
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

PEDIATRIA 

Questão nº: 21 

Recém Nascido do sexo masculino com idade gestacional de 40 semanas, peso ao 

nascimento de 3200 gramas, Apgar 8 e 10, foi atendimento na sala de parto sem 

intercorrências. Com 30 horas de vida, evoluiu com distensão abdominal 

progressiva, estase pela sonda orogástrica de aspecto bilioso e ainda sem eliminar 

mecônio. Irmão de quatro anos tem o diagnóstico de mucoviscidose. Qual o 

diagnóstico etiológico mais provável? 

 

a) Megacólon congênito  

b) Anomalia anorretal  

c) Síndrome do cólon esquerdo curto 

d) Íleo meconial  

 

Questão nº: 22 

Menino com 2 anos de idade foi levado ao setor de emergência com história de 

desconforto respiratório nas últimas 12 horas. Exame Físico: irritado, choroso, 

Tax: 36,8°, FC= 112bpm e FR= 52 ipm, diminuição do murmúrio vesicular com 

raros sibilos em hemitórax direito. Radiograma de tórax evidenciou maior 

transparência à direita, sem imagens de condensação ou atelectasia. A hipótese 

diagnóstica mais provável é: 

 

a) Corpo estranho em vias aéreas 

b) Laringotraqueobronquite  

c) Bronquiolite 

d) Asma 

 

Questão nº: 23 

Dentre as ações (os efeitos) dos agentes medicamentosos na mulher grávida que 

´podem afetar adversamente a estrutura ou a função do feto, assinale a opção 

INCORRETA: 

 



a) Lítio-anomalia de Ebstein, macrossomia.  

b) Talidomida-surdez, focomelia.  

c) Prednisona-aborto, espinha bífida, surdez. 

d) Valproato-anomalias do SNC ( espinha bífida) e defeitos nos membros.  

 

Questão nº: 24 

As dores do crescimento afetam 10 a 20% das crianças, com uma incidência de 

pico de idade entre 4 e 8 anos. Considerando as dores do crescimento assinale a 

opção CORRETA: 

 

a) As crianças descrevem mais comumente cãimbras ou dores que ocorrem no final da 

tarde ou à noite.  

b) Os achados físicos como dor articular, edema e eritema são comuns e a marcha é 

prejudicada. 

c) As dores do crescimento são unilaterais e se apresentam com resultados laboratoriais 

anormais (VHS, radiografia e cintilografia óssea). 

d) O tratamento se concentra sempre em uso de fármacos e por vários anos.   

 

Questão nº: 25 

A pneumonia é uma causa significativa de morbidade e mortalidade na infância 

em todo mundo. Assinale a opção INCORRETA sobre a etiologia e correlação com 

a faixa etária. 

 

a) O Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é o patógeno bacteriano mais comum em 

crianças de 3 semanas a 4 anos de idade.  

b) O Mycoplasma pneumoniae e a Clamydophila pneumoniae são os patógenos mais 

frequentes em crianças com 5 anos ou mais. 

c) Em neonatos (< 3 semanas) o patógeno mais frequente é o Estreptococo do grupo B. 

d) A pneumonia viral ocorre com mais frequência entre os 2 e 3 meses de idade, 

diminuindo a incidência a partir desta idade.  

 

 

 



Questão nº: 26 

Criança de 3 anos de idade apresentando febre, dores nos membros inferiores, 

protusão ocular e ¨olhos pretos¨ (equimose periorbitária). A ultrassonografia 

abdominal mostrou massa abdominal ao nível do rim direito, com calcificações 

difusas. O diagnóstico mais provável é: 

 

a) Sarcoma de rim 

b) Rabdomiossarcoma 

c) Tumor de Wilms 

d) Neuroblastoma 

 

Questão nº: 27 

Em relação à crise convulsiva febril, estão corretas as opções abaixo, EXCETO: 

 

a) O pico de incidência ocorre entre 14 e 18 meses. São raras antes dos nove meses e 

após cinco anos. 

b) Trata-se de condição benigna, que cursa com desenvolvimento neuropsicomotor 

normal. 

c) Está associada à febre, sem evidência de lesão do SNC. 

d) O tratamento deverá constar, invariavelmente, de medicação anticonvulsivante para 

evitar novas crises. 

 

Questão nº: 28 

Lactente de 7 meses é sacudida violentamente por seu pai, porque estava chorando 

muito e não deixava ninguém dormir. A consequência mais frequente dessa 

categoria de maus tratos é: 

 

a) Hemorragia retiniana  

b) Fratura de clavícula   

c) Luxação atlantoaxial  

d) Hematoma temporal  

 

 



Questão nº: 29 

O diagnóstico precoce e a avaliação imediata de recém nascido com suspeita de 

atresia biliar é muito importante, para que o procedimento cirúrgico corretivo 

atinja taxa de sucesso elevada (90%). O nome da cirurgia e o momento de sua 

realização são, respectivamente: 

 

a) Kasai - Entre treze e vinte e oito semanas de vida. 

b) Fredet-Ramsted - Antes das dezoito semanas de vida.  

c) Kasai - Antes das oito semanas de vida.  

d) Fredet-Ramsted - Entre 20 semanas e 48 semanas de vida.  

 

Questão nº: 30 

A sífilis congênita resulta da disseminação transplacentária do treponema 

pallidum da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para seu 

concepto. Assinale a alternativa que NÃO enumere características clínicas da sífilis 

congênita precoce no período neonatal. 

 

a) Pênfigo palmoplantar e condiloma plano. 

b) Periostite, icterícia e hepatomegalia. 

c) Tíbia em sabre e nariz em cela.  

d) Rinite serossanguinolenta e hepatomegalia.  

 

Questão nº: 31 

Ao examinar um recém-nascido ictérico em alojamento conjunto, quais as 

características manteria a hipótese de icterícia fisiológica? 

 

a) Predomínio de bilirrubina direta.  

b) Início de icterícia com 10 horas de vida.  

c) Nível sérico de bilirrubina indireta de 18mg/dl com 28 horas de vida.  

d) Pico em torno de 60 horas de vida no recém-nascido a termo.  

 

 

 



Questão nº: 32 

O teste de suor, que envolve a utilização da iontoforese da pilocarpina para a 

coleta do suor e a análise química de seu conteúdo de cloro, é a abordagem padrão 

para o diagnóstico da Fibrose Cística. O procedimento requer cuidado e precisão. 

Assinale a condição que NÃO está associada a resultado falso-positivo do teste do 

suor: 

 

a) Anorexia nervosa  

b) Infusão de prostaglandina E  

c) Insuficiência adrenal  

d) Hiponatremia  

 

Questão nº: 33 

O neuroblastoma é o tumor extracraniano sólido mais comum em crianças e 

também a neoplasia mais comumente diagnosticada em crianças. Assinale a opção 

que se refere aos locais mais raros de ocorrência de metástases: 

 

a) Ossos longos e crânio  

b) Medula óssea  

c)  Pulmão e cérebro 

d) Fígado e pele 

 

Questão nº: 34 

Escolar é levado ao ambulatório apresentando quadro de anorexia, apatia e 

fotofobia. Ao exame físico evidencia-se desnutrição, palidez e manchas visíveis na 

conjuntiva. Qual o provável diagnóstico? 

 

a) Hipovitaminose D  

b) Hipovitaminose E 

c) Hipovitaminose A  

d) Hipovitaminose B   

 

 



Questão nº: 35 

Dentre as opções abaixo, assinale a que representa uma cardiopatia congênita 

cianótica: 

 

a) Comunicação interventricular  

b) Drenagem anômala total de veias pulmonares 

c) Comunicação interatrial 

d) Persistência do canal arterial  

 

Questão nº: 36 

Os médicos, principalmente os pediatras devem se familiarizar com as 

manifestações precoces das doenças metabólicas genéticas. No período neonatal as 

descobertas clínicas são geralmente inespecíficas e semelhantes às observadas em 

lactentes com sepse. Ocasionalmente odor peculiar pode oferecer auxilio valioso 

para o diagnóstico. Dentre as opções abaixo, assinale a INCORRETA quanto à 

relação do erro inato do metabolismo e odor da urina: 

 

a) Acidemia Glutárica  (tipo II) - Chulé 

b) Deficiência Múltipla de Carboxilase -Urina de Gato 

c) Trimetilaminúria - Peixe Podre 

d) Fenilcetonúria - Xarope de Bordo 

 

Questão nº: 37 

Em relação à escarlatina assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A penicilina é o antibiótico de escolha para o tratamento.  

b) A palidez perioral (sinal de Filatow) é uma característica da doença.  

c) Está frequentemente associada à faringoamigdalite estreptocócica.  

d) O afastamento da escola deve ocorrer até que todas as lesões estejam em fase de 

crosta.  

 

 

 



Questão nº: 38 

João com 20 dias de vida é alimentado exclusivamente ao seio materno. Sua mãe é 

adventista do 7° dia e vegetariana estrita. Para evitar a deficiência para o bebê 

recomenda-se uma suplementação de vitamina materna. Assinale a opção 

VERDADEIRA: 

 

a) Vitamina K  

b) Vitamina E 

c) Vitamina B6  

d) Vitamina B12  

 

Questão nº: 39 

Na infância a obesidade deve ser considerada doença nutricional grave, pois 

algumas comorbidades podem se instalar nesta faixa etária, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Esofagite Eosinofílica  

b) Hipertensão Arterial 

c) Doença de Blount  

d) Pseudotumor Cerebral  

 

Questão nº: 40 

João, 5 anos de idade, apresenta história de há 3 dias estar com febre baixa, mal 

estar, linfoadenopatia cervical pequena e bochechas vermelhas. Ao exame clínico 

apresenta rubor facial eritematoso, não pruriginoso e um exantema reticulado em 

tronco e partes proximais dos membros, que a mãe disse ter surgido hoje. O 

diagnóstico mais provável é: 

 

a) Rubéola  

b) Exantema súbita  

c) Eritema Infeccioso  

d) Escarlatina 

 

 



Questão nº: 41 

Qual das cardiopatias congênitas abaixo se caracteriza por hipofluxo pulmonar? 

 

a) Transposição das Grandes Artérias  

b) Persistência do Canal Arterial 

c) Comunicação Interventricular 

d) Tetralogia de Fallot  

 

Questão nº: 42 

Qual item abaixo não faz parte dos critérios diagnósticos para a Doença de 

Kawasaki? 

 

a) Febre por mais de 5 dias.  

b) Aneurisma coronariano  

c) Hiperemia conjuntival bilateral não purulenta 

d) Adenomegalia cervical unilateral 

 

Questão nº: 43 

Criança de 6 anos de idade apresenta há 3 meses adenopatia cervical esquerda, 

cerca de 4,5 cm de diâmetro, de crescimento lento, indolor, sem sinais flogísticos, 

aderentes aos planos profundos, consistência endurecida, acompanhado de febre 

diária. Que achados indicariam a biópsia desse gânglio? 

 

a) Febre persistente  

b) Tempo de evolução e consistência  

c) Ausência de sinais flogísticos e a localização 

d) Localização do gânglio e a consistência 

 

Questão nº: 44 

Neonato com história de distensão abdominal progressiva, vômitos biliosos e 

ausência de evacuação de mecônio. Dentre as doenças genéticas abaixo, devemos 

pensar em: 

 



a) Mucopolissacaridose  

b) Síndrome do X frágil  

c) Homocistinúria 

d) Fibrose Cística 

 

Questão nº: 45 

Das opções abaixo assinale o achado considerado ANORMAL, no sentido de 

preocupação patológica, na avaliação do recém-nascido: 

 

a) Presença de eritema tóxico na primeira semana de vida. 

b) Icterícia Zona I de Kramer com 48 horas de vida.  

c) Testículo no canal inguinal na idade gestacional de 35 semanas. 

d) Volume do aspirado gástrico de 30 ml ao nascimento. 

 

Questão nº: 46 

Recém-nascido prematuro, recebendo dieta rica em proteínas e com bom aspecto 

geral, apresentou níveis plasmáticos aumentados de fenilalanina e tirosina 

plasmática aumentada acima de 60mg%. Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

a) Fenilcetonúria clássica   

b) Tirosinemia transitória do recém-nascido  

c) Galactosemia 

d) Defeito do cofator tetraidrobiopterina  

 

Questão nº: 47 

Um adolescente de 15 anos com mononucleose infecciosa permaneceu em repouso 

domiciliar, e passado duas semanas estava afebril e sem erupção cutânea, mas 

ainda prostrado. No 16° dia de evolução, a febre recidivou, surgiu cefaleia e 

apresentou crise convulsiva tonico clônica generalizada. Levado à emergência 

chegou torporoso, com tetraparesia grau 3, reflexo cutâneo plantar em extensão 

bilateralmente, sem sinais de irritação meníngea. A punção lombar mostrou 

proteínas= 62mg%, leucócitos=140 cel/u (80% linfócitos). Uma ressonância 



magnética revelou acometimento bilateral de substância branca. Diante dessas 

evidências, deve ser imediatamente iniciado tratamento com: 

 

a) Aciclovir  

b) Ceftriaxona  

c) Ciclofosfamida  

d) Metilprednisolona  

 

Questão nº: 48 

Menina com 8 anos, história de dor no quadril esquerdo há 3 meses, que 

praticamente desapareceu por 15 dias e retornou há uma semana no mesmo local e 

com as mesmas características. Não há história de trauma. Exame físico normal, 

exceto por marcha claudicante e dor à movimentação passiva e ativa da 

articulação do quadril. Hemograma normal, VHS=140 mm, radiografia da 

articulação com lesão em ¨casca de cebola¨ no ilíaco. A principal hipótese 

diagnóstica é: 

 

a) Osteomielite  

b) Sarcoma de Ewing 

c) Histiocitose de células de Langerhans 

d) Linfoma 

 

Questão nº: 49 

Menino com 3 anos, é levado à consulta pelos pais com a queixa do filho que fala 

com poucas palavras. Relatam que é muito quieto e não interage com outras 

crianças, não obedecendo às ordens, além de não ser muito carinhoso. Os pais 

ainda referem que o filho evita contato físico e visual. Complementando a história: 

nasceu de parto prematuro, com 32 semanas. Ficou internado na UTI 

NEONATAL por sete semanas devido á sepse tardia, sem necessidade de 

ventilação mecânica. Exame físico normal. A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

a) Asfixia Perinatal  

b) Surdez sensório neural  



c) Autismo 

d) Transtorno bipolar 

 

Questão nº: 50 

Lactente de 9 meses de idade, sexo masculino, é levado inconsciente ao serviço de 

pronto atendimento próximo da residência, após episódio compatível com quadro 

convulsivo. A mãe refere que a criança estava sentada no chão da sala e que, 

brincando com a irmã de 2 anos, caiu de costas e bateu a cabeça. Na avaliação 

médica encontrou-se no fundo de olho hemorragia retiniana bilateral. A principal 

hipótese diagnóstica é  

 

a) Síndrome do bebê sacudido  

b) Intoxicação exógena  

c) Coagulopatia adquirida  

d) Ruptura de aneurisma cerebral 

 

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


