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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - Você está atendendo em uma unidade de saúde e, ao avaliar uma criança com queixas respiratórias agudas, percebe 
que é um respirador oral. É uma característica encontrada no exame físico compatível com esse diagnóstico 
sindrômico: 

 

a) hipertonia da musculatura perioral. 
►b) mordida aberta e cruzada. 
c) lábio superior hipertrófico. 
d) palato baixo e largo. 
e) língua alta tocando o palato. 

 
02 - As pneumonias adquiridas na comunidade (PAC) são uma das principais causas de morbimortalidade pediátrica, 

refletindo um grave problema de saúde pública. Em relação às pneumonias na infância, numere a coluna da direita de 
acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Pneumonia afebril do lactente. 
2. Pneumonia lobar com derrame pleural. 
3. Pneumonite intersticial. 
4. Pneumatocele. 

(   ) Streptococcus pneumoniae. 
(   ) Mycoplasma pneumoniae. 
(   ) Oxacilina. 
(   ) Macrolídeos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 3 – 1. 
b) 3 – 2 – 1 – 4. 
c) 3 – 1 – 4 – 2. 
►d) 2 – 3 – 4 – 1. 
e) 2 – 3 – 1 – 4. 

 
03 - Recém-nascido de 16 dias de vida é trazido ao pronto-atendimento com febre de 38,2 ºC, que iniciou há 2 horas. 

Recusou o seio materno no momento da febre, mas a mãe nega outros sintomas. Ao exame físico, apresentava-se em 
bom estado geral, sem sinais de toxemia. Com base nas informações acima, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O recém-nascido deve ser investigado com hemograma e urinálise com urocultura, e se os exames forem normais, 
solicitar retorno diário com curva térmica. 

2. O recém-nascido deve ser internado e realizada uma investigação completa, incluindo hemograma, hemocultura, 
urocultura, análise de liquor e radiografia de tórax. 

3. Deve ser iniciada antibioticoterapia empírica, mesmo se o hemograma tiver resultado normal. 
4. Nos casos em que a análise de liquor esteja alterada, o antibiótico de escolha é uma cefalosporina de 3a geração, 

visando a cobertura do agente mais provável, a Neisseria meningitidis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
04 - Lactente de 3 meses de idade, há 10 dias apresenta tosse persistente e febre baixa. Há um dia iniciou com vômitos 

pós-tosse e a mãe observou, algumas vezes, a presença de um “guincho” pós-tosse. A mãe relatou que a criança já 
apresentou cianose e 2 episódios de apneia associados à tosse persistente, mas que no período entre as crises de 
tosse ela fica normal. Ao exame físico, a paciente encontrava-se sem esforço respiratório e sem sinais significativos 
na ausculta pulmonar, porém no momento em que apresentou uma crise de tosse, ficou pletórica e, em seguida, 
cianótica, evoluindo com um episódio de apneia. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar: 

 

a) O hemograma, caracteristicamente, apresentará leucopenia com neutropenia. 
b) A radiografia de tórax evidenciará hiperinsuflação com retificação de arcos costais. 
c) Oxigenioterapia e uso de beta-2 agonista devem fazer parte da terapêutica. 
d) O tratamento deve ser realizado com amoxicilina-clavulanato. 
►e) Estão indicadas a internação hospitalar e notificação do caso. 

 
05 - A escolha adequada de antimicrobianos envolve inúmeros fatores, entre eles a idade do paciente, o espectro de ação 

e o sítio de ação. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) As quinolonas têm contraindicação absoluta em menores de 16 anos de idade, pelo risco de dano de cartilagem 
de crescimento. 

(   ) A ampicilina tem ação sobre o Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium e Listeria monocytogenes. Assim, 
pode ser usada em casos de abdome agudo e também na meningite neonatal. 

(   ) Entre as cefalosporinas de terceira geração, somente a ceftriaxona tem ação ótima em Pseudomonas sp. 
(   ) Oxacilina e amoxicilina associadas ao clavulanato são opções terapêuticas para doenças estafilocócicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – F – V. 
e) V – V – V – F.  
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06 - Criança de 8 anos, portadora de asma extrínseca, em uso de corticoide inalado contínuo, dá entrada no pronto-
atendimento com queixas de tosse e falta de ar, inclusive com dificuldade de falar. Ao exame físico: frequência 
respiratória = 62 ipm, agitação psicomotora, batimento de aletas nasais, gemência, tiragem supraesternal e 
supraclavicular, com diminuição difusa de murmúrio vesicular. Saturação de oxigênio = 82% no oxímetro de pulso, em 
ar ambiente. Atendimento de primeira hora feito com salbutamol e brometo de ipratrópio em aerossol, prednisolona 
via oral e oxigenioterapia. Após a primeira hora, permanece com o mesmo exame físico, necessitando de 4 litros/minuto 
de oxigênio para manter saturação de oxigênio em 89%. Qual conduta, com nível de evidência A, deve ser instituída 
na tentativa de reverter a gravidade da crise? 

 

a) Repetir o tratamento da primeira hora. 
►b) Iniciar sulfato de magnésio endovenoso. 
c) Indicar intubação e ventilação mecânica. 
d) Indicar ventilação não invasiva e heliox. 
e) Iniciar heliox associado a cetamina. 

 
07 - Escolar de 9 anos, masculino, admitido no pronto-atendimento com história de poliúria, polidipsia e emagrecimento 

de 2 kg em 2 semanas. Glicemia capilar > 500 mg/dL. Com relação ao tratamento da cetoacidose diabética, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A ressuscitação volêmica deve ser agressiva e rápida, para corrigir o déficit de fluidos. 
(   ) A administração de insulina deve ser em bólus endovenosa nos casos de hiperglicemia acentuada com acidose 

metabólica grave. 
(   ) A osmolaridade sérica efetiva é um parâmetro que reflete hidratação celular e extracelular. 
(   ) A presença de acidose metabólica grave, hiponatremia e níveis elevados de ureia na admissão são fatores 

preditores de edema cerebral nos pacientes com cetoacidose diabética. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
►e) F – F – V – V. 

 
08 - Lactente de 10 meses, admitido no pronto-atendimento com história de febre alta e esforço respiratório. Ao exame: 

frequência cardíaca = 190 bpm, frequência respiratória = 76 ipm, temperatura = 39,6 ºC, pressão arterial = 60x30 mmHg, 
sonolento alternando com irritabilidade, extremidades frias e pulsos finos. Com relação ao tratamento da sepse e 
choque séptico em pediatria, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A reversão das alterações hemodinâmicas da admissão está associada à redução de 40% da chance de óbito, 
independentemente do estado hemodinâmico no momento da chegada ao pronto-atendimento. 

b) Com relação aos marcadores laboratoriais de disfunção cardíaca em crianças, a troponina não tem valor prognóstico, 
apenas o lactato sérico. 

c) O valor de hemoglobina para indicar transfusão de concentrado de hemácias nos pacientes pediátricos com choque séptico 
é abaixo de 7 g/dL. 

d) O volume de ressuscitação volêmica com soro fisiológico 0,9% nesses casos deve ser a partir de 60 mL/kg, no mínimo. 
e) Nas crianças que se apresentam com alta resistência vascular periférica, a noradrenalina é a droga vasoativa de escolha. 

 
09 - Em relação à aplicação do escore de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) em crianças com sepse, assinale 

alternativa correta. 
 

a) Não existem evidências de literatura validando o escore de SOFA para uso em crianças menores de 2 anos de idade. 
b) O escore de SOFA pode ser utilizado exclusivamente nos casos de sepse de foco pulmonar e em crianças acima de 

6 anos. 
►c) O escore de SOFA foi adaptado e validado para uso em crianças com sepse e inclui variáveis relacionadas aos sistemas 

nervoso, respiratório, renal, cardíaco, hepático e de coagulação. 
d) Em crianças, deverá ser usado q(rápido)SOFA, que inclui como variáveis a escala de Glasgow, os valores de pressão 

arterial sistólica e a presença de taquipneia. 
e) O escore de SOFA já foi validado para uso em crianças, porém somente pode ser usado nos casos de sepse em pacientes 

com necessidade de ventilação mecânica. 
 
10 - Menino de 11 anos, vítima de um acidente automobilístico, dá entrada no pronto-socorro com o seguinte exame físico: 

apresenta abertura ocular somente a estímulos dolorosos, sem resposta verbal a estímulos dolorosos e com resposta 
motora com padrão em extensão de membros superiores e membros inferiores. Apresenta pupilas com miose 
importante, com reflexo fotomotor preservado, movimentos conjugados horizontais ausentes, com preservação dos 
movimentos verticais na pesquisa do reflexo óculo-cefálico De acordo com os dados do exame físico, a avaliação do 
nível de consciência segundo a escala de coma de Glasgow e a topografia da lesão no sistema nervoso central são, 
respectivamente: 

 

a) Glasgow 6 e localização da lesão em ponte. 
b) Glasgow 6 e localização da lesão em mesencéfalo. 
c) Glasgow 5 e localização da lesão em tálamo. 
►d) Glasgow 5 e localização da lesão em ponte. 
e) Glasgow 5 e localização da lesão em mesencéfalo. 

  



5/13 

 

11 - A acidose metabólica é um distúrbio ácido-básico frequentemente encontrado em pacientes gravemente enfermos 
internados em UTI pediátrica. Um dos parâmetros que deve ser analisado para auxiliar a identificar causa da acidose 
é o anion gap. Quando um paciente tem acidose metabólica com anion gap normal, qual deve ser a causa? 

 

a) Hiperlactatemia do tipo A. 
►b) Hipercloremia. 
c) Cetoacidose diabética. 
d) Intoxicação salicílica. 
e) Intoxicação por etanol. 

 

 
12 - Criança de 3 anos, portadora de tetralogia de Fallot, submetida a cirurgia de Blalock Taussig há 18 meses, chega ao 

pronto-atendimento com história de diarreia e vômitos há 2 dias, diminuição de diurese e gemência. Ao exame físico: 
sonolenta, gemente, frequência cardíaca = 212 bpm, frequência respiratória = 48 mrpm, pressão arterial = 62x38 mmHg, 
hipofonese de bulhas, extremidades frias, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos periféricos palpáveis. 
Saturação de oxigênio no oxímetro de pulso = 88%, em ar ambiente. O eletrocardiograma evidenciou o traçado abaixo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A principal hipótese diagnóstica e a conduta imediata a ser tomada são: 
 

a) taquicardia supraventricular – manobras vagais. 
b) taquicardia ventricular – adenosina. 
c) torsade de Pointes – adenosina. 
d) taquicardia supraventricular – adenosina. 
►e) taquicardia ventricular – cardioversão sincronizada. 

 

 
13 - A respeito da doença de Kawasaki na infância, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças em países desenvolvidos. 
2. Trata-se de uma doença autoimune, inflamatória, que acomete vasos de pequeno calibre, sendo o acometimento 

dos vasos coronarianos o fator responsável pela boa ou má evolução do paciente. 
3. O diagnóstico da forma clássica da doença é feito na presença de febre por mais de 4 dias e quatro dos cinco 

sinais cardinais, a saber: lesões de cavidade oral, hiperemia conjuntival, rash cutâneo, edema com ou sem 
hiperemia de mãos e pés e linfadenite. 

4. Corticosteroides devem ser associados à imunoglobulina, no tratamento inicial aos pacientes de alto risco para 
desenvolvimento de lesões coronarianas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 

 
14 - Paciente com 4 meses é trazido à consulta pela mãe, que tem como queixa principal a presença de ruído respiratório, 

que teve início desde os 2 meses de idade. A mãe refere que, desde os 2 meses de idade, após quadro de infecção 
com febre, percebe “chio” no peito da criança; acha que às vezes melhora e que quando faz inalação melhora. Mama 
normal, sem engasgos, vacinas em dia, bom crescimento pondero-estatural. História familiar sem particularidades, é 
filho único; nasceu a termo, de parto normal, após gravidez sem intercorrências. Ao exame físico: peso e estatura 
normais para idade; FR = 40 ipm;, saturação na oximetria = 97%; presença de tiragem supraesternal; ausculta cardíaca 
normal; murmúrio vesicular audível bilateral e simétrico; roncos, estertores e sibilos monofônicos audíveis na 
inspiração. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Deve-se iniciar tratamento para asma do lactente como prova terapêutica. 
b) A possibilidade de bronquiolite obliterante deve ser considerada, devido à persistência da sibilância. 
c) A presença de sibilância precoce, persistente, sugere quadro de doença do refluxo gastroesofágico. 
►d) Sibilos monofônicos, presentes na inspiração, persistentes, sugerem doença de vias respiratórias superiores ou de vias 

aéreas proximais. 
e) A presença de sibilos monofônicos é uma característica da síndrome de Wilson-Mikity. 
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15 - Lactente de 13 meses apresenta história de taquipneia desde os 6 meses de idade, tiragem e hipoxemia. A mãe refere 
que achava a “respiração diferente” desde o primeiro mês de vida e que há dificuldade de ganho de peso desde os 
5 meses. Ao exame físico, apresenta oximetria de 92-93%, tórax com aumento de volume, presença de tiragem 
intercostal e supraesternal e estertores grossos mais audíveis em região anterior do tórax. A radiografia de tórax 
evidencia aumento do diâmetro anteroposterior e a tomografia revela padrão em vidro fosco na porção medial dos 
lobos superiores no lobo médio e na língula. Os cortes obtidos em expiração apresentam aprisionamento aéreo. O 
paciente recebeu tratamento para asma sem melhora. A hipótese diagnóstica é: 

 

►a) doença pulmonar intersticial. 
b) bronquiolite obliterante. 
c) fibrose cística. 
d) displasia broncopulmonar. 
e) alergia à proteína do leite de vaca. 

 
16 - O desenvolvimento pulmonar é dividido em estágios, de acordo com a aparência histológica. Em relação aos estágios 

de desenvolvimento pulmonar, assinale a alternativa correta. 
 

a) A origem do crescimento pulmonar é de tecido mesodérmico e depende de fatores de transcrição de origem nuclear. 
►b) O período pseudoglandular ocorre entre 6-17 semanas, quando ocorre a formação de brônquios e bronquíolos; após esse 

período não se formam mais vias de condução no aparelho respiratório. 
c) No período de desenvolvimento alveolar que ocorre após o nascimento e pode se estender até o início da adolescência, 

ocorre formação de alvéolos e de bronquíolos terminais. 
d) Durante o período canalicular, os bronquíolos se dividem e formam bronquíolos respiratórios, mas ainda não há produção 

de surfactante pulmonar. 
e) A cavidade pleuroperitoneal fecha precocemente no período embrionário, e falha nesse processo leva a malformações 

como hérnia diafragmática congênita e pode causar hipoplasia pulmonar. 
 
17 - A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é um diagnóstico sugerido muitas vezes em consultas de rotina de 

lactentes. Diante da impossibilidade de aleitamento materno em lactente com APLV, é correto afirmar: 
 

a) As fórmulas sem lactose são utilizadas em pacientes com APLV, diminuindo a sintomatologia rapidamente. 
►b) As fórmulas com proteína extensamente hidrolisada (ou as fórmulas de aminoácidos quando a hidrolisada não for tolerada) 

são indicadas no tratamento da APLV. 
c) As fórmulas com proteína parcialmente hidrolisada são a primeira escolha em pacientes com APLV IgE mediada 

comprovada e com menos de 6 meses. 
d) As fórmulas com proteína de soja podem ser utilizadas na intolerância à lactose e nas alergias mediadas e não mediadas 

por IgE, tendo como vantagem a possibilidade de ser oferecida desde o primeiro mês de vida. 
e) Nos casos de APLV, a introdução precoce de alimentação sólida, antes dos 3 meses de idade, está indicada. 

 
18 - Menina de 8 anos é trazida à consulta pela mãe, com queixa de dor abdominal em cólica, recorrente, há 4 meses. A dor 

é localizada em mesogástrio, de moderada à forte intensidade, piora após alimentação e ocorre cerca de três a quatro 
vezes ao dia. Refere diminuição de apetite, náuseas e perda de 4 kg, além de febre aferida (38 ºC), cerca de uma a três 
vezes por semana nesse período. Nega diarreia ou sangramento gastrointestinal. Evacua fezes em cíbalos diariamente. 
Há 6 meses vem acompanhando com dermatologista, devido a lesões nodulares avermelhadas e dolorosas, com cerca 
de 2 a 3 centímetros de diâmetro, em região pré-tibial, que surgem e desaparecem espontaneamente. Com base no 
caso acima, o diagnóstico é: 

 

a) dor abdominal funcional em paciente com anorexia nervosa e lesão de pele factícia. 
b) doença celíaca. 
►c) doença de Crohn. 
d) constipação intestinal. 
e) síndrome de Munchausen por procuração. 

 
19 - Lactente de 10 meses, sexo feminino, chega ao pronto-atendimento trazida pela mãe, com queixa de “respiração 

cansada”. Há um dia com coriza e obstrução nasal. Nega tosse ou febre. Foi à Unidade Básica de Saúde da região 
metropolitana e ficou 3 horas na fila. Está em jejum há cerca de 4 horas. Iniciou com taquipneia e foi encaminhada ao 
pronto-atendimento. Nega vômitos, diarreia, recusa alimentar ou outros sintomas. Refere ter sido internada 2 vezes 
com sintomas semelhantes, e ter sido tratada por pneumonia. Ao exame, bom estado geral, ativa e reativa, corada, 
hidratada, acianótica, anictérica, frequência cardíaca = 140 bpm, frequência respiratória = 60 ipm, com respiração 
profunda, temperatura axilar = 36,5 ºC, pressão arterial = 80x60 mmHg. Cabeça e pescoço: mucosas úmidas e coradas, 
bochechas protuberantes. Apresenta fontanela normotensa; oroscopia e otoscopia normais. Enchimento jugular 
normal. Campos pleuropulmonares livres, sem ruídos adventícios. Pré-córdio: palpação normal, bulhas cardíacas 
rítmicas, normofonéticas, taquicárdicas e sem sopros. Abdome: protuberante, ruídos hidroaéreos normais, flácido, 
indolor à palpação, com fígado palpável a 18 cm de rebordo costal direito na linha hemiclavicular e a 15 cm do apêndice 
xifoide, de consistência normal. Baço não palpável. Membros sem particularidades. Enchimento capilar normal. 
Glicemia capilar = 20 mg/dL (dosagem repetida e confirmada). Gasometria arterial: pH = 7,12, pO2 = 95 mmHg, 
pCO2 = 20 mmHg, bicarbonato = 10 mEq/L, BE = -20. Para diagnóstico laboratorial do caso acima, qual(is) exame(s) 
deve(m) ser solicitado(s)? 

 

a) Provas de função hepática. 
b) Bioquímica hepática. 
c) Hemograma e hemocultura. 
d) Cloro para cálculo do anion gap. 

►e) Ácido úrico e lipidograma. 
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20 - Lactente de 6 meses foi encaminhado por alteração no nível de consciência. Mãe refere que o paciente estava em 
aleitamento materno exclusivo e apresentou 4 episódios de vômito hoje. Foi progressivamente ficando letárgico e não 
responsivo. Nega febre, diarreia ou outros sintomas. Anteriormente era hígido. Mãe relata que teve diagnóstico de 
síndrome HELLP durante a gestação, que o parto foi cesáreo com 37 semanas e que a criança não apresentou 
intercorrências no período neonatal. Ao exame, evidencia-se paciente comatoso, com hepatomegalia e hipotonia. 
Exames laboratoriais demonstraram hipoglicemia, acidose metabólica leve, aumento moderado das transaminases 
séricas e hiperamonemia. O coagulograma e as dosagens sanguíneas de albumina, sódio, potássio, ureia e creatinina 
eram normais, assim como o hemograma e a dosagem sérica de proteína C reativa. A análise de liquor foi normal e, 
evolutivamente, confirmou-se que hemocultura e urocultura eram negativas. Com base no caso acima, qual o 
diagnóstico provável? 

 

a) Falência hepática aguda. 
b) Hepatite fulminante. 
c) Cetoacidose diabética. 
►d) Defeito na beta-oxidação dos ácidos graxos. 
e) Encefalopatia hiperosmolar. 

 

 
21 - Paciente de 10 anos, sexo feminino, apresenta crises de vômito, não bilioso, em torno de 10 vezes ao dia, 

ocasionalmente acompanhados de dor abdominal leve ou cefaleia frontal pulsátil. As crises iniciaram há 3 anos, 
ocorrem a cada 3 ou 4 meses, duram sempre 48 horas e são acompanhadas de salivação abundante. Nega outros 
sintomas, fatores desencadeantes ou sintomas entre as crises. Desenvolvimento pondero-estatural acompanhando o 
escore Z +1. Exame físico e neurológico normais. Trouxe exames já realizados, que incluem seriografia de esôfago, 
estômago e duodeno, endoscopia digestiva alta, ecografia abdominal, hemograma, sódio, potássio, glicemia, ureia, 
creatinina, lactato, amônia, cloro, bicarbonato, amilase, lípase e bioquímica hepática, todos normais. Considerando os 
dados apresentados, a hipótese diagnóstica correta para a paciente é: 

 

a) enxaqueca. 
b) enxaqueca abdominal. 
c) síndrome diencefálica. 
►d) síndrome dos vômitos cíclicos. 
e) transtorno de ansiedade. 

 

 
22 - Em relação ao autismo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A síndrome de X frágil é mais frequente nas meninas. 
2. O início pode ocorrer até os 12 anos de idade. 
3. Predomina no sexo masculino. 
4. Há evidências de que a causa ambiental, principalmente a falta de estimulação dos pais, é importante na 

fisiopatogenia. 
 

Assinale a afirmativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
23 - Adolescente, 12 anos de idade, vem à consulta médica por quadro de hiperatividade, desatenção e impulsividade. O 

tratamento medicamentoso adequado é com: 
 

a) haloperidol. 
►b) metilfenidato. 
c) lítio. 
d) fenobarbital. 
e) benzodiazepínico. 

 

 
24 - Menino de 8 meses de idade apresenta reações tônicas cervicais e dos membros após alimentação, acompanhadas de 

cianose perioral. Não perde a consciência. A partir do exposto, o diagnóstico é: 
 

►a) síndrome de Sandifer. 
b) síncope. 
c) crise de perda de fôlego. 
d) crise generalizada tônica. 
e) cólica do lactente. 
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25 - Em relação à paralisia cerebral, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Instala-se no período de máximo desenvolvimento cerebral, podendo ocorrer até os 7 anos de idade. 
2. A etiologia é variável: hipóxia, infecções e malformações cerebrais, entre outras enfermidades adquiridas. 
3. É frequentemente associada a epilepsia, alterações de linguagem e de visão e atraso intelectual. 
4. O baclofeno, os benzodiazepínicos e a toxina botulínica são terapêuticas indicadas para o tratamento da 

espasticidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Em relação ao estado de mal epiléptico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O tratamento medicamentoso inicial pode ser realizado com diazepam endovenoso ou intrarretal. 
2. A realização de um eletroencefalograma de urgência é essencial para confirmação do diagnóstico. 
3. Após avaliação inicial e estabilização dos sistemas respiratório e cardiovascular, deve ser realizada glicemia 

capilar para afastar hipoglicemia e dosagem sérica de eletrólitos. 
4. As principais causas envolvem lesões estruturais, principalmente neurocisticercose e malformação cerebral. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
27 - Menino de 1 ano e 6 meses é levado ao pediatra por apresentar dificuldade de marcha e tremores de extremidades há 

1 mês, com piora progressiva, evoluindo com abalos musculares involuntários e também movimentos rápidos e 
involuntários dos olhos. Sem febre ou outras alterações. Ao exame físico: opsoclônus-mioclônus, ausência de 
linfonodos palpáveis, ausência de visceromegalias ou massas palpáveis, sem sinais de sangramento, afebril. Esses 
sintomas são compatíveis com síndrome paraneoplásica. Qual neoplasia pode ser a causa desse quadro e quais 
exames de imagem devem ser solicitados para seu diagnóstico? 

 

a) Tumor de Wilms – ressonância de crânio e abdome. 
b) Rabdomiossarcoma – tomografia de tórax e abdome e cintilografia óssea. 
c) Meduloblastoma – ressonância de crânio e neuroeixo. 
d) Tumor neuroectodérmico primitivo – ressonância de abdome e neuroeixo. 
►e) Ganglioneuroblastoma – tomografia de tórax, ressonância de abdome e cintilografia com MIBG. 

 
28 - Quanto ao linfoma de Hodgkin em Pediatria, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Faz parte do estadiamento a presença de febre, prurido e anorexia, chamados sintomas B. 
2. A classificação histopatológica de Rye é o principal fator prognóstico. 
3. O diagnóstico da doença é feito pela biópsia do local comprometido de maior representatividade. 
4. Anemia hemolítica autoimune, neutropenia autoimune e plaquetopenia autoimune podem estar presentes no 

diagnóstico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
29 - Criança de 3 anos apresentando petéquias e equimoses disseminadas há 1 dia, acompanhadas de sangramento ativo 

(epistaxe). Nega história familiar de sangramento. Ao exame físico, apresenta petéquias e pequenas equimoses em 
membros, sem evidência de sangramento ativo, sem hepatoesplenomegalia ou linfonodomegalia. Hemograma 
evidencia 8.000 plaquetas/mm3, sem outras anormalidades. Esfregaço de sangue periférico com algumas poucas 
plaquetas gigantes, sem outras alterações. Quanto à investigação inicial e tratamento, é correto afirmar: 

 

a) Deve-se realizar aspirado de medula óssea e iniciar corticoterapia via oral. 
b) Não são necessários novos exames para o diagnóstico, devendo-se iniciar imediatamente corticoterapia via oral. 
►c) Não são necessários novos exames para o diagnóstico, devendo-se observar o paciente sem nenhum tratamento 

adicional. 
d) Deve-se realizar aspirado de medula óssea e iniciar corticoterapia via endovenosa. 
e) Não são necessários novos exames para o diagnóstico, devendo-se iniciar imediatamente corticoterapia via endovenosa. 
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30 - A criança com neoplasia apresenta risco aumentado de complicações infecciosas devido a alterações do seu sistema 
imune. A respeito do assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A droga de escolha para o tratamento de infecção por estafilococo coagulase negativo é a vancomicina. 
(   ) O Aspergillus é o agente mais comum de infecção fúngica invasiva em pacientes imunocomprometidos. 
(   ) A varicela pode se manifestar de maneira disseminada no paciente imunossuprimido, sendo que a complicação 

mais comum é a pneumonite, com alta taxa de mortalidade. 
(   ) Crianças em tratamento para leucemia devem realizar profilaxia antibiótica com penicilina V oral. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – V – F. 
e) V – F – F – V. 

 
31 - Em relação às anemias hereditárias na infância, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A criança com traço de alfa talassemia apresenta anemia discreta com microcitose e 5 a 10% de hemoglobina 
Bart’s ao nascimento. 

(   ) A osteoporose é um achado comum nos pacientes com beta talassemia major, mesmo naqueles que recebem 
transfusão de concentrado de hemácias regularmente. 

(   ) Nas crianças com esferocitose é indicada a realização de colecistectomia profilática no momento da 
esplenectomia. 

(   ) A alfa talassemia caracteriza-se como anemia hipocrômica normocítica com presença de hemoglobina H na 
eletroforese. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 
32 - Em relação aos distúrbios da diferenciação sexual, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na insensibilidade androgênica completa, o fenótipo de recém-nascidos com cariótipo 46, XY é feminino, há regressão 
dos testículos e desenvolvimento normal dos derivados dos ductos de Wolff. 

b) A hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase causa virilização das meninas e graus variados de 
ambiguidade da genitália externa de meninos. 

c) Na persistência dos ductos de Muller, as meninas apresentam ambiguidade da genitália interna, com presença do 
epidídimo e da vesícula seminal. 

d) A síndrome de Turner (cariótipo 45, XO) é causa de ambiguidade da genitália externa de meninas, com hipertrofia do 
clitóris e fusão das formações labioescrotais. 

►e) Na deficiência da enzima 5- redutase, há virilização incompleta da genitália externa de meninos. 
 
33 - A respeito da triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 

seguintes afirmativas: 
 

(   ) É realizada com a dosagem de 17-OH progesterona em amostra de sangue total em papel filtro. 
(   ) A amostra de sangue para esse teste deve ser coletada nas primeiras horas de vida, para evitar a designação 

errônea do sexo dos recém-nascidos portadores da doença. 
(   ) O uso de glicocorticoide pela mãe nas 24 horas que antecedem o parto pode determinar um resultado falso-

positivo desse teste de triagem neonatal. 
(   ) A prematuridade pode determinar o resultado falso-positivo dessa triagem neonatal. 
(   ) O resultado positivo desse teste de triagem neonatal implica o início imediato do tratamento do recém-nascido, 

enquanto se aguardam outros exames confirmatórios. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V – F. 
b) V – V – V – F – F. 
c) V – V – F – F – V. 
►d) V – F – F – V – F. 
e) F – F – V – V – V. 

 
34 - Paciente do sexo masculino, 14 anos de idade, procura atendimento com queixa de pouco crescimento nos últimos 

três anos. Ao exame: peso acima do 95º percentil, estatura no 10º percentil, índice de massa corpórea acima do 97º 
percentil, pré-púbere e com estatura-alvo no 75º percentil. Em relação ao caso acima descrito, é correto afirmar: 

 

a) Trata-se de obesidade e não há necessidade de investigação etiológica. 
b) A ausência de sinais puberais afasta a presença de hipercortisolismo. 
►c) Doença tireoidiana autoimune precisa ser investigada. 
d) Os achados clínicos podem ser causados por diabetes não diagnosticado. 
e) O quadro clínico é compatível com síndrome metabólica juvenil.  



10/13 

 

35 - Recém-nascido do sexo masculino, nascido de parto cesáreo eletivo após gestação sem intercorrências. Peso de 
nascimento 3.900 g. Com 6 horas de vida, iniciou com episódios de hipoglicemia, variando de 20 a 45 mg/dL, apesar 
de boa aceitação via oral. Foi iniciada administração de glicose EV contínua sem melhora. Exame físico do RN sem 
particularidades. Durante episódio de hipoglicemia de 31 mg/dL, a dosagem sérica de insulina foi 6 U/mL, cetonúria 
negativa, ausência de acidose metabólica. Em relação à investigação, diagnóstico e tratamento, é correto afirmar: 

 

a) O diagnóstico mais provável é hipoglicemia por baixa reserva de glicose. 
b) Quadros mais graves de hipoglicemia por hiperinsulinismo congênito são causados por mutações do gene da 

glucoquinase. 
c) O tratamento da hipoglicemia persistente deve ser baseado na oferta de carboidrato de hora em hora. 
d) A ocorrência de hipoglicemia com esse nível de insulina afasta a hipótese de erro inato do metabolismo. 
►e) A investigação deve incluir avaliação laboratorial no momento da hipoglicemia (amostra crítica), com administração de 

glucagon. 
 
36 - A formação óssea pode ser prejudicada pela falta de minerais (cálcio, fosfato ou ambos) ou por causa da produção 

deficiente de matriz óssea. Em relação às condições que podem afetar a formação óssea, é correto afirmar: 
 

a) Dieta pobre em fosfato na infância é a principal causa de deficiência de mineralização óssea. 
►b) Neonatos de mães com deficiência de vitamina D podem apresentar hipocalcemia e sinais de raquitismo. 
c) Nutrição parenteral prolongada em prematuros previne o aparecimento de doença óssea da prematuridade. 
d) Neonatos com dismorfismos faciais, cardiopatia congênita e hipocalcemia podem ter del22q11.2 e hiperparatireoidismo. 
e) Raquitismo e osteogênese imperfeita são doenças que afetam a mineralização da placa epifisária. 

 
37 - Um lactente de 10 meses apresenta lesão eritematosa na região coberta pelas fraldas há 1 semana. A mãe refere que 

ele teve 3 episódios de fezes amolecidas, sem febre e sem uso de medicamentos orais ou tópicos. Ao exame, observa-
se eritema intenso na região perineal, poupando as pregas, e presença de algumas exulcerações. A mãe afirma que 
realiza a limpeza com lenço umedecido e aplica uma pomada para assadura contendo óxido de zinco a cada troca. 
Com base nesse caso clínico, é correto afirmar que se trata de: 

 

a) dermatite de contato alérgica – tratamento é o corticoide tópico de média potência. 
b) candidíase perineal – tratamento é a nistatina tópica. 
►c) dermatite de contato irritativa – tratamento envolve medidas gerais e creme de barreira. 
d) psoríase da área de fraldas – tratamento é o imunomodulador tópico. 
e) acrodermatite enteropática – tratamento é a reposição de zinco. 

 
38 - O vitiligo é uma doença cujo diagnóstico é clínico e deve ser prontamente reconhecido pelo pediatra. Sobre as 

características dessa dermatose na infância, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As lesões são placas hipocrômicas precedidas por processo inflamatório. 
2. Caracteriza-se por manchas acrômicas que podem aumentar de número e tamanho. 
3. Lesão atrófica acrômica na região genital sugere o diagnóstico de vitiligo. 
4. No vitiligo é observado prurido de leve intensidade no local das lesões. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
39 - Um menino de 24 meses apresenta lesões de eczema na face e região extensora de membros, recorrentes e 

pruriginosas. São desencadeadas por mudança de temperatura e estresse emocional. A irmã de 5 anos tem rinite e a 
mãe tem asma. Com os dados apresentados, você elabora um diagnóstico provável sobre essa dermatose. A respeito 
do caso, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O tratamento das lesões ativas nesse paciente é realizado com creme de clobetasol. 
2. As orientações incluem uso de roupas de algodão e evitar banhos com água quente. 
3. Os alimentos não estão entre os fatores desencadeantes de crises nessa dermatose. 
4. A xerose cutânea e o dermografismo branco encontram-se entre os critérios diagnósticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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40 - Um menino de 14 anos apresenta lesões hipocrômicas maculares arredondadas de 0,3 a 1 cm no tronco anterior e 
posterior há 3 meses, levemente descamativas. As lesões aumentaram de número progressivamente e não há prurido 
ou outros sintomas associados. Baseado no diagnóstico que você fez com os dados apresentados no enunciado, 
identifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) É a dermatose mais frequente nos pré-escolares e é causada pelo Pityrosporum ovale. 
(   ) A pitiríase versicolor é infecção frequente e causada por um agente lipofílico. 
(   ) O tratamento nesse paciente pode ser realizado com antifúngicos tópicos. 
(   ) Quando o sinal de Zileri está presente, o tratamento não é mais necessário. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
e) V – V – V – F. 

 
*41 - A febre amarela é uma doença infecciosa aguda grave e, nos últimos anos, houve uma expansão da sua área de 

circulação. Deve-se estar alerta com os sinais clínicos da doença para que as medidas terapêuticas e de controle 
epidêmico sejam rapidamente realizadas. A respeito do tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O sinal de Faget, característico da doença, consiste em bradicardia associada a hipertermia. 
2. O sangramento observado nessa afecção é decorrente de plaquetopenia e coagulopatia. 
3. A evolução clínica é classicamente dividida em fases: infecção, remissão e intoxicação. 
4. Na fase inicial da doença, o diagnóstico é feito por sorologia para detecção de IgM, e na segunda semana, por 

pesquisa de vírus (isolamento viral ou detecção do genoma em tecidos ou sangue). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
42 - O Brasil vive atualmente uma epidemia de sarampo. O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas dessa afecção 

são fundamentais para as medidas adequadas de bloqueio e redução na cadeia de transmissão. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A sua fase prodrômica dura cerca de sete dias, com sinais e sintomas característicos: febre baixa, tosse, conjuntivite e 
linfonodomegalias. 

b) O sinal de Koplik (manchas brancas azuladas de base eritematosas no nível do molar) aparece tipicamente junto com o 
exantema. 

c) O exantema do sarampo se caracteriza pelo aparecimento segmentar, de progressão cefalocaudal, porém seu 
desaparecimento é de forma simultânea, ficando róseo frustro e com descamação laminar pelo corpo. 

d) A pneumonia bacteriana é a complicação mais grave e mais comum nos casos de sarampo. 
►e) Profissionais de saúde, para serem considerados vacinados, devem apresentar 2 doses de vacina, independentemente 

da época de vida em que receberam essas doses. 
 
43 - O acrônimo TORCHS serve para denominar várias doenças prevalentes no período neonatal. Muitas delas são 

oligoassintomáticas, porém podem trazer sequelas importantes para as crianças. Dessa forma, deve-se sempre estar 
atento aos exames de triagem e possíveis sintomas, para tomada de condutas de investigação e tratamento 
adequados. Baseado nas orientações do Ministério da Saúde do Brasil, identifique as afirmativas abaixo como 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) Criança exposta a sífilis materna durante a gestação, a qual não foi adequadamente tratada, deve ser notificada, 
investigada e tratada, mesmo que apresente VDRL negativo no parto. 

(   ) Criança exposta ao HIV, filho de mãe com história de uso irregular da medicação antirretroviral e carga viral 
indetectável com 36 semanas de gestação, deve receber AZT e nevirapina de forma profilática no período neonatal. 

(   ) Criança exposta a hepatite B deve receber vacina e imunoglobulina na maternidade e ser acompanhada até os 
9 meses de vida, quando realizará AgHbs e anti-Hbs. 

(   ) A sorologia materna positiva para HTLV consiste em contraindicação absoluta à amamentação. 
(   ) A anomalia congênita, de sistema nervoso central, mais associada à infeção pelo vírus zika é a microcefalia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V – V. 
b) F – F – V – F – V. 
c) F – F – V – V – F. 
d) V – F – F – F – V. 
e) V – V – F – V – F. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
  



12/13 

 

44 - Com relação às infecções pelo HPV em crianças, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São frequentes na infância, especialmente nos escolares e adolescentes, e podem sofrer involução espontânea. 
2. As verrugas planas ocorrem em área genital e são transmitidas por abuso sexual. 
3. As verrugas plantares são de fácil resolução com o uso de imiquimode. 
4. As verrugas filiformes são mais exofíticas, perpendiculares à pele, principalmente na região perinasal e perioral. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
45 - A asfixia perinatal pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da contratilidade 

miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca no recém-nascido. A ventilação com pressão positiva (VPP) 
adequada reverte esse quadro, na maioria dos pacientes. Mas quando não há reversão, é provável que hipoxemia e 
acidose metabólica importante estejam deprimindo o miocárdio, e nesse caso a massagem cardíaca está indicada. 
Considerando as Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à Reanimação do Recém-Nascido na Sala 
de Parto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O uso de monitor cardíaco com três eletrodos permite a detecção acurada, rápida e contínua da frequência 
cardíaca e é, atualmente, o método mais indicado para condução da reanimação na sala de parto. 

2. Na técnica dos dois polegares para realizar a massagem cardíaca, eles devem ser posicionados justapostos no 
terço inferior do esterno, a fim de gerar maior pico de pressão e pressão de pulso e reduzir a chance de lesão dos 
pulmões e do fígado. 

3. O profissional de saúde que vai executar a massagem cardíaca deve se posicionar atrás da cabeça do recém-
nascido, enquanto aquele que ventila se desloca para um dos lados. 

4. Considera-se falha do procedimento se, após 30 segundos de VPP com cânula traqueal e oxigênio a 100% 
acompanhada de massagem cardíaca, o recém-nascido mantiver frequência cardíaca < 60 bpm. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
46 - Recém-nascido com 37 semanas de idade gestacional, filho de mãe com diagnóstico de diabetes gestacional, é levado 

a UTI Neonatal por apresentar-se gemente e taquipneico na sala de parto, após cesárea eletiva. Ao nascimento, pesou 
4.200 gramas, e os escores de Apgar foram de 8 e 9, respectivamente, no 1o e 5o minutos. Ao exame apresentava-se 
em bom estado geral, corado em oxigênio sob hood a 30% (saturação na oximetria de pulso = 95%), frequência 
cardíaca = 164 bpm, frequência respiratória = 60 ipm, com tiragem sub e intercostal leves, sem alterações na ausculta 
pulmonar, bulhas rítmicas e normofonéticas, sopro sistólico de ejeção em bordo esternal esquerdo 2+/6, fígado a 2,5 
com do rebordo costal direito, aparentemente indolor, pulsos periféricos simétricos, com amplitude normal. 
Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta quanto à hipótese diagnóstica e conduta 
apropriada no caso. 

 

a) A síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido é o diagnóstico mais provável, estando indicada a intubação 
traqueal imediata para administração de surfactante exógeno. 

b) A taquipneia transitória do recém-nascido é o diagnóstico mais provável, estando recomendado o uso de diuréticos de alça 
potentes, como a furosemida. 

c) A hipertensão pulmonar persistente é o diagnóstico mais provável, estando indicado o uso de óxido nítrico inalatório. 
►d) A miocardiopatia hipertrófica é o diagnóstico mais provável, e nesses casos as drogas inotrópicas em geral estão 

contraindicadas, sendo o propranolol o agente mais útil. 
e) A transposição de grandes vasos é o diagnóstico mais provável, estando indicadas a restrição do uso de oxigênio e a 

infusão endovenosa de prostaglandina. 
 
47 - O palivizumabe é um anticorpo monoclonal, IgG1 humanizado, direcionado para um epítopo no sítio antigênico A da 

proteína de fusão do VSR. É composto de 95% de sequências de aminoácidos humanos e 5% de murinos. O 
palivizumabe apresenta atividade neutralizante e inibitória da fusão do vírus sincicial respiratório no epitélio 
respiratório da criança. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Seu uso está indicado em prematuros abaixo de 29 semanas e 6 dias, durante o período de sazonalidade do vírus. 
b) Os pacientes que utilizam palivizumabe diminuem em 55% a possibilidade de internarem com bronquiolite viral aguda. 
►c) A utilização de palivizumabe reduz a frequência de sibilância recorrente em bebês prematuros. 
d) Por ser uma medicação de baixo custo, com alta efetividade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda seu uso em 

prematuros entre 29 a 31 semanas e 6 dias de vida. 
e) Não está indicado seu uso em crianças que apresentam displasia broncopulmonar sem necessidade de tratamento para 

tal condição. 
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48 - A hidropsia fetal é uma condição grave que cursa com elevada morbidade e com taxas de mortalidade perinatal que 
variam de 50 a 90% nas séries descritas. A respeito do tema, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) O diagnóstico antenatal de hidropsia fetal é feito por meio do ultrassom obstétrico, de acordo com os seguintes 
critérios: presença de edema subcutâneo (> 5 mm de espessura) acompanhado de derrame pleural, de derrame 
pericárdico e de ascite. 

(   ) Em 90% dos casos, a hidropsia fetal tem origem imune, particularmente isoimunização Rh, e sua fisiopatologia 
pode ser explicada pela presença de insuficiência cardíaca congestiva e diminuição da pressão osmótica do 
plasma. 

(   ) As principais causas de hidropsia fetal não imune são as anomalias cardíacas fetais, entre as quais as 
taquiarritmias apresentam o melhor prognóstico. 

(   ) A investigação diagnóstica da hidropsia fetal não imune inclui ultrassonografia obstétrica detalhada, 
ecocardiografia fetal, sorologias maternas para toxoplasmose, sífilis e parvovírus B19. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) F – F – V – V. 

 
49 - Recém-nascido com 29 semanas de idade gestacional, peso de nascimento 1.180 gramas, nasceu de parto cesáreo em 

decorrência de descolamento prematuro de placenta. Foi admitido em UTI neonatal e evoluiu com diagnóstico de 
síndrome de desconforto respiratório. Necessitou de intubação traqueal, ventilação mecânica e reposição de 
surfactante exógeno, com boa resposta, permitindo reduzir rapidamente os parâmetros do ventilador. Com 18 horas 
de vida, apresenta piora súbita, com cianose, instauração no oxímetro de pulso requerendo elevação da concentração 
de oxigênio até 100%. Ao exame: cianótico, aumento do diâmetro anteroposterior do hemitórax esquerdo, ausência de 
murmúrio vesicular à esquerda, bulhas cardíacas rítmicas, normofonéticas, mais audíveis em hemitórax direito, sem 
sopros. Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Deve ser repetida uma nova dose de surfactante exógeno como conduta imediata, acompanhada de retorno aos 
parâmetros anteriores de ventilação mecânica. 

►b) Indica-se a realização da transiluminação torácica e, se positiva, a drenagem torácica imediata, sem aguardar a realização 
de radiografia de tórax para confirmação do diagnóstico. 

c) Inicia-se a aspiração da cânula traqueal exaustiva com instilação de adrenalina 1:10.000 e o aumento da PEEP no 
ventilador mecânico. 

d) Deve-se solicitar uma radiografia de tórax com urgência e avaliar a necessidade de fisioterapia respiratória intensiva com 
manobras desobstrutivas. 

e) Indica-se colher amostra sanguínea para hemograma e hemocultura, iniciar ampicilina e gentamicina e avaliar a 
necessidade de suporte inotrópico. 

 
50 - A CPAP (do inglês Continuous Positive Airway Pressure ou Pressão Positiva Contínua de Vias Aéreas) nasal consiste 

em um tipo de suporte ventilatório amplamente utilizado em unidades de terapia intensiva neonatal. Sobre o tema, 
considere as afirmativas abaixo: 

 

1. A CPAP nasal melhora a complacência pulmonar, aumenta a capacidade residual funcional e reduz a resistência 
inspiratória. 

2. Existem evidências de que o uso da CPAP nasal na fase aguda da síndrome de desconforto respiratório diminui 
a necessidade de ventilação mecânica invasiva. 

3. Está indicada para todos os recém-nascidos com peso de nascimento < 1.500 g após a extubação, a fim de diminuir 
a necessidade de reintubação. 

4. A CPAP pode ser administrada por cânula traqueal em recém-nascidos de extremo baixo peso que não 
responderam à CPAP nasal, como estratégia para evitar a ventilação invasiva. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


