-socorro com quadro de 

insuficiência respiratória aguda, apresentando tosse, vômitos intensos, linguagem com frases 

entrecortadas, fácies de angústia, retrações subdiafragmáticas e de fúrcula esternal, auscult a 

pulmonar globalmente diminuída e SatO2 91%. Foi instalada máscara não reinalante e 

iniciado tratamento com Broncodilatador (3x) em aerossol, seguido de corticoide IV e ainda 

sulfato de magnésio. Após 30 minutos, não havia sinais de melhora, pois o pacie nte teve 

queda na SatO2 para 88%, sonolência e gasometria, mostrando pH 7,26, PaO2 55mmHg e 

PCO2 47mmHg. Foi então discutida, entre os colegas médicos, a realização de entubação 

orotraqueal. Nessa situação, a decisão correta é  

A) manter a oxigenioterapia, pois a máscara não reinalante oferece oxigênio a 100%. 

B) não realizar sequência rápida de entubação, utilizar COT n 5,0 e fixá -la em 15,0 cm. 

C) realizar sequência rápida de entubação, utilizar COT n 4,5 e fixá -la em 13,5 cm. 

D) instalar ventilação não invasiva com pronta nasal. 

 

07. Carlos, 3 anos de idade, foi internado pela manhã no pronto-socorro com relato de febre, há 

3 dias, associada à diarreia profusa com presença de sangue nas fezes. Recebeu expansões 

com soro fisiológico (20 ml/kg por 3 vezes) e tratamento antimicrobiano (ceftriaxona). Após as 

expansões, apresentava estado geral comprometido, alternando períodos de agitação e 

sonolência. Além disso, estava hipocorado, com discreta cianose de extremidades, pulsos 

finos, pele mosqueada, enchimento capilar prolongado, FC 152 bpm, SatO2 100% (em 

máscara de Venturi a 35%), FR 38 ipm, PA 56 X 27 mmHg. Diante dessa situação, o pediatra 

concluiu que, provavelmente, o paciente desenvolveu  

A) choque quente, e deve ser iniciada infusão com dobutamina.  

B) choque frio, e deve ser iniciada infusão com dopamina.  

C) choque quente, e deve ser iniciada infusão com noradrenalina.  

D) choque frio, e deve ser iniciada infusão com adrenalina.  

 

08. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto,  proteção e 

nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para 

redução da morbimortalidade infantil. Em relação ao aleitamento materno, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 
O aleitamento materno tem efeito protetor dose-dependente na redução do risco de 

obesidade na vida adulta. 

II 
A produção do leite materno é estimulada pela prolactina, hormônio que tem aumento 

dos seus níveis por estímulo de sucção do complexo mamilo -areolar. 

III 
Os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa do leite materno são de extrema 

importância para o desenvolvimento do sistema hepatobiliar.  

IV 
O leite materno anterior é rico em gordura e tem importante papel na saciedade, 

enquanto o posterior é rico em lactose e auxilia na síntese protéica. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e III.   B) I e II.  C) I e IV.  D) III e IV. 

 

09. Recém-nascido, com 21 dias de idade, é levado pela mãe à consulta médica por apresentar 

icterícia. Ao realizar exame físico, não se observam outras alterações além da coloração 

amarelada da pele. A mãe relata que ele recebe leite materno exclusivo. Nesse caso, as 

possíveis causas para essa icterícia são 

A) incompatibilidade Rh, hemólise tóxica por vitamina k, icterícia do aleitamento materno.  

B) incompatibilidade sanguínea (mãe O e RN A), policitemia, colestase neonatal.  

C) deficiência de G6PD, atresia de vias biliares, infecção urinária.  

D) hipotireoidismo congênito, icterícia do leite materno, incompatibilidade sanguínea (mãe O 

e RN B). 
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10. A toxoplasmose, na gestante, ocorre, geralmente, por ingestão do parasita, seguida por 

invasão de células do trato digestivo, fagocitose leucocitária do parasita, multiplicação 

intracelular, lise celular e disseminação hematogênica ou linfática. A infecção da gestante é 

seguida de placentite, e o feto pode ser infectado por via transplacentária durante a vida 

intrauterina, ou mais raramente, intraparto. Em relação à toxoplasmose congênita,  

A) considera-se a transferência, via placenta, de anticorpos maternos da classe IgG, durante 

a vida fetal, como um fator que dificulta a interpretação dos exames.  

B) a grande maioria dos recém-nascidos é sintomática, com surgimento tardio de 

manifestações clínicas ou, até mesmo, de sequelas da evolução da doença.  

C) o risco de transmissão materno-fetal reduz com o avançar da gestação, entretanto, o grau 

de comprometimento do concepto é maior no final da gestação. 

D) considera-se infecção improvável se IgG negativo, IgM positivo ou negativo, e índice de 

avidez baixo (colhido antes de 12 semanas de gestação).  

 

11. Para diminuir a mortalidade neonatal precoce, tem sido realizada a reanimação, definida, 

amplamente, como o apoio especializado para uma transição bem -sucedida ao nascer. Na 

reanimação neonatal, 

A) a temperatura corporal do RN à admissão na unidade neonatal é um forte preditor de 

morbidade e mortalidade, havendo a necessidade da manter a temperatura axilar do RN, 

com até 34 semanas, entre 35,5 ºC e 36,5 ºC (normotermia).  

B) o clampeamento tardio do cordão é benéfico em relação aos índices hematológicos na 

idade de 3-6 meses, embora possa elevar a necessidade de fototerapia  por 

hiperbilirrubinemia indireta na primeira semana de vida.  

C) o boletim de Apgar é determinado no 1º e no 5º minutos após a extração completa do 

produto conceptual do corpo da mãe além de ser utilizado para indicar procedimentos na 

reanimação neonatal. 

D) quando a ventilação com pressão positiva é indicada no RN com até 34 semanas, deve -se 

iniciar o oxigênio a 40%, e uma vez iniciado, recomenda-se o uso da oximetria de pulso 

para o monitoramento da oferta do oxigênio suplementar.  

 

12. Os distúrbios do metabolismo da glicose são frequentes no período neonatal. Assim, as 

situações de risco para hipoglicemia nesse período, nas quais a monitorização glicêmica é 

recomendada, são 

A) hipoglicemia materna e Síndrome de Beckwith ‐Wiedemann. 

B) anemia e baixo peso ao nascimento (< 2500 g). 

C) uso de corticoide pós-natal e pequeno para idade gestacional (PIG).  

D) hipotermia e policitemia (hematócrito venoso > 70%/ hiperviscosidade).  

 

13. A septicemia é uma das causas mais frequentes de óbito em unidades de terapia in tensiva 

neonatais. Na septicemia neonatal precoce,  

A) a oxacilina e a amicacina são as medicações iniciais de escolha.  

B) os agentes etiológicos estão associados a fatores ambientais .  

C) as manifestações clínicas ocorrem em até 48 horas de vida.  

D) a hemocultura tem positividade elevada com a coleta arterial.  

 

 



   Residência Médica  Seleção 2021 Endocrinologia, Gastroenterologia e Neonatologia  Quero abraçar, na fuga, o pensamento. 4 

14. Lactente de 15 meses, do sexo masculino, foi ao consultório pediátrico acompanhado de sua 

mãe, que está em tratamento oncológico, para realizar uma consulta de rotina. No exame 

físico, foi constatado que a criança não apresentava cicatriz vacinal da BCG. Durante a 

conversa, a genitora relatou que estava aflita, pois sua sogra, que mora com eles, tinha sido 

diagnosticada com hanseníase há cerca de um mês. Diante do exposto, a conduta correta por 

parte da pediatra será 

A) repetir uma dose da BCG devido à criança não ter apresentado a cicatriz vacinal.  

B) tranquilizar a mãe, pois nada iria ocorrer com o seu filho, visto que ele já havia se 

vacinado com a BCG ao nascimento, embora não tivesse ficado com a cicatriz. 

C) administrar duas doses da BCG com intervalo de 6 meses após a dose anterior, uma vez 

que a criança não apresentou a cicatriz vacinal.  

D) tranquilizar a mãe, pois nada iria ocorrer com o seu filho, visto que ele já tinha se vacinado 

com a BCG ao nascimento, e a cicatriz vacinal ainda iria aparecer.  

 

15. Diante do cenário da pandemia da COVID-19, muitos pais estão preocupados com a 

segurança dos seus filhos em relação à exposição acentuada à televisão e a computadores. 

Dessa forma, é crescente a busca aos pediatras para uma melhor orientação. Sendo assim, 

os pais devem ser orientados a 

A) liberar as telas para seus filhos por uma ou duas horas diárias, sem invadir seu espaço, 

afinal, as crianças também precisam de privacidade, com a instalação, inclusive, dos 

computadores nos quartos dos filhos.  

B) tentar reinventar outros tipos de lazeres para realizar com seus filhos, principalmente se a 

criança estiver em aulas por videoconferência, pois já estaria um bom tempo diante das 

telas, não sendo permitido o uso da televisão e do computador.  

C) limitar o tempo de telas para uma ou duas horas diárias, dependendo da idade. Lembrando 

que, antes de liberar a criança para suas brincadeiras na televisão ou no computador, 

estas devem ter cumprido suas atividades escolares e outros afazeres que a família julgue 

necessários. 

D) liberar sem problemas as telas para as crianças desde que orientem bem seus filhos 

quanto ao perigo do mal uso da internet. Além disso, ficarem também vigilantes no 

momento em que seu filho estiver acessando conteúdo. 

 

16. Um escolar de 7 anos foi encaminhado pela Unidade Básica de Saúde ao ambulatório de 

pediatria por apresentar, nos últimos meses, déficit no rendimento escolar e inquietude. 

Diante do relato, o pediatra deve 

A) encaminhar a criança para a psicopedagoga, já que é um caso de déficit de rendimento na 

escola, não havendo a necessidade de prescrição medicamentosa.  

B) fazer uma boa história clínica, afastar fatores intelectuais, sensoriais e físicos que 

contribuem para esse déficit, podendo, assim, detectar precocemente um transtorno de 

comportamento e encaminhar a criança para ser acompanhada por profissionais 

capacitados. 

C) falar, para os pais, que a criança apresenta um Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade bem como iniciar o metilfenidato o quanto antes para evitar maiores 

prejuízos. 

D) realizar exame físico e, caso não encontre nenhum resultado alterado, orientar os pais 

para que conversem seriamente com a criança e, se for necessário, deem algumas 

punições, como a retirada, do cotidiano, de algumas coisas de que ele mais gosta, pois, 

assim, retomará o seu interesse pela escola.  
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17. Lactente com 10 meses de vida é levado à unidade de pronto atendimento pediátrico. A 

médica plantonista colheu informações de que a criança foi prematura extrema e de que está 

apresentando coriza clara e tosse de início há 48 horas. Durante o atendimento, apresentou 

febre (38,5ºC) e certa dificuldade respiratória. Ao realizar exame, o menor encontrava -se 

ativo, reativo, corado, levemente desidratado, acianótico, febril, FR = 60 ipm, com discreta 

tiragem subcostal, saturando 91%. À ausculta pulmonar, apresentou sibilos. A pediatra optou 

por realizar um raio X do toráx que evidenciou hiperinsuflação pulmonar com retificação dos 

arcos costais. O provável diagnostico, o agente etiológico mais comum e a conduta mais 

adequada são, respectivamente,  

A) bronquiolite aguda viral, vírus sincicial respiratório (VSR) e tratamento em nível hospitalar 

com suporte de oxigênio, hidratação e nebulização com solução hipertônica se necessário.  

B) pneumonia adquirida na comunidade, Streptococcus pneumoniae e tratamento em nível 

hospitalar com penicilina cristalina, hidratação e oxigenioterapia.  

C) bronquiolite aguda viral, vírus Sincicial Respiratório (VSR) e tratamento em nível hospitalar 

com suporte de oxigênio, hidratação, broncodilatador e corticoide.  

D) pneumonia adquirida na comunidade, Streptococcus pneumoniae e tratamento em nível 

hospitalar com ceftriaxona, hidratação e oxigenioterapia.  

 

18. Pré-escolar de 4 anos, sexo masculino, com calendário vacinal incompleto, foi levado à 

urgência pediátrica por apresentar, há 12 horas, sintomas gripais, evoluindo rapidamente, 

com febre alta em torno de 40 ºC, tosse, rouquidão e desconforto respiratório.  Ao exame 

físico, o menor se encontrava hipoativo, desidratado, com preenchimento capilar lenificado, e 

estridor, utilizando musculatura acessória e saturando 89%. O médico pediatra administrou 

antitérmico e nebulizações com adrenalina sem melhora do quadro. Nesse caso, o 

diagnóstico e a conduta adequada são, respectivamente,  

A) aspiração de corpo estranho; intervenção cirúrgica.  

B) crupe viral; nebulização com adrenalina e corticoide.  

C) traqueíte bacteriana; cuidados intensivos e administração de penicili na cristalina. 

D) traqueíte bacteriana; cuidados intensivos e administração de ceftriaxona.  

 

19. A Infecção do Trato Urinário (ITU) corresponde a uma das infecções bacterianas mais 

frequentes na pediatria e, provavelmente, a mais frequente em lactentes. Ne ssa infecção, 

A) os sintomas são, na maioria das vezes, inespecíficos em lactentes, no entanto, nestes, o 

sintoma mais recorrente é a febre associada à pielonefrite.  

B) o sexo masculino é mais atingido no primeiro ano de vida, sendo a bactéria Proteus o 

agente etiológico mais comum nesses pacientes.  

C) o diagnóstico em crianças pode ser confirmado pelo exame de sedimento urinário (EAS), 

que é colhido de forma asséptica, por meio da utilização de sonda vesical.  

D) o tratamento em crianças deve ser iniciado logo após o resultado da urocultura e baseado 

no antibiograma correspondente.  

 

20. Adolescente de 15 anos, sexo masculino, foi levado à consulta médica com quadro de febre 

elevada e odinofagia iniciados há dois dias e apresentou hematúria macroscópica há um  dia. 

Refere que tem, frequentemente, amigdalites de repetição, e esta é a segunda vez que 

apresenta hematúria. Ao realizar o exame físico, constatou-se: pressão arterial de 140 x 90 

mmHg e presença de placas purulentas em orofaringe com linfonodos palpáve is e dolorosos 

em cadeia cervical. O exame de urina mostrou presença de 2+ de proteínas e mais que 50 

hemácias por campo. Diante desse quadro clínico, a principal hipótese diagnóstica é  

A) síndrome nefrótica. 

B) glomerulonefrite aguda pós estreptocócica.  

C) doença de Berger. 

D) doença de Alport. 
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21 Criança de 6 anos é levada ao pediatra por apresentar episódios recorrentes de febre com 

desidratação, sem sintomas sugestivos de quadros infecciosos associados à febre. Ao 

examinar a criança, o pediatra percebe que ela tem peso e estatura menor que Z escore -2 

para a idade, além de sinais sugestivos de raquitismo, e pressão arterial normal para a idade. 

Questionado sobre diurese, os pais referem que a criança bebe muita água e urina com 

frequência ao longo do dia e, à noite, apresenta enurese. O pediatra solicitou alguns exames 

que foram apresentados pela família na semana seguinte, os quais revelaram:  
 

ureia = 14 mg/Dl; creatinina = 0,4 mg/Dl; Na = 129 mEq/L; K = 3,0 mEq/L; cálcio total 

= 6,1 mEq/L; fósforo = 1,5 mEq/L; gasometria venosa: pH = 7,15; bicarbonato = 10 

mEq/L; PCO2 = 25 mmHg; Hb = 11 g/dL; Ht = 33%; leucócitos = 8.300/uL; bastões 

0%, segmentados 50%, eosinófilos 3%, linfócitos 37%, monócitos 10%;  plaquetas = 

250.000/mm³; ultrassonografia abdominal total e de vias urinárias, dentro dos 

parâmetros de normalidade.  
 

Nesse caso, a hipótese diagnóstica possível é de  

A) Síndrome de Gitelman. 

B) Síndrome de Bartter. 

C) Síndrome de Liddle. 

D) Síndrome de Fanconi. 

 

22. Paciente de 7 anos foi internado por quadro de Glomerulonefrite difusa aguda pós-

estreptocócica que se tornou complicada devido à encefalopatia hipertensiva e à congestão 

cardio pulmonar. Permaneceu internado por 5 dias. Os sintomas da doença surgiram 2 dias 

antes da internação. Após a alta hospitalar, a mãe foi orientada a retornar ao pediatra após 3 

semanas, ou seja, 4 semanas após o início dos sintomas. Nessa ocasião, o paciente estava 

com PA = 94 mmHg x 55mmHg (p 50%), sem edema, ureia = 24 mg/dL, creatinina = 0,5 

mg/dL e C3 = 60 mg/dL . O exame EAS revelou DU = 1020, PH = 5,5, Prot = ausentes, 

leucócitos = 2 por campo, hemácias = 15 por campo. Nesse caso, a melhor conduta será  

A) encaminhar o paciente para um nefrologista pediátrico, pois, com 4 semanas, após o início 
da doença, a dosagem de C3 já deveria estar normal e, portanto, o paciente deverá ser 
submetido à biópsia renal.  

B) solicitar nova dosagem de complemento para ser colhida após a 8ª semana do surgimento 
dos sintomas, pois esse é o período necessário à normalização da dosagem s orológica do 
C3. 

C) programar retorno em uma semana, com novo exame de urina, pois, como o paciente 
persiste com 15 hemácias por campo no EAS, a doença ainda não está totalmente 
controlada e, nesse período, já não era mais esperado esse achado.  

D) encaminhar o paciente ao nefrologista pediátrico com urgência, pois a presença de 
hematúria microscópica no exame de urina, colhido com 4 semanas após o início da 
doença, já é indicativa para a realização de biópsia renal.  

 

23. A partir da introdução da alimentação complementar aos seis meses de vida, recomenda-se 

que as papas principais de misturas múltiplas devam conter, concomitantemente, diferentes 

grupos alimentares, ajustando-se o tamanho das porções de cada grupo. Nesse contexto, o 

prato que demonstra a composição mais equilibrada é composto por  

A) batatas, arroz, soja, lentilha, ovo e vísceras, mix de alface, tomate e pepino.  

B) arroz, macarrão, feijão, ervilhas, peixe, mix de couve, abóbora e tomate.  

C) batatas, macarrão, feijão, soja, carne bovina, mix  de repolho, cenoura e chuchu. 

D) arroz, feijão, carne de frango, mix de alface, cenoura, tomate e beterraba.  
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24. A avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes não se constitui apenas por 
meio da avaliação de parâmetros antropométricos. Alguns achados patológicos, por exemplo, 
evidenciados a partir de exame físico, podem contribuir com informações importantes para a 
suspeita de deficiências nutricionais específicas. Esses achados podem ser  

A) petéquias, púrpuras e gengivite peridentária por deficiência de vitamina C. 

B) manchas de Bitot, xeroftalmia e queratomalácea por deficiência de vitamina E.  

C) hepatomegalia devido à esteatose hepática e rosário raquítico por desnutrição grave do 
tipo marasmo. 

D) escassez de tecido celular subcutâneo por desnutrição grave do tipo Kwashiorkor.  
 
25. A alergia alimentar é uma reação adversa à proteína alimentar, com o envolvimento de 

mecanismos imunológicos, mediados ou não pela IgE. Nesse sentido, manifestações clínicas 
mediadas, exclusivamente por IgE, são 

A) asma, esofagite eosinofílica e anafilaxia.  

B) rinite, urticária e proctocolite alérgica.  

C) anafilaxia, broncoespasmo e angioedema. 

D) enterocolite por proteína alimentar, dermatite atópica e broncoespasmo.  
 
26. Criança com 5 anos de idade, sexo masculino, apresenta história de pneumonias de 

repetição a partir de 1 ano de vida e distensão abdominal com diarreia crônica desde os 2 
anos de idade, com fezes espumosas que “boiam” no vaso sanitário. Seus antecedentes 
pessoais patológicos envolvem história de íleo meconial no período neonatal. Seus 
antecedentes alimentares revelaram a introdução do leite de vaca na diet a aos 6 meses e do 
glúten aos 9 meses de vida. Ao realizar exame físico, constatou-se o seguinte: escore Z IMC 
(Índice de Massa Corpórea) entre o 2 DP e o 3 DP. O diagnóstico mais provável para essa 
criança é de 

A) alergia à proteína do leite de vaca.    C) fibrose cística. 

B) doença celíaca.     D) parasitose intestinal. 
 
27. Pré-escolar, 05 anos, sexo feminino, com diagnóstico prévio de Retocolite Ulcerativa, retorna 

à consulta com queixa de dor abdominal, urina escura, fadiga e prurido no corpo. Ao realizar 
exame, foi evidenciada hepatomegalia a 5 cm do rebordo costal direito e icterícia (+/4+). Os 
exames laboratoriais mostraram: AST = 120U/L; ALT = 95U/L; GGT = 250U/L. Nesse caso, o 
diagnóstico mais provável e o melhor exame para comprová-lo são, respectivamente, 

A) doença de Wilson e dosagem de ceruloplasmina sérica.  

B) colangite esclerosante primária e colangiografia por ressonância nuclear magnética ou 
endoscópica. 

C) deficiência de alfa-1-antitripsina e dosagem sérica de alfa-1-antitripsina. 

D) hepatite autoimune e eletroforese de proteínas.  
 

28. Na prática clínica, a Constipação Intestinal é uma queixa muito frequente na pediatria, 
correspondendo até cerca de 5% a 10% das queixas em consultas pediátricas. Os achados 
clínicos mais característicos para suspeita do diagnóstico de Constipação Intestinal Crônica 
Funcional são 

A) sintomas iniciados precocemente (lactente), sem história fami liar para constipação; 
presença de incontinência fecal não retentiva; toque retal com ampola vazia, sem 
comprometimento do estado nutricional.  

B) sintomas iniciados na fase pré-escolar, com história familiar para constipação; presença 
de escape fecal (soiling); toque retal com ampola preenchida por fezes endurecidas, sem o 
comprometimento do estado nutricional.  

C) sintomas iniciados precocemente (lactente), com história familiar para constipação; toque 
retal com ampola vazia, com comprometimento do estado nutricional. 

D) sintomas iniciados na fase pré-escolar, com história de íleo meconial no período neonatal; 
história familiar de constipação; toque retal com ampola preenchida por fezes endurecidas, 
com comprometimento do estado nutricional.  
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29. Considerada por muitos autores como a “doença do milênio” ou “doença da civilização 

ocidental”, a obesidade em crianças e adolescentes tem apresentado incidência crescente na 

grande maioria das populações urbanas e no “modo de vida” ocidental. Do ponto de vista 

fisiopatogênico e epidemiológico, acarreta graves consequências individuais e coletivas. Em 

relação à obesidade em pediatria,  

A) o emprego de estratégias baseadas no aumento da atividade física, mesmo de forma 

isolada, tem demonstrado bons resultados, pois ati vidades frequentes e intensas tornam 

possível eliminar o excesso de peso e, principalmente, evitar um ganho posterior do peso 

perdido. 

B) o uso de medicamentos antiobesidade tem se expandido na população pediátrica, 

respaldado em trabalhos que demonstram sua segurança, sua eficácia e, principalmente, 

sua necessidade no contexto epidemiológico atual.  

C) a identificação e o tratamento precoce tanto do ganho acelerado e inadequado de peso 

como de suas consequências têm sido essenciais, daí a importância de uma  boa 

puericultura nos primeiros dois anos de vida.  

D) a realização de cirurgia bariátrica, recurso extremo, só pode ser empregada em situações 

em que o risco de vida é iminente e em adolescentes tardios (acima de 16 anos) com 

comorbidades graves. 

 

30. O hipotireoidismo congênito é a condição considerada como a causa de atraso mental 

evitável mais comum na espécie humana (1/4000 nascidos vivos, em média), justificando 

plenamente sua inclusão no programa de triagem neonatal. Sobre essa condição,  

A) o tratamento dos casos duvidosos se justifica plenamente, pois, nem sempre, é possível 

diferenciar uma situação permanente de uma transitória nas primeiras semanas ou meses 

de vida. 

B) o uso de levotiroxina em apresentação líquida (manipulada) se justifica e m lactentes muito 

jovens, facilitando a administração correta da reposição necessária.  

C) a presença de um TSH normal ou baixo, mesmo com níveis baixos de T4, significa 

normalmente que há defeitos de receptores para T3 e T4 em núcleos hipotalâmicos.  

D) a avaliação do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide, com a suspensão da levotiroxina para 

confirmar um possível hipotireoidismo transitório, deve ser realizada após 12 meses de 

idade, para que não se prolongue um tratamento desnecessário.  

 

31. O eixo somatotrófico, constituído pelo hipotálamo, pela hipófise e pela placa de crescimento, 

é essencial para um crescimento longitudinal ósseo normal. Em relação à fisiologia desse 

eixo, 

A) os hormônios tireoidianos também apresentam ação no crescimento ósseo, promovendo o 

aumento de osteoblastos e inibindo a atividade de osteoclastos.  

B) o GH (growth hormone), sintetizado no fígado, também tem ação na placa de crescimento, 

embora com menor intensidade que a IGF-1. 

C) o principal fator de crescimento é a IGF-1, que age na epífise óssea, induzindo a 

proliferação e a hipertrofia na placa de crescimento.  

D) os esteroides sexuais também interferem no eixo somatotrófico, principalmente no 

estrógeno, que tem efeito direto, inibindo o fechamento precoce da placa de crescimento.  
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32. O atraso, ou retardo puberal, é uma condição, às vezes, de difícil avaliação. Por isso, torna -

se essencial o conhecimento da fisiologia normal do desenvolvimento puberal em meninos e 

meninas. Sobre essa condição, 

A) o atraso puberal tende a ser mais comum em meninas, já que o eixo gonadotrófico é muito 

sensível ao feedback negativo das gonadotrofinas ovarianas, impedindo, assim, a 

instalação dos ciclos menstruais.  

B) um dos sinais mais comuns, como consequência da anorexia nervosa, é a interrupção da 

evolução da puberdade ou mesmo instalação de amenorreia em meninas com menarca.  

C) a hiperplasia adrenal congênita, apesar de promover uma virilização pelo excesso de 

andrógenos, gera também, como consequência, o atraso da maturação do eixo 

gonadotrófico. 

D) uma das muitas consequências da obesidade é a lentificação da progressão da maturação 

puberal, pelo efeito inibitório direto da leptina sobre o eixo gonadotrófico.  

 

33. Um adolescente de 14 anos é recebido em um pronto atendimento referenciado de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) por apresentar progressivo aumento de ingestão líquida 

recente, com diurese também aumentada, além de fraqueza e perda de peso observada há 

cerca de dois meses. Na UBS, realizou uma glicemia capilar, apresentando um resultado de  

189 mg/dL. O exame clínico revelou que ele está em bom estado, com mucosa oral levemente 

ressecada, corado, orientado e consciente (Glasgow 15) peso e IMC com z escores acima de 

2 DP e estatura no P50. Apresenta áreas hiperpigmentadas em regiões cervical,  axilar e 

inguinal. Tanner G4P3. PA: 115 x 70 mmHg. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica e a 

conduta inicial, são, respectivamente,  

A) diabetes tipo 2; solicitar glicemia plasmática e glicohemoglobina  antes de referenciar para 
seguimento ambulatorial. 

B) diabetes tipo 1 em fase inicial; iniciar insulinoterapia e hidratação cuidadosa antes de 
colher ionograma ou gasometria.  

C) diabetes monogênico (provável MODY 3); rastrear mais casos na família e referenciar para 
serviço especializado. 

D) diabetes tipo 2; orientar para perda de peso e iniciar metformina 1 g via oral por dia.  

 

34. Em um hospital oncológico de Natal, chega, às 3 horas da manhã, uma paciente de 5 anos 

que faz tratamento no serviço para leucemia linfoide aguda. Ela veio com sua mãe por 

apresentar temperatura de 38 
o
C naquele momento. Nesse caso, a conduta do pediatra será  

A) examinar a criança e, mesmo sem ter sinais de disfunção orgânica, internar em UTI.  

B) examinar a criança e, se ela não apresentar foco infeccioso, liberar para casa.  

C) pedir hemograma e, se a paciente estiver neutropênica sem foco infeccioso, liberar com 
antibiótico para casa. 

D) pedir hemograma e, se a paciente estiver neutropênica sem foco infeccioso, solicitar a 
internação em enfermaria, iniciando antibioticoterapia imediatamente.  

 

35. Pai leva seu filho de 5 anos ao pediatra, porque o garoto, há 24 horas, começou a apresentar 

manchas roxas pelo corpo e discreto sangramento ao escovar os dentes. O pai nega trauma 

local e uso de medicamentos. Há 2 semanas, o paciente teve diagnóstico de dengue e foi 

colhido hemograma com urgência. O resultado revelou Hb 11 g/dL VCM 80 fl, leucócitos 

6600/Ul, sendo 45 segmentados, 45 linfócitos, 5 monócitos e  plaquetas 10.000/mm³. Ao 

realizar exame físico, a criança apresentou bom estado geral: estava eupneico, corado, com 

abdome ponta de baço palpável. Esse paciente, provavelmente, está acometido de  

A) leucemia.    C) aplasia medular. 

B) trombocitopenia imune.   D) tromboastenia. 
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36. No ambulatório de hematologia pediátrica do Hospital Universitário, chega M. A. F., criança 

com um ano de idade e história de anemia desde os 5 meses. Seus pais são primos de 
primeiro grau e saudáveis. Ela mamou, exclusivamente, até os 6 meses e, atualmen te, faz 
tratamento com ferro oral, sem melhora da anemia. Os resultados de seus exames 
laboratoriais foram: ferro 60 ng/dL, ferritina 28 ng/dL, Hb 7,0 g/dL, VCM 82 fl, leucócitos 
14.300/UL, plaquetas 550.000/mm³. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é  

A) anemia ferropriva. 

B) deficiência de G6PD. 

C) anemia falciforme. 

D) talassemia major. 

 
37. RN a termo, nascido de parto normal, PN 3.500 g, gestação sem intercorrências, começou a 

apresentar, com 48 horas de vida, sangramento digestivo. Foram realizados exames com 
urgência que mostraram: TAP 50%, TTP 40 segundos, Hb 13 g/dL, plaquetas 450.000 / mm³.  
Nesse caso, o diagnóstico mais provável é  

A) CIVD. 

B) deficiência de vitamina K. 

C) hemofilia. 

D) trombocitopenia aloimune. 
 
38. Chega, ao consultório pediátrico, uma criança de 4 anos, com história de palidez há 2 anos. 

No momento, apresentava astenia, dificuldades de aprendizado e geofagia. A mãe referia que 
ela gostava de tomar muito leite durante o dia. Ao realizar exame físico, constatou -se o 
seguinte: bom estado geral, hipocorada, acianotica, eupneica, com o abdome sem 
visceromegalias. Os resultados dos exames laboratoriais foram: ferro 10 ng/dL, ferritina 3 
ng/dL, Hb 5,0 g/dL, VCM 63 fl, plaquetas 650.000/mm³. Nesse momento, o tratamento 
adequado é: 

A) dieta rica em ferro. 

B) ferro endovenoso. 

C) transfusão de concentrado de hemácias.  

D) ferro elementar oral. 

 
39. Em relação à Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica associada à COVID -19 (SIM-

P), 

A) a sorologia não tem relevância no diagnóstico dessa síndrome.  

B) os sinais e sintomas gastrointestinais são raros.  

C) o diagnóstico é possível apenas com o RT-PCR no SWAB de secreções orofaríngeas.  

D) a febre é o sinal clínico mais frequente.  
 
40. Criança de 4 anos é levada à consulta ao pediatra para avaliação por contato intradomiciliar 

com pai, que teve diagnóstico de tuberculose pulmonar há 15 dias. O paciente está bem e 
sua mãe nega tosse, febre, adinamia e perda de peso. Ao realizar exame físico, não 
apresenta alterações. Após 1 semana da consulta, o paciente retorna com os exames 
solicitados pelo pediatra que mostram: hemograma normal, radiografia de tórax dentro da 
normalidade e teste tuberculínico (PPD) = 8 mm. Diante desse quadro, a conduta adequada é  

A) iniciar tratamento para infecção latente por tuberculose com isoniazidida ou rifampicina.  

B) iniciar tratamento com esquema tríplice composto de rifampicina, isoniazida e 

pirazinamida. 

C) iniciar esquema com quatro drogas, a rifampicina, a isoniazida, o etambutol e a 

pirazinamida. 

D) observar, clinicamente, o paciente e realizar controle radiológico sem tratamen to 
medicamentoso. 
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41. V.F.S., 5 anos de idade, procedente de Ceará-Mirim, é internado no Hospital Universitário 

com história de febre e aumento do volume abdominal há 10 dias, além de astenia e palidez. 

O seu peso e a estatura eram adequados para a idade. Ao realizar exame físico, o pediatra 

observou que o paciente estava em regular estado geral, anictérico, hidratado, sem edemas e 

com hepatomegalia de 4 cm do rebordo costal direito e esplenomegalia a 8 cm do rebordo 

costal esquerdo. Ele também não apresentava rash cutâneo e nem sangramentos. A genitora 

negava que havia familiares doentes. Ele realizou hemograma que evidenciou pancitopenia e 

enzimas hepáticas levemente aumentadas. Contudo, a concentração de bilirrubinas e o 

coagulograma estavam normais. Nessa condição,  

A) deve-se realizar mielograma para diagnóstico diferencial de leishmaniose visceral e 
leucemias, além de teste rápido ou de sorologia para leishmaniose.  

B) o teste rápido para leishmaniose não deve ser realizado rotineiramente, pela baixa 
sensibilidade e especificidade. 

C) o antimonial pentavalente estaria contraindicado nesse paciente, se o diagnóstico fosse 
leishmaniose visceral. 

D) a anfotericina lipossomal é sempre a primeira escolha para crianças com leishmaniose 
visceral. 

 

42. Gestante, 37 semanas de idade gestacional, chega à maternidade em franco trabalho de 

parto, evoluindo para parto normal. A parturiente tem relato, no cartão de pré -natal, de HIV 

reagente no primeiro trimestre, sendo iniciado tratamento antirretroviral adequado que 

perdurou até o fim da gestação. Entretanto, não há relato de cargas virais documentadas no 

pré-natal. Nesse caso, a conduta correta para o recém-nascido (RN) exposto ao HIV é 

A) manter a criança em isolamento, uma vez que o alojamento conjunto em período integral 
não é recomendado para recém-nascido exposto ao HIV. 

B) iniciar apenas a zidovudina nas primeiras 4 h, já que a mãe fez o tratamento 
medicamentoso adequado durante a gestação.  

C) iniciar a sulfametoxazol e o trimetropim profilático, nas primeiras horas de vida, junto com 
a zidovudina, devido à alta letalidade, em lactentes, da infecção oportunista pelo 
Pneumocystis jiroveci.  

D) realizar banho imediato após o parto e aspirar vias aéreas delicadamente, se necessário. 
Iniciar zidovudina nas primeiras 4 horas de vida e nevirapina nas primeiras 48 horas. 

 

43. Paciente de 5 anos é levado ao pronto-socorro com queixa de febre, há 3 dias, acompanhada 

de tosse, coriza, sinais de conjuntivite e prostração. Há 24 h, apresenta o surgimento de 

exantema maculopapular, iniciando-se em região retroauricular e estendendo-se para face, 

membros e tronco. Houve persistência e piora da febre (39,5 C) após o surgimento do 

exantema. O pediatra observa que, no cartão vacinal, há atraso importante das seguintes 

vacinas: tríplice viral, tetra viral e reforços DTP e VOP. O pai da criança relata ter viajado 

com a família para o Norte do país (Pará), há cerca de 15 dias. Nesse contexto, a doença 

exantemática mais provável da criança é 

A) eritema infeccioso.    C) escarlatina. 

B) exantema súbito.    D) sarampo. 

 

44. A Febre de Origem Indeterminada (FOI) é uma frequente situação de exercício diagnóstico. 

Sobre essa condição,  

A) as doenças do tecido conjuntivo não são importantes na etiologia da FOI.  

B) a classificação consiste em FOI clássica, nosocomial, em neutropênicos e relacionada ao 
HIV. 

C) a febre medicamentosa é a principal causa da FOI.  

D) a endocardite infecciosa não está entre as principais causas de FOI.  



   Residência Médica  Seleção 2021 Endocrinologia, Gastroenterologia e Neonatologia  Quero abraçar, na fuga, o pensamento. 12 

Considere o texto abaixo para responder às questões 45 e 46.   
 

Adolescente, sem antecedentes relevantes, iniciou quadro de febre associada a 

sintomas gripais. Evoluiu, após alguns dias, com dificuldade de deambulação, quando 

a marcha passou a ter a base alargada. Concomitantemente, verificou -se rash 

cutâneo, náuseas, cefaleia, além de ataxia axial e apendicular.  
 

45. O paciente, provavelmente, apresenta a seguinte patologia  

A) cerebelite aguda.   C) doença de Moyamoya. 

B) doença de Lafora.   D) síndrome de Aicardi-Goutièrres. 

 

46. Nesse caso, possibilitou estabelecer o diagnóstico do paciente 

A) o sinal de Babinski. 

B) o teste de Romberg negativo. 

C) o sinal de Lhermitte. 

D) a manobra de Gowers positiva. 

 

47. Escolar de 7 anos de idade, com diagnóstico de encefalopatia crônica não evolutiva do tipo 

diplégico, chega ao ambulatório de pediatria com antecedente de prematuridade e 

ressonância de encéfalo, evidenciando leucoencefalomalácia periventricular. O resultado do 

exame neurológico desse paciente, certamente, apresentará  

A) paresia crural, hipertonia espástica, hipotrofismo e hiperreflexia. 

B) tetraparesia, hipertonia plástica, hipotrofismo e hiperreflexia.  

C) paresia braquial, hipertonia plástica, hipertrofismo e hiporreflexia.  

D) paresia braquial, hipertonia espástica, hipertrofismo e normorreflexia  

 

48. O Acidente Vascular Encefálico é um diagnóstico mais raro na criança do que no adulto, mas 

apresenta causas mais diversificadas, existindo, muitas vezes, condições predisponentes. A 

condição mais significativa para predispor Acidente Vascular Encefálico na faixa pedi átrica é 

A) hipertensão arterial sistêmica.    C) doença de Charcot Marie Tooth. 

B) anemia falciforme.     D) miastenia gravis. 

 

49. De acordo com a nova classificação das crises epilépticas, as crises são caracterizadas por 

terem início focal e serem generalizadas ou desconhecidas, apresentando descrição adicional 

de quadro motor ou não motor. A epilepsia com crises focais motoras e não motoras ativadas 

pelo sono, que ocorre, predominantemente, em crianças com exame neurológico normal, 

denomina-se  

A) rolândica. 

B) Lennox Gastaut. 

C) mesial temporal. 

D) mioclônica juvenil. 

 

50. O desenvolvimento neurológico consiste em um processo contínuo e sequencial, no qual o 

ser humano adquire habilidades desde movimentos simples e desorganizados a atividades 

altamente complexas. Em relação ao desenvolvimento infantil,  

A) um sinal de alerta, quanto à disfunção neurológica, é o bebê não manter a fixação ocular 

aos dois meses de idade. 

B) uma criança que não engatinha, provavelmente tem atraso do desenvolvimento moto r. 

C) os reflexos osteotendíneos não são pesquisados no primeiro ano de vida.  

D) o reflexo cutâneo plantar permanece em extensão até os 48 meses.  
 


