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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_neonatologia_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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

pré_requisito_especialista_pediatria_neonatologia_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2018

▬ 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_neonatologia_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_neonatologia_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_neonatologia_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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste do pezinho é um exame de triagem neonatal que
tornou a detecção de doenças congênitas mais ágil, facili-
tando o tratamento precoce e reduzindo as complicações
dessas doenças. São doenças detectadas pelo teste do
pezinho: 

(A) citomegalovirose congênita,  diabetes neonatal  e hi-
perplasia adrenal congênita. 

(B) hiperplasia  adrenal  congênita,  anemia  falciforme  e
mucoviscidose. 

(C) hemoglobinopatia, galactosemia e síndrome de Marfan.

(D) porfiria, fenilcetonúria e síndrome de Down. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cateterismo da veia umbilical é um procedimento relati-
vamente simples e pode ser usado como um acesso ve-
noso central nos primeiros dias de vida. São complicações
possíveis desse procedimento:

(A) hipoglicemia e necrose hepática.

(B) sepse e hemorragia adrenal aguda. 

(C) policitemia e necrose de membros. 

(D) tromboembolismo e tamponamento cardíaco. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um recém-nascido com idade gestacional de 38 semanas,
peso de nascimento de 4300 g e filho de mãe com diabe-
tes tipo I, apresentou no segundo dia de vida hiperbilirrubi-
nemia indireta, hipoglicemia de difícil controle e, ao exame
físico, hipoatividade, coloração vinhosa da pele e extremi-
dades cianóticas. Ele foi internado em unidade de terapia
intensiva neonatal, colocado em fototerapia com proteção
ocular e iniciada hidratação venosa com velocidade de in-
fusão de glicose de 5 mg/kg/min. Foram colhidos exames:
triagem  infecciosa  negativa,  hematócrito  de  75%,  sódio
sérico 140 mEq/L, potássio sérico 4 mEq/L, cálcio sérico
de 8,5 mg/dL e magnésio sérico de 2 mg/dL. Diante dos
exames, foi feita hipótese diagnóstica de policitemia e indi-
cada exsanguineotransfusão parcial.

Sabendo que o neonatologista corrigiu o hematócrito para
50% e considerou a volemia como 80 mL/kg, qual foi o vo-
lume de sangue retirado do paciente e reposto com soro
fisiológico?

(A)   94,6 mL. 

(B) 104,6 mL. 

(C) 114,6 mL. 

(D) 124,6 mL. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Organização Mundial da Saúde define como normal, no recém-nascido, a temperatura corporal entre 36,5 e 37,5 ºC.
Assim, a hipotermia ocorre quando a temperatura corporal está abaixo de 36,5 ºC. São complicações da hipotermia no
prematuro:

(A) acidose metabólica, coagulopatia, hemorragia pulmonar e hipotensão arterial. 

(B) hipertensão arterial, hiperglicemia, alcalose metabólica e hipóxia.

(C) hipotensão arterial, hipoglicemia, hemorragia periventricular e trombose.

(D) hemorragia pulmonar, convulsão, hipotireoidismo e leucomalacia. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um recém-nascido, com 28 semanas de idade gestacional e peso de nascimento de 1010 g, deverá ser classificado na
curva de Fenton. 

Nesse caso, de acordo com idade gestacional e peso, trata-se de

(A) prematuro com extremo baixo peso e adequado para a idade gestacional.

(B) prematuro com muito baixo peso e adequado para a idade gestacional. 

(C) prematuro com baixo peso e pequeno para a idade gestacional. 

(D) prematuro com muito muito baixo peso e pequeno para a idade gestacional. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A taquipneia transitória do recém-nascido é um distúrbio
respiratório autolimitado que pode ocorrer  nas primeiras
horas de vida. São fatores de risco para este distúrbio res-
piratório:

(A) cesariana sem trabalho de parto e prematuro tardio. 

(B) macrossomia fetal e pós-datismo. 

(C) parto vaginal e prematuridade extrema. 

(D) mãe asmática e com rotura prematura de membra-
nas acima  de 18 horas. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um bebê nasceu por  parto vaginal e não precisou de
manobras de reanimação. A mãe não fez pré-natal e não
se lembra da data da última menstruação. Ao exame físi-
co,  o  bebê  apresentava  as  seguintes  características:
pregas plantares em mais da metade da planta; nódulo
mamário entre cinco e dez milímetros; aréola pigmenta-
da com borda visível, porém não elevada, e maior que
0,75 cm; pele algo mais grossa com discreta descama-
ção superficial; e orelhas com pavilhão parcialmente en-
curvado na borda superior.

De acordo com a avaliação física, o capurro somático des-
te paciente é:

(A) 37 semanas e seis dias. 

(B) 38 semanas e quatro dias. 

(C) 39 semanas e dois dias.

(D) 40 semanas. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o exame físico de um bebê,  foram observados
pulsos femorais ausentes, sem outras alterações. Diante
deste achado, a principal hipótese diagnóstica é:

(A) bloqueio atrioventricular total. 

(B) persistência do canal arterial. 

(C) hipotensão arterial. 

(D) coarctação de aorta. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O primeiro exame físico do recém-nascido é sistemático e
deve ser realizado nas primeiras horas de vida. São consi-
deradas alterações normais do período neonatal: 

(A) aumento da glândula mamária  e hérnia inguinal. 

(B) mancha mongólica e galactorreia. 

(C) leucocoria e vernix caseoso. 

(D) miliária e manobra de Ortolani positiva. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existe uma associação da síndrome de morte súbita do
lactente (SMSL) com o decúbito do lactente ao dormir. O
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria
recomendam como única posição para dormir:

(A) decúbito lateral direito. 

(B) decúbito lateral esquerdo. 

(C) decúbito ventral. 

(D) decúbito dorsal. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um recém-nascido, termo e com peso adequado para ida-
de gestacional, tem uma mãe com sorologia positiva para
hepatite C (VHC), mas com RNA negativo (sem replicação
viral). Como deverá ser o seguimento ambulatorial deste
bebê?

(A) Avaliar  clinicamente o bebê aos três meses,  dosar
anti-VHC e TGP nos intervalos de seis a 12 meses e
18 a 24 meses. 

(B) Dosar anti-VHC aos três meses, entre seis e 12 me-
ses e entre 18 e 24 meses. 

(C) Dosar o RNA para VHC e TGP aos três meses, entre
seis e 12 meses e entre 18 e 24 meses. 

(D) Dosar o anti-VHC aos três meses, o RNA para VHC
entre seis e 12 meses e o RNA para VHC e TGP en-
tre 18 e 24 meses. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma importante
morbidade no grupo de recém-nascidos egressos de uni-
dade de terapia intensiva neonatal. São fatores de risco
principais para desenvolver ROP:

(A) prematuros maiores de 34 semanas e peso de nasci-
mento menor que 1500 g. 

(B) síndrome do desconforto respiratório do recém-nasci-
do e doença metabólica óssea. 

(C) ventilação mecânica prolongada e sepse neonatal. 

(D) diabetes gestacional materno e transfusão sanguínea. 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sopro cardíaco é um fenômeno auscultatório originado
pela turbulência do fluxo sanguíneo nas cavidades e val-
vas cardíacas. Nem sempre representa alterações cardía-
cas e, neste caso, é chamado de “sopro inocente”. A expli-
cação da origem deste sopro varia de acordo com as dife-
rentes faixas etárias. No período neonatal, a frequência da
associação de sopros e defeitos estruturais é maior, mas é
possível  também ocorrer  o  “sopro  inocente”  que,  neste
caso, é caraterizado por ser

(A) sistólico,  ejetivo,  localizado em borda esternal  alta,
esquerda ou direita, mais comum em prematuros ga-
nhando  peso,  causado  pela  turbulência  produzida
pelo ângulo relativamente agudo da bifurcação da ar-
téria pulmonar e desaparecer à medida que o bebê
cresce.

(B) sistólico, musical, localizado em borda esternal baixa
e ápice cardíaco, mais frequente em termos, causa-
do pela turbulência dos fluxos sanguíneos em condi-
ções hiperdinâmicas, como febre e anemia, e poder
se manter até um ano de idade. 

(C) contínuo,  em  crescente-decrescente,  mais  comum
em prematuros, localizado em primeiro espaço inter-
costal e região axilar esquerdos, causado pela angu-
lação na junção das veias jugular interna e subclávia
esquerdas e desaparecer até os seis meses de ida-
de. 

(D) contínuo, rude, localizado em região cervical baixa,
direita ou esquerda, mais comum em termos, causa-
do pela turbulência em tronco braquiocefálico e ten-
der a permanecer até a adolescência. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde 2011, o teste do coraçãozinho tem sido largamente
utilizado para a triagem das cardiopatias congênitas, sen-
do, na atualidade, uma recomendação formal para todos
os recém-nascidos. O teste deve ser realizado entre 24 e
48 horas de vida, sendo, no entanto,

(A) dispensável àqueles que fizeram ecocardiograma fe-
tal, já que este exame exclui cardiopatias congênitas.

(B) dispensável  àqueles  que  fizeram  ecocardiograma
neonatal, já que este exame exclui cardiopatias con-
gênitas. 

(C) obrigatório,  mesmo  para  os  neonatos  que  fizeram
ecocardiograma fetal ou neonatal, uma vez que ou-
tras condições não cardiológicas podem alterá-lo. 

(D) obrigatório,  mesmo  para  os  neonatos  que  fizeram
ecocardiograma fetal ou neonatal precoce, uma vez
que algumas cardiopatias congênitas, como a coarc-
tação de aorta, podem passar despercebidas nas pri-
meiras quatro semanas de vida. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um  recém-nascido  termo  recebeu  alta  da  maternidade
com 48 horas de vida, em aleitamento materno exclusivo.
No momento da alta, já havia perdido 5% do peso de nas-
cimento e apresentava icterícia leve, em zona I de Kra-
mer. A mãe tinha 32 anos, com tipagem sanguínea A+, e
apesar da boa sucção do bebê, havia dúvida se consegui-
ria amamentar porque tinha apenas um pouco de colostro.
A mãe estava muito  ansiosa com a perda de peso do
bebê e questionou se não havia necessidade do uso de
fórmula.

Nessa situação, o pediatra deverá orientar o seguinte:

(A) consideração do uso exclusivo de fórmula nos próxi-
mos  dois  dias,  até  que  passe  o  pico  da  icterícia,
quando, então, o aleitamento deverá ser reintroduzi-
do através da relactação.

(B) consideração do uso de fórmula, intercalando as ma-
madas com o aleitamento materno, deixando a mãe
tranquila, já que, dessa forma, o bebê deverá recupe-
rar o peso e minimizar a progressão da icterícia. 

(C) estimulação do aleitamento, mas complementar a ali-
mentação do bebê com fórmula, já que ele está ic-
térico e a mãe não teve a apojadura.

(D) estimulação do aleitamento materno exclusivo, mas
orientar retorno de um a três dias, aguardando o tem-
po da apojadura. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em consulta de puericultura, uma mãe relata que deverá
voltar ao trabalho na próxima semana. Porém, não sabe
como lidar com a alimentação do filho de cinco meses de
vida, já que ele está em aleitamento materno exclusivo.
Neste caso, o pediatra deve estimular:

(A) o  aleitamento  materno,  introduzindo  alimentação
complementar, com sopa salgada e frutas, conside-
rando o desmame gradativo entre seis e doze me-
ses.

(B) o aleitamento materno exclusivo na presença da mãe
e o uso de fórmula na sua ausência. 

(C) a ordenha e a estocagem do leite materno, para que
o bebê possa usá-lo na ausência da mãe. Na insufi-
ciência  de leite,  a  alimentação  complementar,  com
fórmula, pode ser introduzida nestes horários, deven-
do ser testada na semana que antecede a volta ao
trabalho.

(D) a ordenha e a estocagem do leite materno, para que
o bebê possa usá-lo na ausência da mãe. Na insufi-
ciência  de leite,  a  alimentação  complementar,  com
fruta, pode ser introduzida nesses horários.
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
42 e 43.

Uma gestante, com 33 semanas e cinco dias de idade
gestacional, com doença hipertensiva específica da ges-
tação, foi submetida a uma cesárea por pré-eclâmpsia. O
neonato, ao nascer, chorou e apresentou-se ativo, com
tônus muscular normal. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta inicial é:

(A) aguardar 60 a 90 segundos para o clampeamento do
cordão, observando, por todo o tempo, a vitalidade
do recém-nascido, levando-o, imediatamente após, à
mesa de reanimação. 

(B) aguardar 30 a 60 segundos para o clampeamento do
cordão, observando, por todo o tempo, a vitalidade
do recém-nascido, levando-o, imediatamente após, à
mesa de reanimação. 

(C) levar o recém-nascido imediatamente à mesa de rea-
nimação, por se tratar de um prematuro menor que
34 semanas com alto risco de hipotermia.

(D) levar o recém-nascido à mesa de reanimação, para
avaliação inicial, conduzindo-o, imediatamente após,
para o contato com a pele materna, se as condições
permitirem. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao ser posicionado na mesa de reanimação, o prematuro
é colocado em saco plástico com touca de lã, no mesmo
instante em que o sensor do oxímetro de pulso é fixado no
seu punho direito. Após 30 segundos, observa-se que o
bebê está taquipneico,  com frequência cardíaca de 130
bpm e saturando 80%. Neste momento, o pediatra deverá:

(A) apresentar  o  bebê à mãe, mantendo-o aquecido e
em contato pele a pele, até que ela seja liberada da
sala de parto. 

(B) manter o bebê em cateter de oxigênio ou capacete a
30%, até que seja encaminhado à unidade de cuida-
dos neonatais.

(C) manter o bebê em CPAP nasal, até que seja encami-
nhado à unidade de cuidados neonatais.

(D) realizar o INSURE (intubação, surfactante e extuba-
ção), mantendo o bebê, imediatamente após o proce-
dimento, em CPAP nasal, até que seja encaminhado
à unidade de cuidados neonatais. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma gestante, com 24 semanas de idade gestacional, é
admitida na maternidade, em trabalho de parto avançado,
sem causa aparente. Os pais estão cientes da alta morta-
lidade, porém, desconhecem as elevadas taxas de morbi-
dade para prematuros menores de 25 semanas. O casal
manifesta o desejo de que se faça tudo para o bebê so-
breviver. Ao nascer, o neonato apresenta-se hipotônico e
sem choro. Na mesa de reanimação, ao final do primeiro
minuto, observa-se frequência cardíaca menor que 100 e
gaspings.

A melhor medida a ser tomada é:

(A) iniciar ventilação com pressão positiva sob máscara.

(B) intubar e realizar ventilação com pressão positiva.

(C) manter o bebê aquecido, garantindo o seu conforto e
o apoio aos familiares. 

(D) manter o bebê em CPAP nasal, aguardando suas re-
ações vitais, para decidir se inicia ou não a ventila-
ção por pressão positiva.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em consulta pediátrica, uma mãe questiona sobre a ne-
cessidade de banhos de sol para a sua filha de quatro me-
ses. A criança tem pele clara, olhos castanhos claros e ca-
belos louros. A orientação adequada é:

(A) suplementação de vitamina D.

(B) banhos de sol com suplementação de vitamina D.

(C) banhos de sol antes das dez horas e após as 15 ho-
ras, sem filtro solar.

(D) banhos de sol antes das dez horas e após as 15 ho-
ras, com filtro solar.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante de uma epidemia de dengue e zika vírus, as cam-
panhas preventivas orientam sobre a necessidade do uso
de repelentes. No caso de bebês menores de seis meses,

(A) é aconselhável o uso de IR3535 que, por ser de ação
muito curta, deve ser reaplicado a cada quatro horas.

(B) pode ser utilizado o DEET, em baixas concentrações,
não mais que 5%, e deve ser reaplicado a cada seis
horas. 

(C) é desaconselhável o uso de repelentes, podendo ex-
trapolar para o uso do IR3535, em casos de exposi-
ção inevitável. 

(D) é proibido o uso do repelente, pelo alto risco de apla-
sia medular nesta faixa etária. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vacina para o rotavírus  está  licenciada em duas ver-
sões: a mono e a pentavalente. Tanto uma quanto a outra
tem, como o mais temido efeito colateral, a intussuscep-
ção intestinal. Para evitar tal complicação, a recomenda-
ção, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é
que se faça a última dose

(A) das duas, até os cinco meses e 29 dias. 

(B) das duas, até os sete meses e 29 dias.

(C) da monovalente até os cinco meses e 29 dias e a da
pentavalente até os seis meses e 29 dias. 

(D) da monovalente até os seis meses e 29 dias e a da
pentavalente até os sete meses e 29 dias. 

Leia o caso clínico a seguir para responder  às questões
48 e 49.

Um recém-nascido, com 21 dias de vida, tem como resulta-
do, no teste do pezinho, a tripsina imunorreativa (TIR) de 80
ng/ml, dosada no quinto dia de vida. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base neste resultado, o pediatra deverá:

(A) indicar o teste do suor, imediatamente.

(B) aguardar o quarto mês de vida para realizar o teste do
suor.

(C) indicar o teste do suor e, caso seja negativo, realizar
o sequenciamento do gene CFTR. 

(D) repetir  a dosagem do TIR, preferencialmente até o
25º dia de vida.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a devida triagem inicial,  pode-se confirmar o diag-
nóstico de fibrose cística com

(A) dois testes do suor,  apresentando cloreto maior ou
igual a 60 mmol/l.

(B) dois testes do suor,  apresentando cloreto maior ou
igual a 90 mmol/l.

(C) um  teste  do  suor,  apresentando  cloreto  maior  ou
igual a 90 mmol/l.

(D) um  teste  do  suor,  apresentando  cloreto  maior  ou
igual a 60 mmol/l, associado ao sequenciamento do
gene CFTR.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um recém-nascido prematuro, com 31 semanas de idade
gestacional ao nascimento, evoluiu com síndrome do des-
conforto  respiratório  do  recém-nascido,  necessitando  de
CPAP nasal por cinco dias. Com sete dias de vida, respira-
va em ar ambiente, mas, após 15 dias, apresentou várias
apneias, que, após excluídas outras causas, foram consi-
deradas como apneia da prematuridade. Desde então, o
bebê vem se mantendo em cateter nasal, com oxigênio a
30%. No momento atual, está com 36 semanas de idade
gestacional corrigida.

De acordo com o descrito, pode-se considerar que esta
criança tem o diagnóstico de displasia broncopulmonar

(A) ainda não classificável.

(B) leve. 

(C) moderada. 

(D) grave. 
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