
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Pediatria               01 a 40 

 

01. As afirmações a seguir são referentes ao desconforto respiratório no período 
neonatal.  

 

I 
O sistema surfactante, mais eficaz após 34 semanas de gestação, tem 
importância na redução da tensão superficial alveolar, dando estabilidade aos 
alvéolos pulmonares. 

II A freqüência respiratória do recém-nascido normal é de 70 a 90 ipm. 

III 
A aspiração de líquido amniótico meconial pode ser causa de desconforto 
respiratório no recém-nascido por causar obstrução das vias aéreas e 
pneumonite química. 

IV A taquipnéia transitória do recém-nascido ocorre pelo retardo na absorção do 
fluido pulmonar; é um quadro autolimitado, com resolução em três a quatro dias. 

Das afirmações acima, são corretas apenas: 

A) I, III e IV      B) II e IV       C) I e III        D) II, III e IV 
 
 
02. Na visita médica ao alojamento conjunto, o exame físico de um recém-nascido normal 

com 18 horas de vida pode mostrar: 

A) icterícia, impetigo e eritema tóxico 

B) icterícia, pérolas de Epstein, mancha mongólica  

C) eritema tóxico, mancha mongólica, lanugem 

D) lanugem, pérolas de Epstein e impetigo.  
 
03. Em relação a colestase é correto afirmar: 

A) A síndrome de Crigler-Najjar é causa incomum de colestase por glicuronidação 
ineficiente da bilirrubina. 

B) A elevação da bilirrubina direta correlaciona-se sempre com estados patológicos, 
diferentemente da hiperbilirrubinemia indireta  

C) A atresia biliar é uma doença obliterativa progressiva que freqüentemente se 
manifesta nas primeiras 72 horas de vida. 

D) A icterícia, subsequente a um atraso na maturação da enzima responsável pela 
conjugação intra-hepática, é a principal manifestação da colestase. 

 
04. As pneumonias constituem importante causa de mortalidade infantil, principalmente 

nos menores de cinco anos.  
Em relação ao diagnóstico das pneumonias, é correto afirmar: 

A) A febre é um sinal clínico considerado critério eficaz, sobretudo nos quadros 
graves de pneumonia e desnutrição. 

B) Os sinais clássicos, como febre, tosse e estertores, são de elevada sensibilidade 
para o diagnóstico da pneumonia. 

C) Na faixa etária de três meses a cinco anos,  o S. aureus, o S. pneumoniae e o 
Mycoplasma são os agentes etiológicos mais freqüentes. 

D) A taquipnéia é a freqüência respiratória maior ou igual a 60 movimentos 
respiratórios por minuto nos menores de dois meses de idade.  
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05. A infecção do trato urinário (ITU) é comum na infância e deve revestir-se de cuidados 
especiais. Em relação a essa infecção, é correto afirmar: 

A) Para diagnosticar infecção urinária, é fundamental, o sumário de urina. Se 
positivo, pode-se detectar a presença de bactérias na urina através da urocultura. 

B) As infecções fúngicas são comuns em crianças normais, sendo a cândida 
albicans o agente etiológico mais comum. 

C) No período neonatal, a infecção urinária acomete principalmente o sexo 
masculino; o sexo feminino é acometido predominante no segundo ano de vida. 

D) A estrutura e a função das vias urinárias das crianças do sexo feminino de até 36 
meses de idade que tiveram infecção urinária confirmada devem ser avaliadas. 

 
 

06. A história detalhada e o exame físico completo do paciente são fundamentais na 
avaliação da doença do refluxo gastroesofágico. Em relação aos exames 
complementares diagnósticos, é correto afirmar: 

A) A radiografia contrastada do esôfago, estômago e duodeno possibilita avaliar a 
presença de anormalidades anatômicas, apresenta boa sensibilidade, mas é de 
difícil execução. 

B) A cintilografia gastroesofágica possibilita o estudo do esvaziamento gástrico e a 
detecção de aspiração pulmonar, no entanto o período de observação é curto. 

C) A endoscopia digestiva alta permite a avaliação macroscópica da mucosa 
esofágica, porém a biópsia endoscópica é de pouca valia no grupo pediátrico. 

D) A pHmetria tem a vantagem de avaliar o paciente em condições mais fisiológicas, 
contudo não tem boa especificidade e o período de observação é curto. 

 
 
07. Em relação a constipação intestinal crônica, é correto afirmar: 

A) A pseudoconstipação ocorre em aproximadamente 5% dos lactentes com menos 
de seis meses em aleitamento materno. 

B) O escape fecal (soiling) é observado precocemente, a partir dos quatro ou cinco 
meses, em pacientes com impactação fecal. 

C) O hipotireoidismo, a fibrose cística e a doença celíaca são freqüentemente 
identificadas como a causa da constipação em lactentes. 

D) O óleo mineral pode ser usado como laxante a partir dos 2 meses de idade do 
lactente, devendo ser evitado em neuropatas, pelo risco de aspiração. 

 
 

08. Uma menina de 24 meses pesa oito quilos (P50=13.1kg) e mede 75 cm (P50=88cm).  
De acordo com os critérios de Gomez, ela apresenta 

A) desnutrição energético-proteica grau I, aguda. 

B) desnutrição energético proteica grau II, crônica. 

C) desnutrição energético-proteica III grau, crônica. 

D) desnutrição energético-proteica I, aguda. 
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09. A dor abdominal recorrente é queixa freqüente no consultório de pediatria geral. São 
características da dor abdominal funcional: 

A) ter início gradual e acompanhar desaceleração do crescimento 

B) ser bem localizada com exames laboratoriais normais 

C) interromper as atividades normais e ter localização epigástrica ou periumbilical  

D) acordar o paciente e ocorrer em períodos variáveis: diariamente ou várias vezes 
por semana. 

 
 
10. A anemia ferropriva pode se caracterizar pelos seguintes resultados de exames 

laboratoriais: 

A) volume corpuscular médio aumentado, microcitose e hipocromia 

B) volume corpuscular médio normal, reticulócitos aumentados e ferritina baixa 

C) reticulócitos normais, ferritina elevada e microcitose 

D) ferritina baixa, microcitose e reticulócitos normais  
 
 
11. Em relação ao tratamento de criança com diarréia aguda moderadamente 

desidratada, é correto afirmar: 

A) A realimentação com dieta normal, incluindo alimentos sólidos, deve ser iniciada 
após oito horas de reidratação. 

B) A solução de reidratação oral que deve ser usada é isoosmolar com 110 mmol/L 
de sódio e 90 mmol/L de glicose. 

C) Os antibióticos não devem ser usados como rotina e nem há necessidade de 
outros medicamentos.  

D) As fórmulas com restrição de lactose são recomendadas em substituição às 
fórmulas integrais de leite de vaca, no início do quadro. 

 
 
12. Em relação às condições necessárias para o sucesso do aleitamento materno, na 

sala de parto e no alojamento conjunto, é correto afirmar: 

A) Os horários rígidos de mamadas devem ser organizados promovendo-se o 
repouso noturno. 

B) O teste da sucção e deglutição deve ser feito com soro glicosado no copinho, e 
não com uso de mamadeiras. 

C) O contato precoce mãe-filho aumenta o reflexo de busca e sucção, além de 
facilitar a liberação da prolactina, o que melhora a contratilidade uterina. 

D) O jejum prolongado do pré-parto e as perdas líquidas podem simular “falta de 
leite”, pela desidratação materna.  
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13. A queixa dermatológica é freqüente causa de consulta pediátrica. Em relação às 
doenças dermatológicas, é correto afirmar: 

A) As onicomicoses raramente se manifestam na prática dermatológica, são 
causadas por fungos e leveduras e necessitam de tratamento sistêmico com 
Cetoconazol por 28 dias. 

B) A dermatite seborréica pode atingir todo o couro cabeludo, na forma clínica 
conhecida como crosta láctea, e responde bem ao tratamento com antifúngico 
tópico. 

C) A ptiríase versicolor se caracteriza pelo aparecimento de manchas bem 
delimitadas, de coloração variável e com prurido intenso. 

D) As tinhas de couro cabeludo predominam na idade escolar e se difundem por 
contágio direto com doentes, animais infectados ou portadores sadios. 

 
 
14. Em relação às convulsões febris, é correto afirmar: 

A) Um eletroencefalograma não se justifica após uma convulsão febril simples. 

B) A duração da crise epiléptica é de 20 a 30 minutos, seguidos por um breve 
período pós-ictal de sonolência. 

C) A crise convulsiva febril é tipicamente focal ou tônico-clônica generalizada. 

D) O tratamento de um lactente normal inclui profilaxia com anticonvulsivante após a 
primeira crise. 

 
 
15. Um adolescente de 13 anos chega ao pronto-socorro sozinho, com lesão perfuro-

cortante na perna direita, ocorrida há dois dias, numa viagem a uma fazenda. Não 
traz cartão vacinal, porém refere ter recebido uma injeção há dois anos, após outro 
acidente.  
A conduta do pediatra, nesse caso, deve ser: 

A) aplicar a vacina dupla tipo adulto e imunoglobulina antitetânica 

B) aplicar somente a penicilina benzatina 

C) aplicar somente a imunoglobulina antitetânica 

D) aplicar a penicilina benzatina e a vacina dupla tipo adulto 
 
 
16. Em relação a baixa estatura em criança é correto afirmar: 

A) A anamnese alimentar atual e a passada não fornecem dados substanciais para 
avaliação da estatura, e sim da curva ponderal. 

B) É muito importante conhecer-se o peso, a altura e o perímetro cefálico da criança 
ao nascer, porém as crianças com deficiência de hormônio do crescimento podem 
apresentar valores normais nessa ocasião. 

C) Os prematuros e recém-nascidos pequenos para a idade gestacional que não 
apresentam doenças ou malformações associadas recuperam o crescimento após 
36 meses de idade. 

D) O crescimento deficiente evolui com atraso simultâneo no desenvolvimento 
neuropsicomotor. 
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17. As meningites bacterianas agudas ainda estão relacionadas a elevada mortalidade. 
Nesse sentido, é correto afirmar: 

A) Os agentes etiológicos mais freqüentes na meningite bacteriana em crianças 
acima de 5 anos são: H. influenzae, S. pneumoniae e N. meningitidis. 

B) O exame do líquido cefalorraquidiano com celularidade acima de 500, associada 
a glicorraquia 50% maior que a glicemia e/ou proteinorraquia maior que 150 
mg/dL, é sugestivo de meningite bacteriana. 

C) A tríade sindrômica infecção, hipertensão intracraniana e irritação meníngea, se 
acompanhadas de sinais de localização no início da meningite, está associada a 
um mau prognóstico. 

D) A antibioticoterapia inicial preconizada para o tratamento da meningite bacteriana 
de zero a três meses é feita com cefalosporina de primeira geração. 

 
18. Uma criança de quatro anos chega ao pronto-socorro, para atendimento, com a mãe 

que refere tosse seca e cansaço iniciados há 24 horas. A criança está afebril e com 
sintomas gripais. A mãe informa já terem ocorrido outras crises e nega internações 
hospitalares. No exame, o estado geral é bom e a ausculta pulmonar detecta sibilos. 
Para esse caso o tratamento deve iniciar-se com a administração de: 

A) um agente b2 agonista via oral, a intervalos de quatro a seis horas, por cinco 
dias, prescrito para uso domiciliar, e retorno para reavaliação no final do 
tratamento proposto. 

B) um agente b2 agonista inalado em dose adequada, a cada 20 minutos, na 
primeira hora, associado com brometo de ipratrópio em dose única, seguidos de 
avaliação clínica. 

C) um agente b2 agonista inalado em doses adequadas, de seis em seis horas, 
liberação para domicílio e retorno após 72 horas. 

D) um agente b2 agonista inalado em dose adequada, a cada 20 minutos na primeira 
hora, ou aminofilina endovenosa 6 mg/kg/dose, com reavaliação após duas horas 
de observação. 

 
19. O Ministério da Saúde/OPAS e a Sociedade Brasileira de Pediatria estabeleceram “os 

10 passos da alimentação saudável para crianças nos primeiros 2 anos de vida”.  
Em relação a essas recomendações, é correto afirmar: 

A) A alimentação complementar deve ser pastosa, oferecida em mamadeira, 
iniciando-se com papas e purês. 

B) A alimentação complementar deve ter rigidez de horário, respeitando-se os 
alimentos recomendados no cardápio do lactente. 

C) A partir dos seis meses, deve-se oferecer alimentação complementar, de forma 
gradual, mantendo-se o aleitamento materno até os 24 meses. 

D) O leite materno exclusivo até o sexto mês pode ser intercalado com chá e água, 
nas localidades mais quentes. 

 
20. Uma criança de 18 meses vem para consulta  apresentando quadro de diarréia há 30 

dias, com fezes volumosas e de odor fétido. A mãe queixa-se do aumento do volume 
abdominal da criança. No exame, nota-se precário estado nutricional, palidez 
cutânea e irritabilidade. A curva de crescimento mostrava-se normal até o décimo 
mês de vida.  
Nesse caso, a hipótese diagnóstica correta do pediatra é: 

A) doença celíaca na forma clássica         C) alergia a proteína do leite de vaca 

B) fibrose cística            D) linfangiectasia intestinal 
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21. A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) aguda da infância caracteriza-se por 
apresentar: 

A) plaquetopenia severa, de início abrupto, a qual geralmente evolui para cura 
espontânea. 

B) plaquetas normais com quadro hemorrágico grave, que geralmente evolui para 
óbito. 

C) plaquetopenia severa, com ausência de megacariócitos na medula óssea. 

D) plaquetas normais em quantidade, mas funcionalmente deficientes. 
 
 
22. A patologia mais freqüente associada com invaginação intestinal é 

A) fibrose cística.      C) divertículo de Meckel. 

B) púrpura de Henoch-Schönlein.    D) síndrome de Peutz-Jeghers. 
 
 
23. O primeiro sinal de amadurecimento sexual no menino é: 

A) aparecimento de acne juvenil 

B) aumento do comprimento do pênis 

C) aumento do volume dos testículos 

D) aparecimento de pêlos pubianos 
 
 
24. As principais causas de hemorragia gastrintestinal nos lactentes são: 

A) polipose intestinal, duplicações e síndrome hemolítica-urêmica 

B) polipose intestinal, varizes esofágicas e intussuscepção 

C) doença intestinal inflamatória, polipose intestinal e intussuscepção 

D) divertículo de Meckel, duplicações e intussuscepção 
 
 
25. O tumor cerebral mais comum na infância é: 

A) pinealoma       C) adenoma hipofisário 

B) astrocitoma       D) hemangioblastoma 
 
 
26. Na febre reumática, a válvula mais freqüentemente comprometida é a 

A) pulmonar.       C) tricúspide.  

B) mitral.       D) aórtica.  
 
 
27. A N-acetilcisteína é um antídoto específico para intoxicação com 

A) opiáceo. 

B) arsênico. 

C) isoniazida. 

D) paracetamol. 
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28. Na escala de coma de Glasgow para crianças maiores de três anos, os valores 
corretos dos itens discriminados a seguir são, respectivamente: 

A) resposta verbal: 1-5; resposta motora: 1-6; abertura dos olhos: 1-4 

B) resposta verbal: 1-6; resposta motora: 1-5; abertura dos olhos: 1-4 

C) resposta verbal: 1-4; resposta motora: 1-6; abertura dos olhos: 1-5 

D) resposta verbal: 1-5; resposta motora: 1-4; abertura dos olhos: 1-6 
 
 
29. A(s) alteração(ões) da resposta imune, na SIDA/AIDS, compreende(m): 

A) imunodeficiência celular isolada 

B) imunodeficiência celular com hipogamaglobulinemia 

C) imunodeficiência humoral com hipogamaglobulinemia 

D) imunodeficiência celular e humoral com hipergamaglobulinemia 
 
 
30. As três drogas lipossolúveis que podem ser utilizadas por via endotraqueal são: 

A) epinefrina − lidocaína − atropina 

B) adrenalina − dopamina − atropina 

C) adrenalina − dobutamina − atropina 

D) epinefrina − isoproterenol − atropina 
 
 
31. Na meningite, o agente etiológico que mais freqüentemente leva a perda de audição é: 

A) N. meningitidis      C) H. influenzae 

B) S. pneumoniae      D) S. aureus 
 
 
32. A epiglotite aguda tem como agente etiológico o 

A) vírus sincicial.      C) bacilo diftérico. 

B) vírus influenza.      D) H. influenzae. 
 
 
33. Dos acidentes ofídicos, o mais freqüente na região Nordeste é o 

A) crotálico.  B) botrópico.   C) elapídico.  D) laquético. 
 
 
34. Quatro das alterações metabólicas que ocorrem nos pacientes vítimas de 

queimaduras graves, nas primeiras 48 horas, são: 

A) taxa metabólica diminuída, hipopotassemia (pós-ressuscitação), hiponatremia, 
hiperglicemia. 

B) taxa metabólica aumentada, hiperpotassemia (pós-ressuscitação), hiponatremia, 
hipoglicemia. 

C) taxa metabólica diminuída, hiperpotassemia (pós-ressuscitação), hipernatremia, 
hiperglicemia. 

D) taxa metabólica aumentada, hipopotassemia (pós-ressuscitação), hipernatremia, 
hipoglicemia. 
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35. Numa hemotransfusão, cada 3ml/kg de concentrado de hemácias aumenta o 
hematócrito em: 

A) 10%  
B) 3%  
C) 5% 
D) 1% 

 
 
36. No atendimento a uma criança de cinco anos com amidalite purulenta foi prescrita 

penicilina benzatina 600.000 UI, intramuscular. O pai da criança recusou a prescrição 
indicada alegando que não aceitava que se aplicasse injeção em seu filho. O médico 
explicou então que a penicilina era o melhor tratamento para o caso clínico da 
criança, enumerando as vantagens desse antimicrobiano sobre os demais. Mesmo 
assim, o pai insistiu em que fosse administrado um medicamento por via oral.  
Nesta situação, a conduta indicada pelo código de ética médico é: 

A) manter-se posição firme quanto à prescrição, pondo-se em prática o direito 
universal do médico de indicar a terapêutica eficaz para o caso. 

B) notificar, imediatamente, o caso ao Conselho Tutelar, conforme estabelece o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

C) mudar a prescrição, atendendo à solicitação do pai e indicar antibioticoterapia 
oral compatível com o caso clínico da criança atendida. 

D) recomendar que a família procure outro médico, uma vez que a falta de confiança 
está prejudicando a relação médico-paciente. 

 
 
37. A droga que tem maior efeito inotrópico é: 

A) amrinona 

B) dobutamina 

C) nitroprussiato de sódio 

D) nitritos 
 
 
38. O único pediatra plantonista de um pronto-socorro, atende aos pacientes externos e 

aos internados, no período de 7h às 19h. Já são 19h45min e o pediatra que o 
substituirá ainda não chegou, mas avisou que se atrasará um pouco. O plantonista 
resolve sair antes da chegada do colega, que só chega às 20h15min. Nesse lapso de 
30 minutos em que a clínica fica sem pediatra, ocorre o óbito de uma criança já 
internada há dois dias e em estado grave.  
Considerando o Código de Ética Médica (CEM), pode-se afirmar que 

A) não houve infração ao CEM. 

B) somente o pediatra que se ausentou infringiu o CEM. 

C) os dois pediatras infringiram o CEM. 

D) somente o pediatra que se atrasou infringiu o CEM.  
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39. As alterações encontradas no ECG associadas aos efeitos do uso de digital são: 

A) encurtamento do QTc, infradisnivelamento do segmento ST e aumento da 
freqüência cardíaca. 

B) alongamento do QTc, infradisnivelamento do segmento ST e diminuição da 
freqüência cardíaca 

C) encurtamento do QTc, infradisnivelamento do segmento ST e diminuição da 
freqüência cardíaca 

D) alongamento do QTc, supradisnivelamento do segmento ST e diminuição da 
freqüência cardíaca 

 
 
 
40. No quadro laboratorial da coqueluche o hemograma apresenta: 

A) leucocitose com eosinofilia 

B) leucopenia com neutrofilia 

C) leucopenia com linfocitose 

D) leucocitose com linfocitose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


