
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CIRURGIA PEDIÁTRICA 

Questão nº: 21 

As falhas do desenvolvimento embrionário do aparelho branquial condicionam 

uma formação de cistos, seios, fístulas ou restos cartilaginosos acompanhados de 

plicoma cutâneo. As anomalias de qual fenda branquial são mais encontradas e 

qual o lado mais comum? 

 

a) Segunda fenda branquial, lado direito. 

b) Segunda fenda branquial, lado esquerdo.  

c) Primeira fenda branquial, lado direito.  

d) Primeira fenda branquial, lado esquerdo.  

 

Questão nº: 22 

Os defeitos da região umbilical, macroglossia, gigantismo e esporadicamente 

hipoglicemia por secreção inapropriada de insulina, caracteriza: 

 

a) Síndrome de Cantrell 

b) Síndrome da linha média 

c) Síndrome de Beckwith-Wiedeman 

d) Trissomias 13-15 e 16-18 

 

Questão nº: 23 

As técnicas de Mikulicz, Bishop-Koop, Santulli e Blanc são utilizadas para qual 

doença congênita? 

 

a) Íleo meconial  

b) Atresia intestinal  

c) Obstrução duodenal  

d) Peritonite Meconial  

 

 



Questão nº: 24 

Quanto à Invaginação Intestinal, qual a afirmativa INCORRETA? 

 

a) A redução cirúrgica da invaginação intestinal deve ser realizada sob a forma de 

ordenha retrógrada.  

b) A redução hidrostática é contra indicada quando o tempo de evolução da invaginação 

for mais de 48 horas.  

c) Há possibilidade de perfuração intestinal durante a redução por enema.  

d) Há indicação de redução hidrostática quando houver invaginação crônica.  

 

Questão nº: 25 

Qual a complicação mais frequente do Divertículo de Meckel? 

 

a) Invaginação   

b) Enterorragia  

c) Volvo intestinal 

d) Diverticulite  

 

Questão nº: 26 

São características clínicas e morfológicas da onfalocele, EXCETO: 

 

a) As vísceras são recobertas por membranas translúcidas: o âmnio e o peritoneo 

parietal.  

b) O defeito da parede pode se apresentar de diversos tamanhos e conter quantidade 

variável de alças intestinais, com ou sem fígado no seu interior. 

c) O cordão umbilical está sempre localizado no ápice da protusão herniária, indicando 

que o defeito é essencialmente umbilical. 

d) Ao nascimento, as alças intestinais já estão espessadas, edemaciadas e aparentemente 

encurtadas. 

 

Questão nº: 27 

Qual o tumor benigno das glândulas salivares mais comum na infância? 

 



a) Linfangioma 

b) Hemangioma 

c) Rânula  

d) Adenoma pleomórfico  

 

Questão nº: 28 

Qual a localização mais frequente da Doença de Hirschsprung? 

 

a) Totalidade do cólon 

b) Cólon transverso 

c) Retossigmóide 

d) Na flexura esplênica  

 

Questão nº: 29 

No sinal de Prehn positivo, pensar em: 

 

a) Orquite 

b) Torção testicular 

c) Hérnia inguinal encarcerada 

d) Hidrocele  

 

Questão nº: 30 

A Técnica de Nesbit é utilizada: 

 

a) Para correção de hipospádia distal. 

b) Para correção de hipospádia proximal.  

c) Para a correção de hipospádia escrotal. 

d) Para a correção de chordee.  

 

Questão nº: 31 

Qual a neoplasia maligna da tireóide mais frequente na infância? 

 

 



a) Folicular  

b) Linfoma  

c) Carcinoma medular 

d) Papilífero  

 

Questão nº: 32 

Por ordem decrescente, quais os tipos mais frequentes de pólipos na população 

pediátrica: 

 

a) Pólipos juvenis, linfoide e adenomatosos. 

b) Pólipos juvenis, adenomatosos e linfoides.  

c) Pólipos linfoides, juvenis e adenomatosos.  

d) Pólipos linfoides, adenomatosos e juvenis.  

 

Questão nº: 33 

Qual é a síndrome caracterizada por defeitos no esterno, diafragma, pericárdio e 

malformações cardíacas, inclusive a ectopia cordis: 

 

a) Síndrome de Maffucci 

b) Síndrome da Linha Média  

c) Síndrome de Apert  

d) Síndrome de Cantrell  

 

Questão nº: 34 

A cirurgia de Fredet- Ramstedt é usada na: 

 

a) Estenose Hipertrófica do Piloro  

b) Obstrução Duodenal  

c) Atresia Intestinal  

d) Megacólon Congênito 

 

 



Questão nº: 35 

Prolapso retal é exteriorização do reto através do ânus. Quanto ao tratamento: 

 

a) Sempre é cirúrgico.  

b) É uma doença autolimitada.  

c) Deverá realizar esclerose submucosa em todos os casos.  

d) Deverá ser realizada uma colostomia de urgência.  

 

Questão nº: 36 

Menino de 6 anos, é trazido ao pronto-socorro com história de 4 episódios de 

evacuação com sangue vermelho vivo com coágulos, em grande quantidade, nas 

últimas 10 horas. Ao exame físico: regular estado geral, FC= 144bpm, FR= 30 ipm, 

PA= 78 x 38 mmHg, descorado 3+/4+, dor leve à palpação abdominal. Toque retal: 

presença de coágulo e sangue em ampola retal. A hipótese diagnóstica etiológica é: 

 

a) Invaginação intestinal  

b) Divertículo de Meckel  

c) Colite pseudomembranosa  

d) Doença de Crohn  

 

Questão nº: 37 

Menino de 5 anos referindo dor escrotal direita há 10 horas com irradiação para a 

região inguinal, acompanhada de aumento de volume escrotal. Nega trauma na 

região. Ao exame, edema, hiperemia escrotal à direita. Testículo direito aumentado 

e doloroso. Transiluminação positiva. Reflexo cremastérico presente. A hipótese 

diagnóstica mais provável é: 

 

a) Torção testicular extravaginal 

b) Hematocele  

c) Torção testicular intravaginal 

d) Orquiepididimite  

 

 



Questão nº: 38 

Um pré adolescente de 11 anos apresenta durante um jogo de futebol, dor súbita 

localizada na região escrotal esquerda. Relata também, náuseas associadas a um 

episódio de vômito e sudorese intensa. Nega trauma local nos últimos dias ou 

durante o jogo. Ao exame da região inguino escrotal esquerda há edema e dor 

intensa à palpação da bolsa escrotal, que se encontra aumentada e com hiperemia. 

A conduta MAIS APROPRIADA nesse caso é: 

 

a) Acompanhamento ambulatorial e retorno 

b) Anti inflamatório e antibióticos  

c) Elevação da bolsa escrotal 

d) Exploração cirúrgica 

 

Questão nº: 39 

Logo após o nascimento um recém nascido de termo apresenta-se com taquipnéia, 

retrações com piora progressiva e cianose  persistente. O abdome encontra-se 

escavado. Ventilação com bolsa e máscara é iniciada. A ausculta revela sons 

respiratórios diminuídos à esquerda e bulhas cardíacas que são mais intensas a 

direita. A explicação mais provável para esses achados é: 

 

a) Dextrocardia com situs solitus 

b) Pneumotórax 

c) Hérnia diafragmática 

d) Atresia esofágica com fístula traqueoesofágica 

 

Questão nº: 40 

Recém-nascido apresentando orifício na parede abdominal, de 3cm de diâmetro, a 

direita do cordão umbilical, com exteriorização do estômago e alças intestinais, 

sem membrana recobrindo as alças. Qual o diagnóstico da malformação descrita? 

 

a) Gastrosquise  

b) Onfalocele 

  



c) Extrofia de cloaca  

d) Anomalia anorretal  

 

Questão nº: 41 

Menina de 7 anos apresenta inúmeros episódios de infecção do trato urinário, 

confirmados por urinocultura desde os 2 anos de vida, sendo o último há mais de 

um ano. No momento queixa-se de urgência urinária com alguns episódios de 

incontinência. Ultrassonografia abdominal e cintilografias com ácido dimercapto 

succínico (DMSA) e com ácido dietileno triamino penta-acético (DTPA) normais. 

Uretrocistografia miccional revela dilatação da uretra e hipertrofia da parede da 

bexiga. A melhor abordagem terapêutica é: 

 

a) Estabelecer horários para a micção e usar anticolinérgicos.  

b) Quimioprofilaxia antibiótica por tempo indeterminado.  

c) Correção cirúrgica da dilatação uretral.  

d) Usar antidepressivos tricíclicos.  

 

Questão nº: 42 

Paciente do sexo masculino, 3 meses de idade, chega ao pronto socorro com 

história de febre de 39.5° C, de início há 24 horas, e recusa das mamadas. Foram 

realizadas na emergência os seguintes exames: EAS, que mostrou piúria maciça, e 

ultrassonografia de vias urinárias que revelou hidronefrose bilateral e bexiga de 

parede espessada. Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

a) Estenose de junção pieloureteral.  

b) Válvula de uretra posterior.  

c) Hidronefrose transitória. 

d) Refluxo vesico-ureteral.  

 

 

 

 



Questão nº: 43 

O cirurgião pediátrico deve recomendar a realização de exames para pesquisar 

anomalias associadas a neonato com ânus imperfurado. Qual anomalia mais 

frequentemente associada ao ânus imperfurado? 

 

a) Hidrocefalia  

b) Atresia duodenal  

c) Alteração cardíaca 

d) Alteração da medula cervical 

 

Questão nº: 44 

Uma criança de 3 anos é trazida ao pronto socorro com quadro de dor abdominal 

em cólica há 10 horas. Tem sangue e muco nas fezes. O exame clínico revela massa 

palpável em quadrante inferior direito do abdome. Está hemodinamicamente 

normal. A melhor conduta é: 

 

a) Tomografia de abdome e pelve 

b) Ressonância de abdome e pelve 

c) Laparoscopia exploradora 

d) Colonoscopia com insuflação de ar 

 

Questão nº: 45 

A conduta adequada quando não se palpa testículos no escroto é: 

 

a) Orquidopexia entre 9 e 15 meses de idade.   

b) Ultrassonografia para localizar o testículo impalpável.  

c) Laparoscopia diagnóstica após 2 anos de idade.  

d) Orquidectomia nos casos de testículo inguinal.  

 

 

 

 



Questão nº: 46 

Paciente do sexo masculino, 13 anos de idade, refere dor de início súbito em 

testículo esquerdo, iniciada há cerca de 2 horas. Nega trauma ou outros sintomas 

associados. Ao exame físico, você nota edema do testículo esquerdo e piora da dor 

à elevação do mesmo. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Epididimite  

b) Torção testicular  

c) Hérnia inguino escrotal 

d) Hidrocele  

 

Questão nº: 47 

Um recém-nascido com 30 semanas de idade gestacional e pesando 1.200 gramas, 

estava irritado e recusando o leite materno. No terceiro dia de internação na 

unidade de terapia intensiva foi iniciado dieta enteral. Após 4 dias apresentou 

náuseas, vômitos e resíduo gástrico de aspecto bilioso. Evoluiu para distensão 

abdominal e evacuação de fezes com sangue. A radiografia simples de abdome 

mostrava significativa distensão de alças e pneumatose intestinal. O mais provável 

diagnóstico para esse recém-nascido é: 

 

a) Estenose hipertrófica do piloro 

b) Hiperplasia adrenal congênita 

c) Atresia duodenal 

d) Enterocolite necrotizante   

 

Questão nº: 48 

Recém-nascido com hidronefrose bilateral, distensão da bexiga e oligoâmnio. Qual 

o diagnóstico mais provável ? 

 

a) Estenose uretral  

b) Válvula de uretra posterior 

c) Válvula de uretra anterior 

d) Síndrome de Prune- Belly 



Questão nº: 49 

Menina com 1 ano de idade, em bom estado geral, é levada a consulta. A mãe 

refere história de infecção urinária (ITU) de repetição e relata ainda que na 

investigação radiológica demonstrou refluxo vesicuretral grau II. Considerando as 

evidências mais recentes quanto à eficácia e segurança da profilaxia com 

antibióticos para crianças com infecção urinária, escolha a conduta mais adequada 

para esta criança: 

 

 

a) A profilaxia está indicada pela eficácia na prevenção de novos episódios, apesar dos 

efeitos colaterais dos antibióticos a longo prazo.  

b) A profilaxia não está indicada, pois não diminui a incidência de novos episódios e 

pode selecionar a flora para recorrências de ITU.  

c) A quimioprofilaxia tem indicação precisa neste caso de refluxo vesicureteral e é 

segura, desde que administrada em baixas doses. 

d) A profilaxia deve ser indicada neste caso e nos demais casos de refluxo vesicureteral 

até a resolução cirúrgica.  

 

Questão nº: 50 

Qual a forma de obstrução duodenal mais frequente? 

 

a) Obstrução duodenal tipo I 

b) Obstrução duodenal tipo II 

c) Obstrução duodenal tipo III 

d) Obstrução duodenal tipo IV 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


