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Leia o caso a seguir para responder às questões de 01 a
05, considerando os gráficos disponibilizados para a res-
posta das questões de 01 a 03.

Paciente de 12 anos, do sexo masculino, trazido ao ambulató-
rio pelos pais para consulta de rotina. Sem queixas, desenvol-
vimento  neuropsicomotor  adequado,  cartão  vacinal  em dia
com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ao exame físico, peso = 50 kg, estatura = 145 cm, índice de
massa corporal (IMC) = 23.78 kg/m², pressão arterial = 118 x
75 mmHg.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à estatura, o paciente apresenta-se com

(A) baixa estatura.

(B) estatura em canal de vigilância.

(C) estatura adequada à idade e ao sexo.

(D) estatura acima da média para idade e sexo.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao IMC, o paciente apresenta-se:

(A) desnutrido.

(B) eutrófico.

(C) com sobrepeso.

(D) obeso.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à pressão arterial, o paciente apresenta-se:

(A) hipotenso.

(B) normotenso.

(C) hipertenso leve. 

(D) hipertenso grave. 

pré_requisito_especialista_pediatria_nefrologia_pediátrica_UFG
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Foram solicitados exames bioquímicos. O paciente retorna
em nova consulta, trazido pelos pais, e apresenta os re-
sultados.  Com relação ao lipidograma, o colesterol  total
observado foi de 180 mg/dL. Isso significa:

(A) colesterol total abaixo do desejável. 

(B) colesterol total compatível com o saudável. 

(C) colesterol total limítrofe. 

(D) colesterol total elevado.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos dados colhidos na anamnese, no exame
físico e nos exames complementares do paciente, o médi-
co optou por solicitar uma ultrassonografia de abdome to-
tal para o adolescente. A justificativa para esse exame é
maior probabilidade de:

(A) nefrolitíase.

(B) colelitíase.

(C) esteatose hepática.

(D) pancreatite assintomática.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
06 e 07.

Uma criança de sete anos é admitida no pronto-socorro
com queixa de sonolência. A mãe relata que a criança
vem emagrecendo muito nas últimas semanas, apesar
de alimentar-se muito bem. Relata também que, nos úl-
timos três dias,  passou a beber  mais água e a urinar
mais  vezes,  porém,  nas  últimas 24 horas,  tem ficado
cada vez mais sonolenta e que, por achar que se trata-
va  de hipoglicemia,  deu um chocolate para a criança,
mas ela vomitou após ingeri-lo. O exame físico é nor-
mal, exceto pela sonolência excessiva (Glasgow 14). Os
exames solicitados apresentaram os seguintes resulta-
dos:

Hemograma:  Hb = 13 Ht  = 40 16.750 leucócitos  (2%
bastões, 40% segmentados, 4% eosinófilos, 2% basófi-
los, 12% monócitos, 40% linfócitos), 234.000 plaquetas

Glicemia: 1130 mg/dL

Ureia: 36 mg/dL

Creatinina: 0,5 mg/dL

Gasometria venosa: pH = 7,20 PCO2 = 22 mmHg PO2  =
40 mmHg bicarbonato = 8 mmol/L BE = -15 satO2 = 75%

Exame  simples  de  urina  (EAS):  densidade  urinária  =
1002, pH =  cetonúria ++++, glicosúria ++++, nitrito ne-
gativo, ausência de proteína, hemácias ou leucócitos, 

Liquor:  3  leucócitos/mm3,  0  hemácias,  proteína  =  20
mg/dL, glicose = 610 mg/dL

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante do exposto, a principal hipótese diagnóstica é:

(A) encefalite viral. 

(B) diabetes insipidus. 

(C) cetoacidose diabética.

(D) tumor de sistema nervoso central. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento imediato é:

(A) manitol a 20%, com infusão de 1 grama/kg de peso.

(B) desmopressina nasal.

(C) insulina intravenosa. 

(D) expansão volêmica com 20 ml/kg de peso, com soro
fisiológico a 0,9%. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um adolescente de 12 anos é admitido no pronto-socorro
apresentando queixas de hemoptise, falta de ar, tonturas e
palpitações. Ao exame físico, observam-se cianose central,
baqueteamento digital, turgência jugular, taquipneia, auscul-
ta pulmonar com murmúrio vesicular normal, frequência car-
díaca de 120 bpm, presença de sopro  holossistólico,  em
foco tricuspídeo, hiperfonese de segunda bulha, fígado pal-
pável a quatro centímetros do rebordo costal direito e pres-
são arterial sistêmica de 130 x 100 mmHg. A mãe relata que
o filho é portador de comunicação interventricular (CIV) e
que, desde os sete anos, não faz acompanhamento médico.
Após estabilização clínica, com oferta de oxigênio, sob cate-
ter nasal, foi realizada a seguinte radiografia de tórax.

De acordo com o exposto, a principal hipótese diagnósti-
ca, o exame comprovatório e o tratamento são, respecti-
vamente:

(A) miocardite  viral;  ecocardiograma transtorácico;  dro-
gas vasoativas e corticoide sistêmico.

(B) síndrome  de  Eisenmenger;  estudo  hemodinâmico
com drogas vasodilatadoras; contraindicação de cor-
reção da cardiopatia congênita e considerar o trans-
plante cardiopulmonar.

(C) hiperfluxo com hipertensão pulmonar; ecocardiograma
transesofágico; controle medicamentoso da cardiopa-
tia e indicar a correção cirúrgica urgente.

(D) hipertensão pulmonar primária associada à cardiopa-
tia congênita; estudo hemodinâmico com drogas va-
sodilatadoras; correção cirúrgica da CIV e considerar
transplante pulmonar.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma gestante, com 38 semanas de idade gestacional, dá à
luz um bebê com microcefalia. A mãe não realizou pré-natal
e relata não ter tido nenhuma doença durante a gestação.
Na investigação do recém-nascido, ainda é achada a pre-
sença de calcificações intracranianas e dilatação de ventrícu-
los laterais. Dentre as causas infecciosas a serem investiga-
das, que reúnem essas características, as principais são:

(A) citomegalovírus, toxoplasmose, zika vírus e vírus da
coriomeningite linfocitária.

(B) zika vírus, vírus da coriomeningite linfocitária, herpes
vírus e toxoplasmose. 

(C) rubéola,  toxoplasmose,  citomegalovírus  e  vírus  da
imunodeficiência humana.

(D) citomegalovírus, zika vírus, toxoplasmose e vírus da
imunodeficiência humana. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

pré_requisito_especialista_pediatria_nefrologia_pediátrica_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma criança de três meses de idade é atendida no pronto-
socorro, acompanhada de seus pais. O pai informa que o
bebê estava perfeitamente bem até o dia anterior, quando,
subitamente, prostrou-se. A mãe concorda, mas relata que
o bebê sempre foi muito irritado e que estranhou muito
este comportamento repentino. Nessa mesma noite, a cri-
ança apresentou vários movimentos estranhos enquanto
dormia. Logo pela manhã, os movimentos anormais conti-
nuaram, motivando os pais a trazerem-na para uma avali-
ação. Ao exame físico, a criança apresentava-se pálida,
afebril, prostrada, FC = 150 bpm, PA = 100 x 50 mmHg e
saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. Fontanela
palpável e levemente abaulada. Auscultas pulmonar e car-
díaca normais, abdome flácido, indolor e sem massas pal-
páveis. Foi aventada a possibilidade de meningite, sendo
solicitados hemograma, proteína C reativa (PCR) e tomo-
grafia de crânio, antes de se realizar a punção lombar. O
hemograma apresentava apenas anemia e o PCR era po-
sitivo.  A tomografia de crânio mostrava a seguinte ima-
gem.

Após a avaliação desta imagem, a hipótese diagnóstica
principal é:

(A) maus-tratos. 

(B) malformação arteriovenosa. 

(C) doença hemorrágica do recém-nascido tardia. 

(D) abcesso cerebral. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica
grave de início agudo e potencialmente fatal. Na sua abor-
dagem é importante observar que:

(A) a urticária e o angioedema fazem parte da definição
diagnóstica, pois estão presentes em todos os casos;
estes sintomas se iniciam imediatamente ou alguns
dias após a exposição ao alérgeno suspeito. 

(B) os anti-histamínicos H1 de 2ª geração (fexofenadina,
desloratadina)  podem  ser  utilizados  como  medica-
mentos de primeira escolha, nos casos de anafilaxia
desencadeados por alérgenos alimentares, podendo
evitar a aplicação de adrenalina.

(C) o tratamento em crianças consta de diluição de 1 ml
de adrenalina em 9 ml de água destilada e aplicação,
via subcutânea, na dose máxima de 0,5 ml, podendo
repetir, se necessário, a cada 5-15 minutos. 

(D) o paciente com anafilaxia deve ser mantido em de-
cúbito dorsal com membros inferiores elevados. Le-
vantar-se ou sentar-se subitamente estão associados
a desfechos fatais (“síndrome do ventrículo vazio”).

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As pneumonias adquiridas na comunidade continuam sen-
do importante causa de morbimortalidade, especialmente
em menores de cinco anos, em todo o mundo. Diante de
uma criança com sintomas respiratórios, em que se avalia
a possibilidade  de  diagnóstico  de  pneumonia,  deve  ser
considerado que: 

(A) a tosse, a febre e a presença de dificuldade para res-
pirar  são  queixas  comuns,  e  a  ausculta  pulmonar
com estertores crepitantes é o sinal de maior sensibi-
lidade para o diagnóstico. 

(B) a frequência respiratória deve ser pesquisada: o pon-
to  de corte  para taquipneia deve ser  menor de 60
irpm em crianças menores de doze meses e menor
que 50 irpm em menores de cinco anos.

(C) o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunida-
de é essencialmente clínico, podendo ser iniciado o
tratamento sem a realização de radiografia de tórax.

(D) a realização de hemograma nos casos suspeitos de
pneumonia  permite  a  diferenciação  do  diagnóstico
etiológico da pneumonia (evitando o uso de antibióti-
cos nos casos de pneumonia viral).

pré_requisito_especialista_pediatria_nefrologia_pediátrica_UFG
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As convulsões febris são o transtorno convulsivo mais co-
mum na infância. Este tipo de convulsão 

(A) acomete crianças de dois meses a seis anos de ida-
de que apresentam febre alta. Pode ser simples ou
complexa (este tipo é mais frequente em criança que
também apresenta convulsão afebril).

(B) tem como principal diagnóstico diferencial as menin-
gites: o exame do líquido cefalorraquidiano deve ser
considerado, caso haja lenta recuperação ou altera-
ção neurológica pós-ictal.

(C) ocorre com maior frequência em crianças com ante-
cedentes de infecções congênitas, principalmente to-
xoplasmose e rubéola; também tem sido documenta-
da nos casos de microcefalia causada por zika. 

(D) deve ser prevenida com o uso contínuo de fenobarbi-
tal – anticonvulsivante de primeira escolha para trata-
mento profilático das convulsões febris simples. Este
tratamento visa reduzir o risco de epilepsia futura. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

No plantão de uma unidade de pronto atendimento, na
cidade de Anicuns-GO, o médico atende A. (15 meses,
10 kg,  previamente saudável),  com relato  de febre há
quatro dias (temperatura variando entre 39 e 40 ºC), as-
sociada a adinamia, anorexia e vômitos (sete episódios
nas últimas doze horas, alguns com rajas de sangue). A
criança  apresentou,  ainda,  fezes  pastosas  numa  fre-
quência de três evacuações por dia, nos primeiros dois
dias. A mãe acredita que A. “está pior hoje e parece sen-
tir dor porque chora muito”, mesmo após o uso de ibu-
profeno e dipirona; ela refere que a diurese está diminuí-
da e que seu filho não está aceitando nenhum alimento,
nem mesmo água. O exame físico é dificultado pela in-
tensa irritabilidade da criança, que chora continuamente.
Ainda assim, percebe-se que está eupneica, desidrata-
da, normocorada, irritada, com ausculta cardiopulmonar
normal (nos momentos sem choro), apresentando dor à
palpação do abdome e hepatomegalia de 4 cm. Tempo
de enchimento capilar: 3 segundos. FC: 160 bpm; satu-
ração de oxigênio: 94%. 

Considerando as hipóteses diagnósticas, a conduta ime-
diata será:

(A) providenciar encaminhamento de urgência para um
hospital de referência, dada a necessidade de isola-
mento.

(B) realizar hidratação EV com soro fisiológico:  200 ml
em 20 minutos.

(C) manter em jejum, realizar hemograma, EAS (urina I)
e  ultrassonografia  de  abdome para  definição  diag-
nóstica.

(D) realizar a aplicação de antiemético, seguida de soro
oral (750 ml, oferecido aos poucos e de forma contí-
nua), com reavaliações frequentes.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs, para 2017,
no Desafio Global de Segurança do Paciente, o “Uso Seguro
de Medicamentos”. A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria  (ANVISA),  no protocolo  de “Segurança na Prescrição,
Uso e Administração de Medicamentos”, recomenda: 

(A) escrever a palavra “unidade” por extenso no lugar de
“U” ou “unidade internacional” no lugar de “UI”. Por
exemplo: insulina cinco unidades. 

(B) abreviar, na receita, bem como na prescrição hospi-
talar,  o sobrenome intermediário, mas não o último
sobrenome. Por exemplo: João C. Júnior.

(C) usar elementos de fácil identificação pelos cuidado-
res, como “colher de chá”, por exemplo, para a ex-
pressão de doses nas prescrições pediátricas. 

(D) escrever, quando necessário, na prescrição de solu-
ções por fórmulas químicas, todos os itens em letra
maiúscula. Por exemplo: KCL 10 %, NACL 20 %. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O monitoramento do desenvolvimento puberal é uma das
ações prioritárias na assistência à saúde do adolescente.
Há ampla variedade individual e populacional: indivíduos
de mesma idade e sexo podem estar em fases diferentes
de crescimento somático. Em relação ao desenvolvimento
puberal, deve-se considerar o seguinte:

(A) o atraso puberal caracteriza-se pela ausência de si-
nal de puberdade aos 12 anos, no sexo feminino. 

(B) o estágio M3 de maturação sexual no sexo feminino,
segundo a classificação de Tanner, caracteriza-se, em
relação ao estágio M2, por maior aumento da mama e
da aréola com separação dos seus contornos. 

(C) as alterações de voz são sinalizadoras de fase mais
adiantada do desenvolvimento genital ou maturação
sexual, no sexo masculino.

(D) o estágio G3 apresenta crescimento peniano, princi-
palmente em diâmetro,  para o sexo masculino, se-
gundo a classificação de Tanner.

pré_requisito_especialista_pediatria_nefrologia_pediátrica_UFG
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

P. é um adolescente de 13 anos levado a consulta médi-
ca por estar preocupado com sua estatura.  Durante o
exame físico, foi aferida sua altura e verificado o estadia-
mento de maturação sexual – de acordo com os critérios
de Tanner. O indicador estatura/idade cronológica de P.
no gráfico da OMS estava ligeiramente abaixo de – 2
DP. Em relação ao desenvolvimento da genitália externa,
P. estava no estágio G2 e no estágio P3 de pelos pubia-
nos. Nos últimos seis meses, cresceu 3 cm. A idade ós-
sea apresentada em raio X de punho realizado recente-
mente foi de onze anos e seis meses. 

Em relação à situação clínica e aos dados apresentados,
esse adolescente

(A) tem a idade óssea menor que a cronológica, sinali-
zando baixa estatura familiar.

(B) tem baixa estatura por provável deficiência hormonal.

(C) apresenta desenvolvimento puberal adequado para a
idade e não tem baixa estatura.

(D) está em um momento anterior ao início do estirão da
puberdade que, habitualmente, ocorre no estágio G3
de Tanner.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hemangioma da infância (HI) é uma lesão vascular be-
nigna na qual ocorre um processo proliferativo do endoté-
lio vascular. Cresce rapidamente nos primeiros três meses
de vida e, mais lentamente, até os oito ou dez meses, ini-
ciando a fase de involução lenta, por alguns anos. Assim,
os hemangiomas da infância

(A) são classificados em nodulares, planos e profundos.

(B) apresentam como complicação mais frequente a ma-
lignização, exigindo sempre observação e seguimen-
to rigoroso do pediatra. 

(C) devem ser tratados quando localizados na  ponta do
nariz e na área genital.

(D) têm contraindicação de tratamento com propranolol
por sua baixa eficácia e atuação como betabloquea-
dor.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Kawasaki é uma doença febril aguda da in-
fância, encontrada no mundo todo, principalmente em cri-
anças asiáticas. No atendimento de uma criança de cinco
anos, com febre há oito dias, é formulada a hipótese diag-
nóstica de doença de Kawasaki. Qual grupo de manifesta-
ções clínicas/laboratoriais a seguir é compatível com essa
hipótese diagnóstica na fase aguda da doença?

(A) Irritabilidade, hiperemia de orofaringe, exantema, vô-
mitos e trombocitopenia. 

(B) Adenite cervical supurativa, hematúria, palidez perio-
ral, insuficiência cardíaca e leucopenia.

(C) Conjuntivite purulenta, icterícia, tosse produtiva, he-
matúria e trombocitose.

(D) Exantema, conjuntivite sem exsudato, adenite cervi-
cal, trombocitose e edema de pés e mãos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Otite média (OM) é a principal causa de consulta pediátri-
ca com demanda de antibiótico.  O pico de incidência e
prevalência de OM ocorre durante os dois primeiros anos
de vida. Mais de 80% das crianças terão ao menos um
episódio de OM até os três primeiros anos (Nelson, 2016).
O antibiótico de primeira linha em lactentes com otite mé-
dia aguda é:

(A) ampicilina.

(B) cefalexina.

(C) amoxicilina.

(D) eritromicina.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

À luz da revisão dos critérios de Jones para diagnóstico de
febre reumática  (FR),  publicada em 2015 pelo  American
Heart Association,

(A) a presença de cardite subclínica só é considerada para
preenchimento de um critério em população de preva-
lência alta/moderada da doença (FR).

(B) a insuficiência mitral associada à insuficiência aórtica
é suficiente para o diagnóstico.

(C) a  presença  de  três  critérios  menores  é  suficiente
para diagnosticar recidiva da doença.

(D) a artralgia foi excluída como um dos critérios meno-
res para diagnóstico da doença (FR). 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em comparação  com o  grupo  de  critérios  classificatórios
para lúpus eritematoso sistêmico (LES) do American College
of  Rheumatology de 1997 (ACR-97),  o  grupo de critérios
classificatórios elaborados pelo Systemic Lupus International
Collaboration  Clinics,  publicados  em  2012  (SLICC-2012),
apresenta algumas diferenças. Dentre elas,

(A) as serosites foram fracionadas de acordo com sua
topografia (ascite, pleurite etc.), cada uma pontuando
como um critério no score do SLICC 2012.

(B) a alopecia não cicatrizante foi incluída como critério
isolado no SLICC 2012.

(C) as presenças de convulsão e psicose mantiveram-se
como únicas manifestações que pontuam como crité-
rio de envolvimento neurológico no SLICC 2012.

(D) a presença simultânea de anemia, plaquetopenia e
leucopenia em um paciente restringe-se a um ponto
no score do SLICC 2012.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui uma das características da fibromialgia na popu-
lação juvenil:

(A) início dos sintomas na fase pré-escolar.

(B) quadro clínico de instalação súbita.

(C) sintomas restritos aos membros inferiores.

(D) associação com cefaleia e sono não restaurador.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma paciente de seis anos com diagnóstico confirma-
do de AIJ, a positividade do FAN (fator/anticorpo antinucle-
ar) sérico

(A) indica pior prognóstico oftalmológico.

(B) expressa pior prognóstico articular.

(C) significa  maior  risco de desenvolvimento de lesões
cutâneas e cardíacas.

(D) é destituída de relevância clínica.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior efetividade na profilaxia secundária de febre reu-
mática é obtida com uso de:

(A) penicilina benzatina. 

(B) sulfadiazina. 

(C) macrolídeos.

(D) amoxicilina.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome hemolítica urêmica é uma doença que pode
ocorrer entre pré-escolares após uma contaminação por 
shiga toxina. O seu quadro clínico caracteriza-se principal-
mente por:

(A) hipertensão, uremia e anemia. 

(B) edema, hipertensão e uremia.

(C) uremia, plaquetopenia e anemia. 

(D) edema, hipertensão e hematúria. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  dados  da  Sociedade  Brasileira  de  Nefrologia,
cerca  de 100.000  pessoas realizam diálise  no  Brasil.  A
principal causa de doença renal entre crianças é:

(A) vasculite. 

(B) glomerulopatias. 

(C) hipertensão arterial.

(D) malformações urológicas. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Casos de hematúria correspondem a 5% dos atendimen-
tos ambulatoriais no consultório do pediatra. A maior fre-
quência etiológica relaciona-se à hipercalciúria que pode
estar vinculada 

(A) ao excesso de sal da dieta. 

(B) à ingesta hídrica inadequada.

(C) ao excesso de fósforo na dieta. 

(D) ao controle inadequado de carboidratos.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obstipação pode ser causa de infecção urinária entre
meninas pré-escolares por levar

(A) à compressão da bexiga. 

(B) ao estímulo da hiperatividade do detrusor. 

(C) à incoordenação vesical. 

(D) à incontinência fecal. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança de quatro anos de idade, com quadro de edema
há  dois  dias,  oligúria  e  urina  avermelhada,  chega  ao
pronto-socorro de pediatria do HC-UFG. Feita a hipótese
diagnóstica de glomerulonefrite aguda, deve-se fazer, tam-
bém, a avaliação 

(A) da possibilidade de infecção urinária. 

(B) da presença de dislipidemia. 

(C) da atividade do sistema do complemento. 

(D) das alterações da forma renal. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de cinco anos de idade, do sexo feminino, com
edema de início insidioso, oligúria e urina espumosa, re-
cebe  o  diagnóstico  de  síndrome  nefrótica.  Apresenta
complemento sérico C3 dentro dos valores de referência
do laboratório e não há indicação de biópsia renal no mo-
mento, além de ter sorologias negativas.

Nesse caso, o tratamento medicamentoso deverá ser ini-
ciado com:

(A) ciclosporina A. 

(B) micofenolato de mofetila. 

(C) prednisona. 

(D) ciclofosfamida. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle da pressão arterial de crianças portadoras de
doença renal crônica deve ser iniciado quando os valores
detectados estiverem acima do percentil

(A) 99

(B) 95 

(C) 90 

(D) 50

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A taxa  de  filtração  glomerular  <60ml/min/1.73m  define
comprometimento da função renal  em crianças  maiores
de: 

(A) um ano. 

(B) dois anos. 

(C) três anos. 

(D) cinco anos. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome nefrótica na adolescência pode ser secundária

(A) ao citomegalovírus. 

(B) à toxoplasmose. 

(C) à hepatite. 

(D) à sífilis. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 16 anos, do sexo masculino, evoluiu para do-
ença renal estágio terminal, necessitando de tratamento
substitutivo renal. O paciente foi encaminhado à hemodi-
álise e sua sorologia para hepatite B tinha os seguintes
resultados: HBsAg = negativo; anti-HBs = reagente; anti-
HBc IgG = reagente; anti-HBc IgM = negativo. 

Isso significa que o paciente apresenta

(A) infecção aguda pelo vírus da hepatite B. 

(B) imunidade, por infecção pelo vírus da hepatite B.

(C) fase de convalescência,  por  causa de infecção re-
cente pelo vírus da hepatite B. 

(D) resposta vacinal. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mãe leva o filho ao pediatra, recém-nascido de dez dias,
do sexo masculino, com história de que, durante a gesta-
ção,  a  USG  fetal  apresentava  dilatação  bilateral  das
pélvis renais. Após o nascimento, foi realizada a ultrasso-
nografia renal no recém-nascido, que confirmou hidrone-
frose bilateral. A mãe não sabe informar quanto às carac-
terísticas do jato urinário.

O exame de escolha na investigação do quadro é:

(A) tomografia renal.  

(B) urorressonância. 

(C) uretrocistografia miccional retrógrada. 

(D) urografia excretora. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Aumento renal bilateral,  fibrose hepática congênita e hi-
pertensão arterial são sinais que podem ser encontrados
em:

(A) doença cística medular. 

(B) tumor de Wilms.

(C) rim multicístico. 

(D) doença policística tipo infantil. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um fator que pode conferir um prognóstico desfavorável
a crianças portadoras de síndrome nefrótica:

(A) resistência ao corticoide. 

(B) resistência ao uso do diurético. 

(C) presença de hipertensão arterial. 

(D) presença de hematúria. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

J.B.O., de sete anos, apresentou quadro de amigdalite e
foi  tratado  com amoxicilina  por  dez  dias.  Quinze  dias
após esse quadro, retorna ao pronto-socorro de pediatria
com queixa de oligúria, urina cor de coca-cola, amaurose
e hipertensão arterial.

No caso desse paciente,

(A) a biópsia deve ser indicada imediatamente, dada a
gravidade de apresentação da doença. 

(B) a amaurose apresentada deve-se à hemorragia en-
cefálica, que comumente acompanha esse quadro. 

(C) a fração do complemento C3, que está diminuída, se
normalizará em até duas semanas. 

(D) a hematúria microscópica ainda é esperada no retor-
no ambulatorial, em quatro meses. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês apresen-
ta:

(A) padrão de herança genética dominante e ligada ao
cromossomo X. 

(B) padrão  de  herança  genética  recessiva  e  ligada  ao
cromossomo X. 

(C) padrão de herança genética autossômica recessiva. 

(D) padrão de herança genética autossômica dominante.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
41 e 42.

Paciente de quatro anos chega ao pronto-socorro de pe-
diatria com quadro de insuficiência renal aguda, plaqueto-
penia e anemia hemolítica. Não tem história de quadro de
diarreia, sem vômitos. O plantonista fez o diagnóstico de
provável síndrome hemolítica urêmica atípica (Shua). 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome hemolítica urêmica atípica (Shua):

(A) é  uma  microangiopatia  trombótica  (MAT)  mediada
pelo complemento, causada pela ativação descontro-
lada da via clássica dos componentes terminais do
complemento. 

(B) é tratada com eculizumabe, um anticorpo monoclonal
humanizado recombinante anti-C5 que bloqueia a via
de ativação do componente terminal do complemento
e preserva a via próxima.

(C) tem o diagnóstico confirmado pela biópsia renal, em
que é vista a microangiopatia trombótica. 

(D) é tratada com anticorpo monoclonal durante a fase
aguda da doença, retirado após melhora da função
renal. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  hipótese  de  Shua,  solicita-se  um  exame  chamado
ADAMTS 13, que ajuda a fazer diagnóstico diferencial com:

(A) púrpura trombocitopênica trombótica. 

(B) hipertensão maligna.

(C) vasculite. 

(D) síndrome de HELLP. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
43 e 44.

A.P.B., do sexo feminino, de três anos, peso seco de 15
kilogramas, vem à consulta com queixa de edema de iní-
cio insidioso, que começou ao redor dos olhos, progredin-
do para abdome e membros inferiores, e urina espumo-
sa.  Em seus  exames  laboratoriais  apresentava:  hemo-
concentração, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. O plan-
tonista que a atendeu aguarda a proteinúria de 24 horas. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para ser  considerada proteinúria  nefrótica,  a  proteinúria
da paciente deve apresentar valores acima de:

(A) 3.500 mg/24h. 

(B) 1.000 mg/24h. 

(C)    750 mg/24h.

(D)    500 mg/24h. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de a paciente não conseguir realizar a coleta de
urina de 24 horas, deve ser solicitada a relação entre pro-
teína  e  creatinina  em amostra  isolada  de  urina.  Desse
modo, para ser considerada nefrótica, a relação entre a
proteína e a creatinina urinária deve estar acima do se-
guinte valor:

(A) 0,2 mg%. 

(B) 0,5 mg%. 

(C) 1,0 mg%. 

(D) 2,0 mg%. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na investigação da síndrome nefrótica na infância, a bióp-
sia renal está descartada na seguinte condição:

(A) idade < 1 ano. 

(B) complemento sérico consumido. 

(C) presença de proteinúria nefrótica após duas sema-
nas do início do tratamento. 

(D) hematúria persistente.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A púrpura de Henoch-Schönlein é uma vasculite leucocito-
clástica que acomete vasos de pequeno calibre, caracteri-
zada por depósito vascular e/ou mesangial de imunoglo-
bulina IgA. Qual é a manifestação renal mais comum, nes-
sa doença?

(A) Proteinúria nefrótica. 

(B) Hematúria microscópica. 

(C) Hematúria macroscópica. 

(D) Insuficiência renal aguda. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a fase de armazenamento da urina na bexiga, o
músculo detrusor relaxa e o esfincter uretral se contrai. Na
fase de esvaziamento, há contração do músculo detrusor
com  relaxamento  uretral.  Considerando  a  inervação  do
trato urinário inferior, 

(A) o sistema nervoso autônomo possui receptores beta
que se encontram no colo vesical. 

(B) o  sistema nervoso  autônomo apresenta  receptores
alfa que se localizam em todo o corpo vesical. 

(C) o sistema nervoso parassimpático apresenta recepto-
res no corpo vesical. 

(D) o sistema nervoso parassimpático apresenta recepto-
res alfa no colo vesical e na uretra. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança de três anos, do sexo masculino, diagnosti-
cada com válvula de uretra posterior, com peso de 10 kilo-
gramas, estatura de 90 centímetros, ureia: 60 mg/dL, cre-
atinina: 1,5 mg/dL. De acordo com a fórmula de Shwartz
simplificada, em que estágio da doença renal crônica se
encontra essa criança?

(A) Estagio 2. 

(B) Estagio 3. 

(C) Estagio 4. 

(D) Estagio 5. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança de dois anos, do sexo feminino, com quadro
de ITU de repetição, necessita de investigação para avalia-
ção de cicatriz renal. Qual é o exame mais indicado para
esse fim?

(A) Ultrassonografia de rins e vias urinárias. 

(B) Uretrocistografia miccional retrógrada. 

(C) Cintilografia renal com uso de DMSA (ácido dimer-
captosuccínico). 

(D) Cintilografia renal com diurético e uso de DTPA (áci-
do dietileno triamino penta-acético). 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais as principais alterações apresentadas por um pacien-
te com síndrome de Bartter?

(A) Alcalose metabólica e hipocalemia. 

(B) Alcalose metabólica e hipercalemia. 

(C) Acidose metabólica e hipocalemia. 

(D) Acidose metabólica e hipercalemia. 
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