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21. Alguns dos fatores do leite materno são total ou parcialmente inativados pelo calor, 
razão pela qual o leite humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite 
humano cru. Dos fatores de proteção encontrados no leite humano listados abaixo, qual é 
o único que permanece estável quando submetido ao calor ?  

          a) Fator bífidus
          b) IgA secretora
          c) Lisozima
          d) IgM, IgG

22. Em relação ao Aleitamento Materno,  a Organização Mundial de Saúde, o Ministério 
da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam:

          a) Amamentação exclusiva durante o primeiro ano de vida e complementada até o 
quarto ano.
          b) Amamentação exclusiva por aproximadamente seis meses e complementada até 
os dois anos ou mais.
          c) Amamentação exclusiva por aproximadamente seis meses e complementada até 
um ano.
          d) Amamentação exclusiva por aproximadamente seis meses e complementada 
apenas até os dois anos.

23. O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido. No entanto, há situações 
excepcionais  em que  o  aleitamento  materno  deve  ser  contra-indicado.  Das  infecções 
citadas abaixo, qual contra-indica o aleitamento materno?

          a) Malária
          b) Doença de Chagas
          c) Hepatite B
          d) HIV



24. Dos fármacos abaixo, qual tem o seu emprego contra-indicado durante o período de 
amamentação?  

          a) Anorexígeno (Sibutramina).
          b) Antidepressivo(Fluoxetina).
          c) Antivirais (Aciclovir).
          d) Amiodarona.

25. Em relação às diarréias agudas, todos os vírus abaixo podem ser considerados como 
agentes etiológicos, exceto: 

          a) Adenovírus
          b) Astrovírus
          c) Norovírus
          d) Rinovírus

26. São sinais da sífilis congênita precoce, exceto:

        a) Pseudo Paralisia de Parrot
        b) Rinite sero-sanguinolenta
        c) Nariz em sela
        d) Hepatoesplenomegalia

27. Lactente com 33 dias de vida, trazido à consulta pela tia materna, que relatou que o 
recém-nascido chora  muito  desde  o  nascimento,   quando  manipulado  ou  mesmo aos 
movimentos  ativos.   Aos 8 dias  de vida,  a  tia  notou diminuição dos  movimentos  do 
membro  superior  esquerdo.Procurou  assistência  médica,  onde  foram  prescritos 
analgésicos  e  imobilização  do  referido  membro.  Aos  20  dias  de  vida,  surgiram 
descamação palmo-plantar, edema de punho esquerdo e acentuação do choro.
A mãe não fez pré-natal.
Ao  exame  físico:  Lactente  chorando  muito,  eupneico,  acianótico,  normocorado  e 
hidratado. Presença de manchas hipocrômicas em face.
ACV e AR sem alterações.
Abdome: flácido, peristalse presente, fígado a 5,0 cm do RCD e baço a 1,5 cm do RCE
Punho esquerdo edemaciado, com calor, sem rubor.
SNC : fontanela plana, normotensa, sem sinais de irritação meningéa.

Com base nesses dados, a principal hipótese diagnóstica é:  

         a) Estafilococia(Impetigo Bolhoso do recém - nascido)
         b) Síndrome da criança espancada 
         c) Sífilis congênita
         d) Escorbuto



28. Nos casos de diarréia grave em crianças menores de 2 anos, o agente etiológico mais 
provável é:

         a) Rotavírus
         b) Escherichia coli
         c) Salmonela
         d) Erro alimentar

 

29. Menor com 10 meses de idade, sexo masculino, iniciou quadro com exantema na face 
como maculo-pápulas que confluem, tornando-se uma placa vermelho-rubra, concentrada 
principalmente na região das bochechas, poupando a região perioral, a testa e o nariz, 
conferindo  um  aspecto  de  “asa  de  borboleta”,  semelhante  ao  observado  no  lúpus 
eritematoso. 
Baseado nos dados clínicos acima, qual o agente etiológico da patologia apresentada?

        a) Herpes vírus humano 6.
        b) Togavírus.
        c) Paramyxovírus.
        d) Parvovírus humano B19.

30. Criança com 7 anos de idade, sexo feminino, iniciou quadro com febre baixa e mal-
estar,  que  evoluiu  com  erupções  na  face,  maculo-eritematosas,  que  rapidamente  se 
tornam pápulas,  vesículas,  pústulas  e,  finalmente,  crostas.  Estas  lesões  aparecem em 
surtos,  dando  um  aspecto  polimórfico  do  exantema.  A  doença  descrita  costuma  ser 
benigna,  entretanto,  complicações  às  vezes  muito  sérias  são  observadas.  Dentre  as 
complicações mais comuns, podemos citar:

        a) Artrite
        b) Infecção secundária de pele por estreptococos e estafilococos
        c) Encefalite
        d) Pneumonia

31. Criança com 11 anos de idade, sexo masculino, residente na cidade do Rio de Janeiro, 
iniciou  quadro  com  febre  alta,  cefaléia  com  dor  retro-orbitária,  mialgia,  prostração, 
náuseas e vômitos. Evoluiu com rash eritematoso e pruriginoso dois dias depois do início 
do quadro. O diagnóstico provável é:

       a) Escarlatina
       b) Dengue
       c) Parvovirose
       d) Parvovirose



32. A complicação mais freqüente da Doença Falciforme é:

a) Meningite.
b) Pneumonia.
c) Crises dolorosas.
d) Osteomielite.

33. A crise aplástica na Doença Falciforme geralmente ocorre após processos infecciosos 
e está relacionada, na maioria das vezes, com infecções causadas por: 

a) Parvovírus B19
b) Stafilococus
c) Haemophilus influenzae
d) Citomegalovirus

34. A forma mais comum de tuberculose na criança é:

a) Tuberculose ganglionar periférica
b) Meningoencefalite tuberculosa
c) Tuberculose pleural
d) Tuberculose óssea

35. Qual é a manifestação precoce mais freqüente na Fibrose Cística:

a) Pneumonia.
b) Diarréia.
c) Obstrução do íleo terminal por mecônio espesso.
d) Desnutrição proteico-calórica.

36. Lactente,  6 meses de idade,  sexo masculino,  apresentando febre baixa, obstrução 
nasal, tosse seca e coriza hialina há três dias.  Após 48 horas do início da sintomatologia, 
houve agravamento do quadro com aparecimento de taquidispnéia e chiado.
 Ao  exame  físico,  o  lactente  encontra-se  irritadiço,  gemente,  apirético,  acianótico, 
apresentando esforço respiratório importante com tiragem intercostal, batimento de asa 
de nariz e tempo expiratório aumentado.
Ausculta  cardíca  normal   e  ausculta  pulmonar  apresentando  estertores  crepitantes 
esparsos, roncos e sibilos difusos. 
Baseado nos dados fornecidos, a principal hipótese diagnóstica é:

a) Asma.
b) Pneumonia.
c) Bronquiolite.
d) Miocardite.



37. Criança de 3 anos,  com quadro de tosse  produtiva,  secreção espessa  e febre alta 
iniciado há 5 dias. Ao ser realizado Rx de tórax, foi visualizada imagem de consolidação 
alveolar em terço médio de hemitórax direito. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, qual das alternativas abaixo apresenta maior sensibilidade e maior especificidade 
para o diagnóstico de pneumonia, levando-se em consideração o exame físico: 

a) Taquicardia.
b) Distensão abdominal.
c) Febre.
d) Taquipnéia.

38. No Brasil, a vacina mais reatogênica em uso atualmente é:

a) Vacina contra Febre Amarela.
b) Vacina DPT de células inteiras, combinada com vacina contra Haemophilus 

influenzae tipo b.
c) Vacina Tríplice viral.
d) Vacina contra Hepatite B.

.

39. O atual  calendário de vacinação básico recomendado pelo Programa Nacional  de 
Imunização (PNI)  preconiza onze  vacinas,  porém a Sociedade Brasileira  de Pediatria 
(SBP) incluiu nesse calendário mais quatro vacinas, que são:

a) VORH, Antimeningocócica tipo C, Tríplice viral e vacina contra Febre Amarela.
b) VORH, Antimeningocócica tipo C, Antipneumocócica e Tríplice Viral.
c) Antimeningocócica tipo C, Antipneumocócica , Antivaricela e Antihepatite A
d) Antivaricela, Antihepatite A, Tríplice Viral e Antimeningocócica.

40. Em relação ao esquema de aplicação da vacina Tríplice Viral, pode-se afirmar que:

a) A 1ª dose deve ser administrada aos nove meses e o reforço dos quatro aos seis 
anos.

b) A 1ª dose deve ser administrada aos doze meses e o reforço dos quatro aos seis 
anos.

c) A 1ª dose deve ser administrada aos quinze meses e o reforço dos quatro aos sete 
anos.

d) dose única aos doze meses.

41. De acordo com o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual das 
vacinas abaixo relacionadas deve ser aplicadas aos três, cinco e sete meses de vida.

a) Antipneumocócica
b) Antimeningocócica
c) Antivaricela
d) Antihepatite A



42. A aplicação de qualquer tipo de vacina deve ser adiada em algumas circunstâncias, 
exceto:

a) Crianças com doenças febris grave.
b) Crianças submetidas a tratamento com medicamentos imunodepressores.
c) Crianças em uso de imunoglobulina, sangue ou derivados.
d) Crianças desnutridas

43. A vasculite mais comum em crianças é:

a) Púrpura de Henoch-Schonlein.
b) Doença de Kawasaki.
c) Poliarterite nodosa.
d) Arterite de Takayasu.

44. A primeira manifestação clínica da Doença de Behçet geralmente é:

a) Eritema nodoso.
b) Ulcerações em mucosa oral.
c) Ulcerações genitais.
d) Lesão ocular.

45. Quais são os agentes etiológicos mais comuns das meningites bacterianas no período 
neonatal?

a) Pneumococo e meningococo.
b) E.coli, Estreptococo do Grupo B e Listeria monocytogenes.
c) Haemophilus influenzae b e pneumococo.
d) Moraxella catarrhalis e Chlamydia trachomatis.

46. O início da puberdade no sexo masculino é evidenciado por:

a) Aumento do pênis em comprimento
b) Aumento do pênis em volume
c) Aumento do volume dos testículos
d) Aparecimento de pêlos pubianos

47. Baseado nos critérios de Jones, revistos em 1992, qual das alternativas não condiz 
com o diagnóstico de febre reumática:

a) Cardite e artrite.
b) Artrite, VHS elevado e alargamento do espaço PR no eletrocardiograma.
c) Coréia e artrite.
d) Artralgia, VHS Proteína C aumentadas e alargamento do espaço PR no 

eletrocardiograma.



48. As manifestações  sistêmicas  da  Artrite  Reumatóide  Juvenil  incluem os  seguintes 
aspectos, exceto:

a) Pleurite e pericardite
b) Iridociclite aguda e crônica
c) Hepatoesplenomegalia
d) Insuficiência renal aguda/crônica

49. São consideradas alterações cardíacas na Tetralogia de Fallot, exceto:  

a) Forame oval.
b) Comunicação interventricular (CIV).
c) Dextroposição da aorta.
d) Estenose pulmonar.

50. A cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascido é:

a) Tetralogia de Fallot.
b) Transposição das grandes artérias (TGA).
c) Atresia pulmonar com septo interventricular íntegro.
d) Anomalia de Ebstein.
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