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PRÉ-REQUISITO EM
PEDIATRIA

1. Este caderno consta de 50 questões objetivas de conhecimentos sobre
Pediatria.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou
se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver
algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para
entregar-lhe outro exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais
apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra
correspondente à resposta assinalada na prova.

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a
numeração das questões.

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta
esferográfica de t inta AZUL ou PRETA, preenchendo-se
integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e
sem rasuras.

7. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo
destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição
para o cartão-resposta.

 8. Você só estará autorizado a retirar-se definitivamente da sala e do 
prédio após terem decorridas três horas de prova e mediante 
autorização do aplicador de prova.

 9. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE
PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em conta a nomenclatura e as definições utiliza-
das em neonatologia, deve-se considerar o seguinte: 

(A) pós-termo é o recém-nascido (RN) com mais de 41
semanas de idade gestacional ao nascimento. 

(B) pequeno para a idade gestacional (PIG) é todo RN
com baixo peso, que nasceu prematuro. 

(C) prematuro é o RN com menos de 37 semanas de
idade gestacional ao nascimento. 

(D) muito baixo peso (MBP) é o RN que pesou 1000 g ou
menos ao nascimento. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método canguru, preconizado pelo Ministério da Saúde
(MS), e empregado em muitas maternidades brasileiras, 

(A) foi  idealizado  na Austrália,  no início  da década de
1970, para diminuir os índices de mortalidade infantil.

(B) é um método em que a mãe mantém o seu filho den-
tro de uma bolsa ajustada ao corpo, 24 horas por dia,
simulando o ventre materno. 

(C) tem um período de abordagem durante os primeiros
28 dias de vida do RN, que é o período neonatal. 

(D) visa melhorar o atendimento do RN MBP, contribuin-
do com a redução do risco de infecção hospitalar e
reduzindo o estresse do RN. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mãe com bolsa rota há cinco dias tem filho a termo, com
APGAR 9 e 9, que evolui  com desconforto respiratório
leve, sendo colocado em HOOD a 30%, com dieta por
sonda orogástrica (SOG) e sob hidratação venosa (HV).
Após 12 horas de vida, RN evolui sem intercorrências e,
então, são colhidos exames laboratoriais, cujos resulta-
dos  são:  PCR<6  mg/dl;  leucócitos:  22000/mm³,  sendo
bastões 2%, segmentados 60%, eosinófilos 1%, basófilos
0%, linfócitos 33%, monócitos 4% e com ausência de lin-
fócitos atípicos. Plaquetas: 100.000/mm³.

Quantas alterações há no hemograma apresentado?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O leite materno é o único alimento indicado para crianças
nos seis primeiros meses de vida. Para se ter sucesso e
manter esta alimentação, deve-se 

(A) fazer a criança mamar vinte minutos em cada seio,  a
cada três horas. 

(B) iniciar a mamada sempre pela mesma mama e termi-
nar sempre pela mama oposta. 

(C) evitar dar o leite do final da mamada, pois ele tem
muita gordura. 

(D) manter o corpo da criança voltado para a mãe, com o
abdômen colado no abdômen da mãe. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste do pezinho faz parte do programa nacional de tria-
gem neonatal e tem como objetivo diagnosticar uma série
de doenças nos recém-nascidos (RNs),  o  mais precoce
possível,  a  fim  de  evitar  sequelas  nestas  crianças.  Até
quantos dias, após o nascimento, pode-se colher o teste
do pezinho? 

(A) 3

(B) 7

(C) 28

(D) 30

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No complexo conjunto de crescimento e desenvolvimento,
a criança 

(A) cresce aproximadamente 25 cm, no primeiro ano de
vida.

(B) desenvolve-se intelectualmente, sendo irrisório o cres-
cimento, no segundo ano de vida.

(C) volta a crescer cerca de 25 cm entre os dois e quatro
anos de idade.

(D) cresce mais no período entre cinco e sete anos de
idade.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança só cresce e se desenvolve adequadamente,
dentre outros fatores, quando recebe todo o aporte neces-
sário de vitaminas e minerais. Nesse contexto, 

(A) as principais fontes de vitamina A são carnes, frutas
e legumes. 

(B) a deficiência  de zinco pode causar   hipoavitami-
nose  A. 

(C) a principal função da vitamina D é a manutenção da
visão. 

(D) a absorção do ferro é facilitada pelas dietas vegetari-
anas e fosfatos.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  novo  calendário  nacional  de  vacinação  do  MS  para
2017 preconiza: 

(A) as primeiras doses da vacina meningocócica C conju-
gada e da vacina rotavírus aos três meses de idade. 

(B) a segunda dose da vacina meningocócica C conjuga-
da e a terceira dose da vacina pentavalente aos cin-
co meses de idade. 

(C) uma dose  a  cada  dez  anos das  vacinas  de  febre
amarela e tríplice viral. 

(D) a  vacina  HPV  para  meninas  de  nove  a  quatorze
anos, e meninos de doze a 13 anos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma contraindicação à vacinação: 

(A) afecção  alérgica  do  trato  respiratório  superior  com
tosse. 

(B) utilização concomitante  de qualquer tipo de antimi-
crobiano.

(C) tratamento  sistêmico  prolongado  com  corticoides,
mesmo em doses baixas e em dias alternados. 

(D) doenças agudas febris graves em franca evolução.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Embora pouco enfatizada na prática pediátrica, a saúde
bucal não é responsabilidade exclusiva dos odontólogos.
O pediatra tem papel fundamental no cuidado e na pre-
venção de patologias relacionadas à cavidade oral das cri-
anças. Diante disso, é de conhecimento, tanto de odontó-
logos quanto da classe médica, que:

(A) a cárie é a principal doença da cavidade oral na in-
fância e, apesar de não ser infectocontagiosa, causa
desmineralização dos tecidos dentais e dor. 

(B) a respiração bucal de todas as crianças é causada pela
má oclusão dental e seu tratamento é função conjunta
dos pneumologistas e imunologistas pediátricos. 

(C) a má oclusão dental é um desvio do posicionamento cor-
reto dos dentes e pode ser causada pelo uso de chupe-
tas, mamadeiras e, até mesmo, sucção dos dedos. 

(D) a dentição permanente e saudável é formada por vin-
te e oito dentes. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As anemias microcíticas caracterizam-se por: 

(A) deficiência de ferro. 

(B) deficiência de vitamina B12 e ácido fólico.

(C) perda sanguínea aguda. 

(D) perdas hemolíticas congênitas. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  conjunto  das  doenças  exantemáticas  tóxicas  nas
crianças, 

(A) a doença de Kawasaki ocorre primariamente após os
cinco  anos de idade e apresenta febre,  língua  em
framboesa e plaquetose.

(B) a  febre  das  montanhas  rochosas  é  causada  pela
Rickettsia,  adquirida por meio do carrapato, e apre-
senta hiperemia conjuntival, mialgia e cefaleia tempo-
ral. 

(C) a escarlatina ocorre entre os dois e os oito anos, é
causada pelo Estreptococos do grupo A, provocando
febre, sinal de Pastia e palidez perioral.

(D) os sinais, como febre, trombocitose, hiperemia con-
juntival, língua em framboesa e hipertensão, são en-
contrados nos casos de síndrome do choque tóxico. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças exantemáticas são corriqueiras na prática pedi-
átrica e saber interpretá-las é fundamental. Assim, o que
são máculas? 

(A) Lesões planas, elevadas, grandes e palpáveis. 

(B) Lesões pequenas, sólidas e perceptíveis ao tato.

(C) Lesões planas, não palpáveis e bem delimitadas. 

(D) Lesões pequenas, elevadas e com conteúdo líquido.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É doença de pele, cujo principal agente causal é o Estafi-
lococos aureus: 

(A) celulite. 

(B) erisipela. 

(C) ectima. 

(D) impetigo. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estadiamento puberal de meninos e meninas, 

(A) M3 é o estágio de desenvolvimento mamário femini-
no em que há maior aumento da mama e da aréola,
sem separação dos seus contornos, e o tecido ma-
mário extrapola os limites da aréola. 

(B) G4 é o estágio de desenvolvimento genital masculino
em que há crescimento do pênis em comprimento e
um maior aumento dos testículos e do escroto. 

(C) G5 é o estágio de desenvolvimento genital masculino
em que há aumento do pênis, principalmente em diâ-
metro, e maior desenvolvimento da glande. 

(D) P2 é o estágio de desenvolvimento da pilosidade pu-
biana em meninos e meninas, com maior quantidade
de  pelos,  mais  grossos,  escuros,  e  espalhando-se
esparsamente na região pubiana. 
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São causas de insuficiência adrenal secundária: 

(A) deficiências  de  hormônio  adrenocorticotrófico  e  de
hormônio liberador de corticotropina. 

(B) hiperplasia adrenal congênita e doença de Wolman. 

(C) adrenoleucodistrofia e deficiência de aldosterona. 

(D) hipoplasia  adrenal  congênita  e  insensibilidade  ao
hormônio adrenocorticotrófico. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um atendimento preciso e rápido é essencial para a au-
sência de sequelas quando uma criança sofre intoxicação
exógena. Para isto, qual é a correlação entre a substância
tóxica e o respectivo antídoto? 

(A) Benzodiazepínicos – naloxone.

(B) Opiáceos – atropina. 

(C) Bloqueadores beta-adrenérgicos – glucagon.

(D) Organofosforados – flumazenil.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É importante  avaliar  a  profundidade  de  uma  lesão  por
queimadura, a fim de administrar a terapêutica adequada.
No processo de avaliação, considera-se que a

(A) lesão de primeiro grau limita-se à epiderme, não tem
edema e é dolorosa. 

(B) lesão de segundo grau atinge até a derme, não tem
edema e não é dolorosa. 

(C) lesão de terceiro grau mostra destruição da epiderme
e da derme, tem aspecto pálido e é muito dolorosa. 

(D) lesão de quarto grau tem destruição desde a epiderme
até o músculo, preservando o osso, e é indolor. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia de substituição (reposição) renal é utilizada até a
função renal restabelecer-se. Em que situação essa tera-
pia está indicada? 

(A) Sobrecarga hídrica moderada. 

(B) Acidose com PH menor que 7.0. 

(C) Hiperamonemia. 

(D) Hipofosfatemia. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A glomerulonefrite difusa aguda (GNDA)

(A) é uma doença de caráter autoimune.

(B) é mais comum em meninas no início da puberdade. 

(C) afeta todos os glomérulos de ambos os rins. 

(D) é a segunda glomerulopatia mais comum na infância.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Febre alta (38 a 40 ºC) de início abrupto, calafrios, cefa-
leia, mialgia, sufusão hemorrágica conjuntival e secreção
purulenta, dor abdominal, anorexia, náusea, vômito, diar-
reia, tosse, faringite e exantema maculopapular pré-tibial
são sinais clínicos da 

(A) leptospirose. 

(B) leishmaniose. 

(C) malária. 

(D) rickettsiose. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Febre baixa (menor de 38,5  ºC) com duração de um a
dois  dias;  exantema de início  precoce,  com progressão
craniocaudal, disseminado e acompanhado de prurido; dor
muscular leve; dor articular leve a moderada, com edema
nas pequenas articulações de mãos e pés; hiperemia con-
juntival. Este quadro clínico é indicativo de 

(A) chikungunya. 

(B) dengue. 

(C) febre amarela. 

(D) zika vírus. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a doença causada pelo parvovírus B19, que aco-
mete crianças de cinco a quinze anos, normalmente sem
pródromos e com eritema de bochechas, exantema rendi-
lhado nas áreas expostas ao sol, evoluindo para exante-
ma maculopapular? 

(A) Doença mão-pé-boca. 

(B) Roséola infantil. 

(C) Mononucleose infantil. 

(D) Eritema infeccioso. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  pediátrico,  inicialmente,  apresenta  trismo,  em
seguida, evolui com irritabilidade, rigidez de parede abdo-
minal e músculos torácicos, dificuldade de deglutição e ri-
gidez de nuca.

Qual é o diagnóstico deste paciente? 

(A) Síndrome de Guillain-Barré. 

(B) Botulismo infantil. 

(C) Meningite viral. 

(D) Tétano neonatal. 
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os comunicantes dos pacientes com doenças infectocon-
tagiosas têm de seguir normas de precaução e profilaxia.
No  caso  de  uma  criança  com  doença  meningocócica,
quais as precauções que os comunicantes devem seguir? 

(A) Respiratórias. 

(B) Com aerossóis. 

(C) Padrão. 

(D) De contato. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuti-
cas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Ado-
lescentes” do MS, de 2017, as drogas indicadas para a
profilaxia da transmissão vertical do HIV, em recém-nasci-
dos, são: 

(A) nelfinavir e lamivudina. 

(B) lamivudina e nevirapina.

(C) nelfinavir e zidovudina. 

(D) nevirapina e zidovudina. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a droga de escolha para a profilaxia de pneumonia
por Pneumocystis carinii em crianças infectadas pelo HIV?

(A) Amoxicilina. 

(B) Sulfametoxazol + Trimetoprima. 

(C) Eritromicina. 

(D) Rifampicina. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde o ano de 2016, está acontecendo um desabasteci-
mento da penicilina G cristalina dos hospitais e centros de
saúde brasileiros. Esta medicação é a primeira escolha no
tratamento da  sífilis  congênita.  Na  falta  da penicilina G
cristalina, qual é a primeira droga a ser escolhida? 

(A) Ceftriaxona. 

(B) Ampicilina. 

(C) Eritromicina. 

(D) Amoxicilina. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As parasitoses intestinais são muito comuns nos pacien-
tes pediátricos, e o praziquantel é uma das drogas utiliza-
das no tratamento dessas doenças. Para qual doença o
praziquantel é a primeira escolha? 

(A) Giardíase. 

(B) Oxiuríase. 

(C) Teníase. 

(D) Ascaridíase. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vários são os tipos de sangramento digestivo que podem
ocorrer nas crianças. A eliminação de sangue não digerido
pela boca denomina-se:

(A) hematêmese.

(B) hematoquezia.

(C) Mallory Weiss. 

(D) melena. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RN a termo nasceu de parto cesárea, cuja indicação foi
polidrâmnio. Ele foi recepcionado na sala de parto por pro-
fissional não habilitado, sendo colocado para sugar o seio
materno imediatamente após o nascimento. Em seguida,
foi encaminhado ao quarto junto com a sua mãe. Depois
de alguns minutos no quarto, o RN começou a apresentar
sialorreia aerada, seguida por regurgitação do leite deglu-
tido, tosse, cianose e taquipneia. Só então foi solicitado
um pediatra para avaliar o RN. E, após a avaliação, a pri-
meira hipótese diagnóstica do pediatra foi: 

(A) ânus imperfurado. 

(B) atresia de esôfago. 

(C) hérnia diafragmática. 

(D) pneumotórax espontâneo. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escala de coma de Glasgow é um instrumento padroni-
zado para avaliar indivíduos com traumatismo cranioence-
fálico. A interpretação desta escala consiste na observa-
ção de: 

(A) resposta verbal, temperatura corporal e resposta mo-
tora. 

(B) abertura ocular, nível auditivo e temperatura corporal.

(C) resposta motora, resposta verbal e abertura ocular. 

(D) temperatura corporal, nível auditivo e abertura ocular.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo  paciente  pediátrico  que  chega  convulsionando  ao
pronto-socorro deve receber um tratamento inicial básico,
para a manutenção de suas condições vitais. Em seguida,
inicia-se o tratamento medicamentoso. A droga de escolha
para o tratamento inicial da crise convulsiva é, então, a se-
guinte:

(A) diazepam. 

(B) fenitoína. 

(C) fenobarbital. 

(D) midazolan. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias  drogas são  utilizadas para  o  controle  das  dores
mais intensas. Dentre elas, têm-se os analgésicos opioi-
des. É exemplo deste tipo de droga: 

(A) barbitúricos. 

(B) diazepam. 

(C) fentanil. 

(D) propofol. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças de vias aéreas superiores são muito comuns em
pacientes pediátricos. Durante o exame físico desses pa-
cientes, faz-se a ausculta pulmonar, quando se pode iden-
tificar a presença de vários sons. Ao “som respiratório pro-
duzido pela passagem de ar em uma via aérea de grosso
calibre estreitada” dá-se o nome de: 

(A) chiado. 

(B) estridor. 

(C) ronco. 

(D) sibilo. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a droga de primeira escolha no tratamento da crise
aguda de asma? 

(A) Antagonista de receptor de leucotrieno. 

(B) Broncodilatadores inalados de curta duração. 

(C) Corticosteroides sistêmicos. 

(D) Brometo de ipratrópio. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O autismo “pode ser descrito como uma síndrome com-
portamental, com etiologia orgânica e curso de um trans-
torno do desenvolvimento”. Seu diagnóstico baseia-se: 

(A) na incapacidade qualitativa da integração social re-
cíproca manifestada por irritação presente e acen-
tuada. 

(B) na incapacidade qualitativa da comunicação verbal e
não verbal,  e da atividade imaginativa manifestada
pela presença exacerbada de expressão facial, ges-
tos, mímica ou linguagem falada. 

(C) no repertório de atividades e interesses acentuada-
mente restritos, manifestado pela insistente preocu-
pação com parte de objetos ou vinculação com obje-
tos inusitados. 

(D) na incapacidade qualitativa da comunicação verbal e
não  verbal,  e  da  atividade  imaginativa  manifestada
pela monotonia e linearidade na produção do discur-
so, incluindo volume, entonação, ritmo, velocidade e
modulação. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desordem na qual os pais fabricam uma doença no filho,
pelo uso de mentiras na história narrada, pela simulação
ou indução de sintomas e,  até,  pela procura de serviço
médico para tratamento, chama-se: 

(A) síndrome de Burnout. 

(B) síndrome de Münchausen por procuração. 

(C) transtorno opositivo-desafiador. 

(D) transtorno hipercinético de conduta. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial em crianças é bem menos observa-
da do que em adultos, e, ao contrário destes, costuma ser
secundária a alguma outra patologia. Qual é a causa pri-
mária  mais  comum de  hipertensão  arterial  em crianças
dos onze anos à adolescência? 

(A) Doença renal aguda ou crônica. 

(B) Feocromocitoma. 

(C) Trombose da artéria renal. 

(D) Tumores neurogênicos. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação  ao  quadro  clínico  da  insuficiência  cardíaca
congestiva em pacientes pediátricos, 

(A) podem  ocorrer  hepatoesplenomegalia,  taquipneia,
cardiomegalia e taquicardia, no recém-nascido. 

(B) ocorrem sintomas neurológicos, estase jugular, efusões
serosas e hepatomegalia, na congestão sistêmica.

(C) ocorrem dispneia  paroxística,  cianose,  edema peri-
férico, deformidade torácica e taquipneia, na conges-
tão pulmonar.

(D) ocorrem hipodesenvolvimento físico e mental, taqui-
cardia, hipotensão e cardiomegalia, na disfunção mi-
ocárdica e baixo débito. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As catecolaminas são drogas que atuam em receptores
adrenérgicos sobre o sistema cardiocirculatório. Do grupo
das catecolaminas, 

(A) a dopamina pode ter efeito tanto vasodilatador quan-
to vasoconstrictor. 

(B) a dobutamina atua mais nos receptores beta 2, pro-
movendo vasodilatação periférica. 

(C) a norepinefrina atua mais nos receptores alfa, fazen-
do vasodilatação esplâncnica e renal. 

(D) a adrenalina tem ação vasodilatadora e menor ação
inotrópica.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a fisiopatologia, o choque pode ser classi-
ficado em:

(A) hipovolêmico, como as cardiopatias congênitas e as
arritmias. 

(B) cardiogênico, como o tamponamento e o pneumotórax. 

(C) obstrutivo, como as diarreias e as hemorragias. 

(D) distributivo, como a sepse e a anafilaxia. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento do choque séptico baseado em metas bem
definidas contribui para a diminuição do número de óbitos.
Uma das principais metas definidas é: 

(A) manter perfusão periférica menor do que cinco se-
gundos. 

(B) igualar pulsos centrais e periféricos. 

(C) manter diurese maior do que 0,5 ml/kg/hora. 

(D) diminuir ao máximo as convulsões febris. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Choque séptico em crianças consiste na sepse acompa-
nhada de disfunção cardiovascular. Disfunção cardiovas-
cular é definida como a presença do seguinte fator: 

(A) hipotensão abaixo do percentil 10 para idade. 

(B) pressão arterial sistólica abaixo de três desvios pa-
drão para a idade. 

(C) necessidade  de  drogas  vasoativas  para  manter  a
pressão arterial média. 

(D) oligúria abaixo de 0,5 ml/kg/hora, com lactato arterial
acima do limite superior. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Devido  à diminuição  da  liberação da prolactina,  à  maior
susceptibilidade a taquicardia e taquiarritmias, à elevação
da pressão capilar pulmonar e ao agravo da hipertensão
pulmonar, qual das seguintes drogas vem sendo menos in-
dicada no tratamento do choque nos pacientes pediátricos?

(A) Noradrenalina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Dopamina. 

(D) Dobutamina. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a conduta inicial no caso de uma criança com 

(A) choque refratário a volume: iniciar droga vasoativa,
conseguir acesso venoso central, colocar sob ECMO
(oxigenação extracorpórea). 

(B) choque cardiogênico:  oxigenação e ventilação ade-
quadas, associadas a expansões de volume em lar-
ga escala e ECMO. 

(C) choque resistente à catecolamina:  iniciar  hidrocorti-
sona se houver risco de insuficiência suprarrenal ou
uso prévio de corticoides. 

(D) choque refratário à catecolamina: oxigenação e venti-
lação adequadas, associadas a bolo de cristaloide. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na conceituação de equilíbrio acidobásico,

(A) PH elevado e PaCO2 elevado = acidose respiratória. 

(B) HCO3 diminuído e PH diminuído = acidose metabólica.

(C) PH diminuído e HCO3 elevado = alcalose metabólica.

(D) PH diminuído e PaCO2 diminuído = alcalose meta-
bólica. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da hipercalemia grave, que ocorre na insu-
ficiência renal aguda, usa-se: 

(A) expansão com soro fisiológico a 0,9%. 

(B) furosemida. 

(C) gluconato de cálcio a 10%. 

(D) espironolactona. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É importante verificar o grau de desidratação da criança, a
fim de iniciar uma terapêutica adequada. Nesse sentido, 

(A) a criança com desidratação leve tem lacrimejamento
normal, pulso cheio e rítmico, e pouca sede. 

(B) o plano A de tratamento para a desidratação está in-
dicado para as crianças com desidratação leve e de-
sidratação moderada. 

(C) a criança tem pulso fino, frequência cardíaca aumen-
tada e enoftalmia, na desidratação moderada.

(D) o enchimento capilar está acima de três segundos,
enquanto as mucosas estão secas nas crianças com
desidratação grave. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“A cetoacidose diabética (CAD) representa a descompen-
sação aguda mais grave em crianças e adolescentes dia-
béticos.”. Do ponto de vista bioquímico, a CAD é definida
pela presença de: 

(A) glicemia maior do que 400 mg/dl, cetonemia, acidose
respiratória e cetonúria. 

(B) glicemia maior do que 200 mg/dl, cetonúria, alcalose
metabólica e glicosúria. 

(C) glicemia maior do que 400 mg/dl, glicosúria, cetonú-
ria e cetonemia.

(D) glicemia maior do que 200 mg/dl, cetonemia, cetonúcetonú--
riaria e acidose metabólica. 
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