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LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A PROVA 

 

1) Você está recebendo do fiscal, além deste caderno contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, 

uma folha-resposta destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes do cartão resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala; 

3) O tempo de duração da prova é de 02:30h (duas horas e trinta minutos) ininterruptas. Só será 

permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora após o início da mesma; 

4) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

seu caderno de questões ao término da prova; 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão-resposta ou o fizer fora do local 

indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante do 

documento oficial de identificação; 

6) Tenha cuidado com seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em 

hipótese alguma; 

7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, não sendo considerados 

traços e x.  

8) Para cada uma das questões são apresentadas quatro opções e somente uma responde 

adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações 

rasuradas anulam a questão do candidato; 

9) As provas objetivas e os gabaritos serão divulgados de acordo com o cronograma constante do 

edital, no site eletrônico da organizadora; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações, 

a não ser o gabarito em papel cedido pelo fiscal de sala. 

11) ASSINALE NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTA O TIPO DE PROVA (I 

OU II) QUE VOCÊ RECEBEU PARA FAZER. 

Li as instruções acima. 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2018.  
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QUESTAO 01 

 Adolescente de 11 anos de idade queixa de lesão em couro cabeludo com alopecia, 

fundo eritemato-descamativo na região parietal. Purido discreto ocasional. Está mais 

seco e melhorou o aspecto após uso de neomicina tópico. 

Diante da descrição acima, assinale alternativa que contém o tratamento 
indicado: 
 
a) Griseofulvina oral  
b) Amoxacilina oral 
c) Cetoconazol tópico 
d) Mupirocina tópico 

 
QUESTAO 02 

A vacina Tríplice Viral confere proteção contra sarampo, rubéola e caxumba – é 

altamente eficaz, 96,1% contra caxumba, 98% contra sarampo, 99,3% contra 

rubéola. Em relação à caxumba, o principal objetivo é evitar a: 

a) Pancreatite. 
b) Meningite asséptica. 
c) Surdez. 
d) Orquite. 
 

QUESTAO 03 

Pré-escolar de 5 anos, sexo masculino, comparece à consulta com história de 

apresentar há 3 semanas artralgia nos joelhos e tornozelos levando a dificuldade de 

deambular, febre, fraqueza, palidez e equimoses nas pernas e antebraços. 

Apresenta estado geral acometido, palidez cutâneo mucosa intensa, 

hepatoesplenomegalia.  

O hemograma mostrou pancitopenia. Diante deste quadro, o diagnóstico mais 

provável é: 

a) Leucemia aguda. 
b) Aplasia de medula 
c) Lúpus eritematoso sistêmico 
d) Artrite idiopática juvenil 
 

QUESTAO 04 

 A icterícia é, provavelmente, o diagnóstico mais frequentemente realizado em 

recém-nascidos. Para que seja detectável visualmente o nível se bilirrubina sérica 

deve estar em torno de: 

a) 3 mg/dL. 
b) 7 mg/dL. 
c) 5 mg/dL. 
d) 9 mg/dL. 
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QUESTAO 05 

 Nas meningites bacterianas a transmissão dos agentes causadores se faz de 

pessoa a pessoa, por via respiratória, através de gotículas e secreções do nariz e 

garganta, ao tossir, falar ou espirrar havendo necessidade de contato íntimo e 

prolongado. Por isso, a convivência no mesmo ambiente com indivíduos doentes 

(residentes da mesma casa, colega de dormitório, creche, alojamento) é importante 

para a transmissão.  

A profilaxia com antibióticos nos contatos familiares está indicada nos nas meningites 

das seguintes etiologias: 

a) Meningocócica e por hemófilo. 
b) Meningocócica e tuberculosa. 
c) Por hemófilos e pneumocócica. 
d) Pneumocócica e tuberculosa 

 
QUESTAO 06 

Escolar de 9 anos, do sexo masculino, vem apresentando febre baixa há 2 meses, 

perda de peso, febre baixa e sudorese vespertina. O pai informa está em tratamento 

de tuberculose há 1 mês. Nesse caso a imagem radiológica mais frequente é: 

a) Velamento de lobo superior esquerdo 
b) Cavitação pulmonar 
c) Consolidações heterogêneas difusas. 
d) Adenomegalia hilar 

 
QUESTAO 07 

Pré-escolar de 4 anos vai à UBS para vacinar.  Mãe informa que o paciente 

apresentou, no reforço do tríplice (DPT) aos 15 meses, quadro febre e de alteração 

comportamento por muitos dias alternando prostração e agitação. No 5º dia 

apresentou convulsão necessitando internação hospitalar. Diz que foi diagnosticado 

encefalopatia pela vacina. Tendo em vista este quadro, vacina mais indicada para ser 

aplicada é a: 

a) Pentavalente acelular  
b) DPT celular. 
c) Tríplice acelular 
d) Dupla tipo infantil 

 
QUESTAO 08 

O estado nutricional exerce forte influência sobre a morbimortalidade das crianças. O 

crescimento pode ser considerado o melhor indicador para a avaliação do seu estado 

nutricional e de saúde.  A velocidade de crescimento é variável conforme as etapas 

de vida. A evolução media da estatura durante o primeiro ano é: 

a) 20 centímetros.  15 centímetros. 
b) 25 centímetros.  30 centímetros. 
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QUESTAO 09 

As cardiopatias estruturais são as malformações mais frequentes ao nascimento. A 
cardiopatia congênita acianótica mais frequente é:  

 
a) B) Comunicação interatrial -  CIA 
b) Persistência do canal atrial- PCA 
c) Comunicação interventricular - CIV. 
d) Coarctação da Aorta. 

 
QUESTAO 10 

Pele seca, xeroftalmia, cegueira noturna, déficit pondero-estatural e manchas de 
Bitot, é característica de deficiência de vitamina: 

 
a) B12 
b) B6 
c) A 
d) D 

 
QUESTAO 11 

Recém-nascido a termo, mãe portadora de HIV recebeu antirretroviral durante a 

gestação e o parto. A conduta com essa criança é: 

a) Seio materno + AZT nas 6 primeiras semanas. 
b) Fórmula láctea + AZT nas primeiras semanas. 
c) Fórmula láctea+ sorologia para HIV. 
d) Fórmula láctea+ Nevirapina 6 semanas. 

 
QUESTAO 12 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos transtornos invasivos do 

desenvolvimento neurológico e engloba diferentes quadros marcados por 

perturbações com características fundamentais, que podem manifestar-se em 

conjunto ou separadamente. Essas perturbações que caracterizam esse transtorno 

são: 

A-  Diminuição na reciprocidade social, atraso de linguagem e movimentos 
rítmicos estereotipados. 

B- Atraso motor, movimentos estereotipados e hipotonia segmentar. 
C- Diminuição da reciprocidade social, movimentos rítmicos estereotipados, 

convulsões.  
D- Movimentos rítmicos estereotipados, hipotonia, atraso de linguagem. 
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QUESTAO 13 

Escolar de 8 anos de idade, apresenta sopro sistólico na borda esternal esquerda   

baixa, audível na posição supina; mesossístolico, vibratório, baixa intensidade. 

Desaparece com a pressão do aparelho sobre o tórax, diminui com a posição ereta e 

com a extensão da cabeça. Sem outras alterações ao exame clínico. As 

características descritas sugerem o diagnóstico de: 

a) Comunicação interventricular. 
b) Estenose subaórtica. 
c) Sopro de Still. 
d) Comunicação interatrial. 

 
QUESTAO 14 

Pré-escolar, 3 anos de idade, sexo masculino com quadro de febre alta por 4 dias e 

extrema irritabilidade. No 5º dia apareceu erupção cutânea com pápulas eritematosas 

róseas no tronco e pescoço e o humor melhorou sensivelmente. 

A descrição clinica sugere diagnostico de: 

a) Eritema infeccioso. 
b) Rubéola. 
c) Mononucleose infecciosa. 
d) Exantema súbito. 

 
QUESTAO 15 

Uma criança de 18 meses de idade inicia subitamente, na madrugada, quadro 

de tosse metálica, rouquidão, estridor inspiratório, respiração difícil, com 

taquicardia sem febre. O diagnóstico provável é: 

a) Laringite espasmódica aguda. 
a. Epiglote aguda.  
b. Laringotraqueobronquite viral. 
c. Laringite viral. 

 
QUESTAO 16 

A Leucomalácia Periventricular ocorre em 7 a 26% dos recém-nascidos prematuros 

com peso de nascimento inferior a 1.500 g.  

Assinale alternativa que representa a sequela neurológica mais provável nestes 

pacientes.  

a) Surdez neurossensorial  
b) Diplegia espástica.   
c) Quadriplegia espástica. 
d) Paralisia cerebral discinética. 
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QUESTAO 17 

A estenose hipertrófica do piloro (EHP) é caracterizada por uma hipertrofia 

progressiva da musculatura pilórica, causando estreitamento e alongamento 

persistentes do canal pilórico. São manifestações clínicas da EHP, EXCETO: 

a) É a principal causa de vômitos biliosos no período neonatal.  
b) As perdas hidroeletrolíticas podem que levar a alcalose hierclorêmica. 
c) Classicamente têm início na 3ª semana de vida.  
d) 4-6 vezes mais frequente em meninos. 

 
QUESTAO 18 

O reflexo de Moro é desencadeado por queda súbita da cabeça, amparada pela mão 

do examinador, e está presente no nascimento nos recém-nascidos a termo. 

O reflexo de MORO desaparece após os: 

a) 2 meses. 
b) 4 meses. 
c) 5 meses. 
d) 3 meses. 

 
QUESTAO 19 

Podemos afirmar relação aos tumores sólidos na infância, EXCETO:  

a) A malignidade mais frequente no recém-nascidos é o retinoblastoma. 
b) O tumor maligno mais frequente na infância é o tumor de Wilms (nefroblastoma). 
c) Os osteossarcomas acometem principalmente os adolescentes. 
d) Os rabdomiossarcomas acometem mais meninos que meninas. 

 
QUESTAO 20 

 As manchas de Koplik são pontos brancos-azulados rodeadas por halo vermelho, 

com fundo eritematoso difuso que aparecem na mucosa bucal na região próxima aos 

molares, que às vezes se estendem a toda mucosa oral. 

São encontradas na seguinte doença: 
 
a) Rubéola 
b) Varicela. 
c) Doença de Kawasaki. 
d) Sarampo 
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QUESTAO 21 

Pré-escolar com 3 anos de idade, sexo feminino, há 2 dias com queixa de dor ao 

urinar. Exames de urina de rotina com nitrito +, piúria, flora aumentada. 

Nessa idade o agente etiológico mais frequente é: 
 
a) Klebsiella sp. 
b) Enterococus sp. 
c) Eschericia coli. 
d) Pseudomonas sp. 

 
QUESTAO 22 

 Lactente, sexo feminino, 18 meses, vem apresentando irritabilidade, hipotonia e 
hipoatividade há um mês. Os pais são vegetarianos e só fizeram a puericultura até 
os 6 meses da criança. Exames laboratoriais:  

Hm: 2.2450.000/mm³, Hb: 7,2 g/dL, Ht: 19,1%, VCM: 132, HCM: 38,2, CHCM: 
31,2g/dL; leucometria: 3.000/mm³ (eos: 3%, bastões: 2%, seg: 60%, linf: 30%, 
mon: 5%); Plaquetas: 110.000/mm³. Anisocitose (++/4+), macrocitose (+++/4+), 
macroovalócitos, corpúsculos de Howel-Jolly. Reticulócitos: 4%, LDH:825U/L (VR: 
240 a 480U/L). 
O quadro clinico descrito sugere deficiência de  vitamina:  
 
a) A 
b) B6 
c) E 
d) B12 

 
QUESTAO 23 

O leite humano é reconhecidamente superior para a alimentação do recém-nascido. 

Os bancos de leite humano atendem os recém-nascidos impossibilitados de 

receberem o leite de suas próprias mães. Alguns dos fatores do leite 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, o único que permanece estável após a 

pasteurização é: 

a) IGA secretora 
b) IGG e IGM 
c) Fator bifidus 
d) Lisozima 
 

QUESTAO 24 

A recomendação para interromper a amamentação na vigência de tratamento 

medicamentoso da nutriz é muito comum, apesar de, na maioria das vezes, ser 

possível compatibilizar o tratamento com a manutenção da amamentação. 
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Assinale a alternativa que contém o fármaco contraindicado durante o período de 
amamentação: 
 
a) Fluoxetina 
b) Fenobarbital 
c) Amiodarona 
d) Sinvastatina 

 
QUESTAO 25 

Crise aplástica ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes falciformes.26 É 

caracterizada por diminuição da eritropoese, levando a rápidas reduções na 

concentração de hemoglobina. Reticulocitopenia é característica desta complicacao. 

Geralmente ocorrem após processos infecciosos e estão relacionadas, na maioria 

das vezes, com infecções causadas por:  

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

 

QUESTAO 26 

1- Lactente de sexo feminino, 2 meses e 15 dias de idade é atendida com quadro 

de febre e coriza. Peso 4600gr. O hemograma mostrou linfocitose, Hb=9,0 g/dL 

Ht=28%. Aleitamento materno exclusivo. História de pré-natal, parto e período 

neonatal sem anormalidades. Peso de nascimento: 2845 gramas.  Diante do 

quadro descrito, assinale alternativa que representa a conduta mais adequada: 

a) Considerar o achado da série vermelha normal. 

b) Iniciar 3 mg/kg/dia de ferro elementar. 

c) Iniciar 1 mg/kg/dia de ferro elementar e manter até os 24 meses. 

d) Solicitar dosagem de reticulócitos, ferro sérico e de ferritina. 

 

QUESTAO 27 

Recém-nascido, 36 semanas, 32 horas de vida, boa evolução, em alojamento 

conjunto com a mãe. Foi realizado o Teste do Coraçãozinho que mostrou saturação 

de 96% em membro superior direito e 93% em membro inferior esquerdo. Diante 

desse resultado assinale a alternativa que representa a conduta CORRETA: 

a) Manter a criança em alojamento conjunto, pois o exame está dentro do valor 

normal. 

b) Repetir o teste após 1 hora e se estiver alterado, realizar ecocardiografia nas 

24 horas seguintes. 

c) Transferir o paciente para a UTI para monitorização dos parâmetros vitais. 

d) Realizar teste da hiperóxia e iniciar prostaglandina E1. 
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QUESTAO 28 

Na assistência em sala de parto vaginal de recém-nascido a termo, pré-natal sem 

anormalidades, período expulsivo de 2 horas, criança nasceu sem tônus, não 

respirou nem chorou. Ligado cordão umbilical, colocado sob fonte de calor, 

posicionado, aspirados as vias aéreas superiores, posicionado e iniciado ventilação 

com balão e máscara. O R. N. apresentou choro forte após 30 segundos de 

ventilação. De acordo com diretrizes de reanimação de 2016 da Sociedade Brasileira 

de Pediatria, são os valores esperados de saturação de oxigênio em membro 

superior direito até cinco minutos de vida:   

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) 70 a 80% 
b) 75 a 85% 
c) 80 a 90% 
d) 85 a 96% 

 
QUESTAO 29 

Criança com 5 meses levada à Unidade Básica de Saúde com história de infecções 

respiratórias de repetição “sempre com o nariz escorrendo” segundo a mãe. No 

cartão de vacina as últimas vacinas foram administradas aos 3 meses. A mãe trouxe 

a criança para atualizar a vacinação. Conforme o calendário do Programa Nacional 

de Imunizações (PNI) são vacinas que devem ser administradas: 

a) Pólio inativada (VIP), Rotavírus, Pentavalente (DPT+ Haemophilus B + 
Hepatite B), Pneumo 10. 

b) Pólio oral (VOP), Rotavírus, Pentavalente (DPT+ Haemophilus B + 
Hepatite B), Pneumo 10, Meningo C conjugada. 

c) Pólio inativada (VIP), Rotavírus, Pentavalente (DPT+ Haemophilus B + 
Hepatite B), Pneumo 10, Meningo C conjugada. 

d) Pólio inativada (VIP), Rotavírus, Tetravalente (DPT+Haemophilus B), 
Pneumo 10, Meningo C conjugada. 

 
 

QUESTAO 30 

Em relação à vacinação de prematuros é correto afirmar, EXCETO: 

a) O Calendário de vacinação deve ser seguido de acordo com a idade 
corrigida da criança. 

b) Em crianças com peso inferior a 2 kg deve-se aguardar atingir 2 kg para    
administrar o BCG. 
c) Preferencialmente deve-se utilizar vacinas com o componente pertussis   
acelular para diminuir os efeitos colaterais. 
d) Deve se utilizar 4 doses de vacina da hepatite B em crianças nascidas com 

peso inferior a 2 kg ou idade gestacional menor que 33 semanas. 
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QUESTAO 31 

Escolar de sexo masculino 6 anos de idade com os seguintes achados no exame 

clínico de rotina: Estatura e peso -1 DP para a idade. PA 115/75mmHg em membro 

superior esquerdo, pulsos braquiais ++++/4, femorais reduzidos +/4, Sopro meso-

telessistólico em área aórtica e mitral com irradiação para o dorso. Hiperfonese da 2ª 

bulha nas áreas aórtica e mitral; estalido proto-sistólico aórtico, principalmente na 

área mitral. Diante desses sinais, o diagnóstico da cardiopatia mais provável é: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Tetralogia de Fallot 
b) Atresia pulmonar 
c) Anomalia de Ebstein. 
d) Coarctação de aorta. 

 
QUESTAO 32 

Recém-nascido a termo, em alojamento conjunto, em aleitamento materno exclusivo, 

avaliado com 23 horas de vida apresenta icterícia até o abdome.  Peso de 

nascimento de 3630g. O grupo sanguíneo materno é O negativo e o do recém-

nascido, A positivo. Coombs indireto negativo; Coombs direto negativo. A bilirrubina 

total é 14,3 e a indireta 0,5. Assinale a alternativa que representa a causa mais 

provável a icterícia:  

a) Doença hemolítica RH. 
b) ”Fisiológica”. 
c) Icterícia do leite materno. 
d) Doença hemolítica ABO. 

 
QUESTAO 33 

Pré-escolar de 3 anos, sexo masculino, apresenta febre elevada há 5 dias, com Tax 

de até 39,7ºC, prostração, palidez, eritema e edema palmar e plantar, congestão 

ocular bilateral, eritema de boca e lábios, fissuras labiais, linfadenite cervical 

unilateral (3cm) e língua em framboesa. 

Assinale a alternativa que representa a complicação mais temida nesse quadro: 

a) Acidente vascular encefálico. 
b) Vasculite com aneurisma de coronárias. 
c) Necrose hepática aguda. 
d) Insuficiência renal aguda. 
 

QUESTAO 34 

São manifestações da citomegalovirose congênita, EXCETO: 

a) Microcefalia 
b) Retinocoroidite. 
c) Calcificações difusas no córtex cerebral. 
d) Crescimento Intrauterino Restrito. 
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QUESTAO 35 

 A Febre reumática é uma doença sistêmica decorrente de hiper-reatividade 

imunológica que se manifesta entre1 (uma) e 5 (cinco) semanas após uma infecção 

pelo estreptococo do grupo A. No diagnóstico do primeiro surto da febre reumática 

são considerados critérios maiores (Jones modificados-1992), EXCETO: 

a) Cardite 
b) Eritema marginado 
c) Artralgia 
d) Nódulos subcutâneos 

 
QUESTAO 36 

 A dermatite seborreica é uma dermatose inflamatória crônica bastante comum, não 

contagiosa, que acomete áreas com grande concentração de glândulas sebáceas. 

São características desta doença, EXCETO: 

a) Ausência de liquenificação.  
b) Prurido intenso. 
c) Associação familiar fortuita. 
d) Início após precoce nas primeiras semanas de vida. 

 
QUESTAO 37 

A Síndrome Nefrótica é uma manifestação clínica e laboratorial de inúmeras 

etiologias de variados substratos histológicos. São manifestações desta doença, 

EXCETO: 

a) Hipervolemia com congestão circulatória. 
b) Edema e início insidioso. 
c) Hematúria discreta transitória. 
d) Proteinúria elevada. 

 
QUESTAO 38 

 São manifestações frequentes da rubéola congênita, EXCETO: 

a) Catarata 
b) Surdez 
c) Calcificações intracranianas subcorticais. 
d) Comunicação interventricular. 
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QUESTAO 39 

 No tratamento da asma a via inalatória é a de eleição pois permite o deposito direto 

da medicação nos pulmões e consequentemente doses mais baixas e menores 

efeitos colaterais. Conforme a faixa etária assinale afirmativa CORRETA que 

representa o dispositivo mais adequado para a inalação: 

a) > 6 anos: Inalador dosimetrado acoplado a espaçador valvulado e máscara 
facial. 

b) 4 a 5 anos: Inalador dosimetrado acoplado a espaçador não valvulado ou 
inalador de pó seco 

c) < 4anos: Inalador dosimetrado acoplado a espaçador não valvulado com 
bocal, lembrando-se de bochechar após cada aplicação. 

d) > 10 anos:  Inalador dosimetrado acoplado a espaçador valvulado ou não 
ou inalador de pó seco. 

 
QUESTAO 40 

 Assinale a alternativa que contém a vacina contraindicada em casos de 

malformação intestinal ou história prévia de intussuscepção intestinal: 

a) Rotavírus humano. 
b) Triviral. 
c) Varicela. 
d) Hepatite C.  

 
QUESTAO 41 

Conforme as Diretrizes da reanimação neonatal 2016 da Brasileira de Pediatria, no 
primeiro minuto de vida, deve-se realizar as ações para avaliar a vitalidade do 
recém-nascido, manter a normotermia, estimular a respiração e realizar a ventilação 
assistida, se for necessário. Aquelas crianças que apresentam se hipotônicas ou não 
assumiram respiração efetiva ou choro ou são prematuras devem levadas para uma 
fonte de calor após clampagem do cordão. Após medidas para evitar perda de calor 
e manutenção da permeabilidade de vias aéreas, deve-se avaliar e continua a 
respiração e frequência cardíaca.  
Assinale a alternativa que representa a frequência cardíaca é considerada normal 
nesse momento:  
 

a) >80 bpm. 
b) >100 bpm. 
c) >90 bpm. 
d) >60 bpm. 
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QUESTAO 42 

Pré-escolar de 4 anos há 2 dias com quadro de febre, tosse e dispnéia. Apresenta 

estado geral preservado, afebril. FR 48 ipm, tiragem intercostal discreta, Sat O2 94% 

em ar ambiente. O hemograma mostrou 18500 leucócitos com 9% de bastonetes. 

PCR 35 mg/L. A radiografia de tórax mostra infiltrado alveolar em lobo inferior direito 

derrame pleural direito. Diante do quadro descrito, a conduta indicada é: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Toracocentese+ oxacilina EV. 
b) Toracocentese+ amoxacilina EV. 
c) Drenagem pleural+ oxacilina EV. 
d) Drenagem pleural+ penicilina EV. 

 
QUESTAO 43 

Lactente de 6 meses é levado ao Pronto Atendimento pela mãe com história de ter 

sido agredido pelo pai alcoólatra. O genitor embriagado sacudiu violentamente a 

criança que estava chorando sem deixa-la dormir. Neste tipo de agressão, as lesões 

mais frequentes, que acometem 85% das vítimas, são: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Fraturas de crânio. 
b) Equimoses em tronco. 
c) Hemorragias retinianas. 
d) Hematomas em membros. 

 
QUESTAO 44 

 São características da Gastrosquise, EXCETO: 

a) Frequentemente associada a desordens cromossômicas. 
b) Trata-se de um defeito no fechamento da parece abdominal. 
c) A localização é lateral ao umbigo. 
d) Má rotação intestinal é uma associação frequente. 

 
QUESTAO 45 

 Adolescente de 13 anos vem a consulta por ser menor que seus colegas. A mãe 

relata que ele está incomodado pois os colegas estão mais desenvolvidos e mais 

altos que ele. Relata que nasceu com 3.200g, 50cm, seu crescimento sempre 

acompanhava o das crianças de sua idade, sempre teve boa saúde e nega doenças 

graves. A família tem estatura normal na média. Exame físico: Aspecto de criança. 

Peso e altura proporcionais e ambos no percentil 3.  Tanner G1P1. Idade óssea de 

11 anos.   Diante da descrição acima, os dados sugerem:  

a) Baixa estatura familiar. 
b) Deficiência de GH- Hormônio do crescimento. 
c) Desnutrição grau I. 
d) Retardo de constitucional do crescimento. 
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QUESTAO 46 

 A convulsão febril é o problema neurológico mais comum na infância. Sua incidência 

estimada é de 2 a 5% da população infantil. 

Assinale a alternativa que representa a faixa etária em que as convulsões febris mais 

ocorrem: 

a) Recém-nascidos e lactentes.  
b) Pré-escolares e escolares. 
c) Lactentes e pré-escolares. 
d) Escolares e pré-adolescentes. 

 
QUESTAO 47 

Durante a reanimação de recém-nascidos em sala de parto, a administração de 

adrenalina pode ser necessária.  

Em pacientes ainda sem acesso venoso central, assinale a alternativa abaixo que 

contem a via de administração alternativa e a dosagem e que pode ser utilizada 

como alternativa. 

a) Endotraqueal; adrenalina 1:10.000 0,01 a 0,03mg/kg. Repetir a cada 3 
minutos. 

b) Endotraqueal; adrenalina 1:1.000 0,01 a 0,03mg/kg. Uso único. 
c) Endotraqueal; adrenalina 1:1.000 0,05 a 0,1mg/kg.  Repetir a cada 3 minutos. 
d) Endotraqueal; adrenalina 1:10.000 0,05 a 0,1mg/kg. Uso único. 

 
QUESTAO 48 

 O tratamento da asma aguda tem como objetivo reverter a broncoconstrição, a 

inflamação das vias aéreas e diminuir a produção de muco. Na conduta terapêutica 

dos casos agudos podemos afirmar: 

a) Dispositivos para inalação de medicamentos: inalador pressurizado dosimetrado, 

nebulizador e o vaporizador. 

b) Os betas 2 agonistas de longa duração constituem a terapia broncodilatadora de 

primeira linha. 

c) Os corticosteroides inalatórios, na asma aguda, reduzem a gravidade e impedem 

a progressão da doença. 

d) O atraso na administração ou a exclusão de corticosteroides sistêmicos no 

esquema terapêutico é fator de risco para o óbito. 
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QUESTAO 49 

Para a avaliação de prematuros as curvas peso/idade, crescimento/idade podem não 

ser adequadas pois implica trata-los de maneira semelhante aos nascidos a termo. 

Assim recomenda-se o uso da idade corrigida para essa avaliação. 

 A idade na qual os prematuros alcançam padrão semelhante ao das crianças 

nascidas a termo é: 

a) Três anos. 

b) Um ano. 

c) Dois anos. 

d) Quatro anos. 

 

QUESTAO 50 

Pré-escolar de 3 anos, sexo masculino é trazido à consulta com história de febre de 

até 39,5º C nos últimos 2 dias. Irritabilidade, recusa alimentar. Hoje apareceram 

pequenas bolhas na região peri-oral, nas nádegas e na região plantar e palmar. 

Dentro da boca a pequenas ulceras e bolhas. Salivando muito e parece com 

dificuldades para engolir. A mãe relata que na creche onde a criança fica tem mais 

crianças com doença semelhante.  Com os dados apresentados, assinale a 

alternativa que contem a hipótese diagnóstica correta e o agente causador dessa 

patologia: 

a) Estomatite herpética; Vírus Herpes simplex. 
b) Doença Mão-pé-boca; Vírus Herpes simplex 
c) Doença Mão-pé-boca; Vírus Coxsakie. 
d) Estomatite; Cândida sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


