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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_pneumologia_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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

pré_requisito_especialista_pediatria_pneumologia_pediátrica_UFG
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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_pneumologia_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_pneumologia_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_pneumologia_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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança de oito anos chega ao ambulatório de pediatria
com história de tosse seca, sibilância e dispneia desde
os dois anos. Apresenta estes sintomas a cada três me-
ses. Responde bem ao uso de broncodilatador de curta
ação quando apresenta os sintomas. Nunca necessitou
de internação por este motivo. Fica assintomático entre
um episódio e outro.

Qual é o tratamento inicial mais indicado para este pacien-
te?

(A) Corticoide inalatório.

(B) Broncodilatador de longa ação.

(C) Corticoide inalatório associado a broncodilatador de
longa ação.

(D) Corticoide inalatório associado a antileucotrieno.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com diagnóstico de bronquiolite obliterante pós-
infecciosa realiza a seguinte espirometria.

CVF VEF1 VEF1/CVF FEF25-75%

Pré-BD 4,12 (87%) 2,36 (57%) 57% 1,29 (27%)
Pós-BD 4,8 (101%) 3,00 (73%) 62,5% 1,62 (34%)

O laudo do exame é:

(A) distúrbio  ventilatório  obstrutivo  leve  com  resposta
broncodilatadora.

(B) distúrbio  ventilatório  obstrutivo  leve  sem  resposta
broncodilatadora.

(C) distúrbio  ventilatório  obstrutivo  moderado  com res-
posta broncodilatadora.

(D) distúrbio  ventilatório  obstrutivo  moderado  sem res-
posta broncodilatadora.
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Analise o quadro clínico e a imagem apresentados a se-
guir, para responder às questões 28 e 29.

Criança de seis anos chega ao ambulatório com his-
tória  de  falta  de ar  desde  o  nascimento.  Já  foi  ao
pronto-socorro várias vezes devido a este quadro e
sempre tratam como pneumonia. Não está apresen-
tando febre ou tosse no momento. Ao exame, o médi-
co percebe que a criança possui murmúrio vesicular
abolido  em  hemitórax  esquerdo,  não  ausculta  ne-
nhum ruído adventício, com FR: 47 irpm e com tira-
gem subcostal discreta. Diante deste quadro, é, en-
tão, solicitada radiografia de tórax, ilustrada a seguir:

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

(A) Aspiração de corpo estranho.

(B) Malformação pulmonar congênita.

(C) Fibrose cística.

(D) Pneumonia com derrame pleural. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o exame inicial mais indicado na elucidação diag-
nóstica?

(A) Iontoforese.

(B) PPD.

(C) Imunoglobulinas.

(D) Tomografia de tórax.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a tomografia de tórax ilustrada a seguir: 

Qual é a alteração observada nesta tomografia?

(A) Cisto pulmonar.

(B) Bronquiectasia.

(C) Impactação mucoide.

(D) Cavitação.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança de cinco anos chega ao pronto-socorro com his-
tória de tosse produtiva associada a febre há cinco dias.
Apresentou piora do quadro, com dor em hipocôndrio es-
querdo. Ao exame, observam-se diminuição da expansi-
bildiade pulmonar à esquerda e macicez à percussão do
terço inferior do hemitórax esquerdo.

Nesta condição clínica,

(A) a  radiografia  de  tórax  deve  mostrar  velamento  de
seio costofrênico com desvio do mediastino para a
esquerda.

(B) a tomografia de tórax é um exame de grande impor-
tância na elucidação diagnóstica.

(C) o uso de antibioticoterapia deverá ser iniciado após o
resultado da cultura do líquido pleural.

(D) a ultrassonografia de tórax é de grande utilidade.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma pneumonia com derrame pleural, qual é a carac-
terística mais comumente encontrada no líquido pleural?

(A) DHL < 200 UI e proteínas < 3g/100mL.

(B) DHL < 200 UI e proteínas > 3g/100mL.

(C) DHL > 200 UI e proteínas > 3g/100mL.

(D) DHL > 200 UI e proteínas < 3g/100mL.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Lactente de um ano e dez meses vem à consulta com
história de, aos seis meses de idade, após entrar em cre-
che, ter iniciado quadros recorrentes de tosse e sibilân-
cia. Esses episódios duram cerca de sete dias e melho-
ram com o uso de salbutamol spray. Geralmente, os sin-
tomas são desencadeados por poeira, mofo, cheiro de ci-
garro ou gripe. Apresenta febre em vários desses episó-
dios. Não apresenta dermatite atópica nem rinite alérgica.
A mãe possui asma. Hemograma: Ht: 42%; Hb: 16g/dL;
leucócitos totais:  6800 (46% neutrófilos  totais,  50% lin-
fócitos, 0% basófitos, 2% monócitos, 2% eosinófilos); pla-
quetas: 380.000. 

Quantos critérios para provável asma este paciente apre-
senta?

(A) Dois critérios maiores.

(B) Dois critérios maiores e um menor.

(C) Um critério maior e um menor.

(D) Um critério maior e dois menores.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o diagnóstico de displasia broncopulmonar é neces-
sário o seguinte critério:

(A) dependência de oxigenoterapia por, pelo menos, 28
dias, em concentração ≥ 21%.

(B) dependência de ventilação mecânica por,  pelo me-
nos, 28 dias, em concentração ≥ 21%.

(C) dependência de oxigenoterapia por, pelo menos, 15
dias, em concentração ≥ 21%.

(D) dependência de oxigenoterapia por, pelo menos, 28
dias, em concentração ≥ 40%. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a técnica inalatória adequada para a utilização de
aerossol dosimetrado em uma criança de dois anos?

(A) Retirar a tampa e agitar a medicação, colocar a me-
dicação na boca e contar dez segundos, enquanto a
criança inala a medicação. 

(B) Retirar a tampa e agitar a medicação, encaixar a me-
dicação em uma extremidade do espaçador, colocar a
máscara do espaçador em outra extremidade do es-
paçador e contar dez segundos, enquanto a criança
inala a medicação.

(C) Retirar a tampa e agitar a medicação, encaixar a medi-
cação em uma extremidade do espaçador, colocar uma
máscara de aerossol em outra extremidade do espaça-
dor e contar dez segundos, enquanto a criança inala a
medicação.

(D) Retirar a tampa e agitar a medicação, encaixar a me-
dicação em uma extremidade do espaçador, colocar
a máscara em outra extremidade do espaçador e pe-
dir que a criança segure o ar durante dez segundos.

Leia atentamente o caso clínico a seguir para responder
às questões 36 e 37.

Lactente de dois anos é admitido no hospital com febre
por três dias e consolidação em lobo médio, sem evidên-
cia de derrame pleural. Previamente hígido, com peso e
estatura nos percentis 75, até três meses atrás, quando
apresentou duas outras internações por pneumonia (no
mesmo local) e mantém tosse persistente, sem história
de sibilância. No momento, encontra-se taquidispneico,
sem gemência ou batimento de aletos nasais, acianótico.
SatO2 = 94%.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Deficiência de alfa-1 antitripsina.

(B) Doença granulomatosa crônica.

(C) Fibrose cística.

(D) Corpo estranho retido. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o antibiótico mais indicado para a pneumonia atual?

(A) Eritromicina.

(B) Penicilina.

(C) Ciprofloxacino.

(D) Oxacilina.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Lactente de três meses chega ao pronto atendimento de-
sidratado, com sódio e potássio séricos reduzidos (120 e
2.0, respectivamente), além de alcalose (ph7.5). Mãe dis-
se que o teste do pezinho veio alterado, mas ainda não
levou ao médico e não trouxe o exame.

Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Hiperplasia adrenal congênita.

(B) Hipotireoidismo.

(C) Fenilcetonúria.

(D) Fibrose cística. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista do diagnóstico de tuberculose na crian-
ça,

(A) os achados radiológicos são diferentes dos achados
do adulto,  predominando consolidação associada a
linfonodomegalias hilares ou subcarinais.

(B) o  teste  molecular,  GeneXpert-MTB,  apesar  de  ser
bem sensível, é pouco utilizado dada a demora para
conclusão do resultado.

(C) o teste tuberculínico maior que 5 mm é considerado
diagnóstico em crianças de qualquer idade.

(D) a vacina BCG, feita  no primeiro  mês de vida,  não
deve ser repetida, mesmo em caso de teste tubercu-
línico negativo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança de quatro anos, sem doenças prévias, com tos-
se seca há três semanas, tendo apresentado febre por
dois dias, além de coriza hialina nos primeiros três dias.
Sem história prévia de atopia ou sibilância. Ao exame
físico, encontra-se em bom estado geral, eutrófica, com
ausculta cardiorrespiratória normal.

Após  constatar  radiografia  de  tórax  normal,  a  conduta
mais aceitável é:

(A) iniciar antitussígenos, por se tratar de tosse pós-viral.

(B) iniciar corticoide oral e broncodilatador, por se tratar
de asma.

(C) iniciar antibióticos, por se tratar de rinossinusite.

(D) realizar  observação  clínica,  por  se  tratar  de  tosse
pós-viral.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Pré-escolar de três anos dá entrada à emergência pedi-
átrica com quadro de placas eritematosas com centro
pálido, espalhadas em todo o corpo, edema deformante
em pálpebra  superior  e  orelha  esquerdas,  dificuldade
para respirar, ruído inspiratório e pressão arterial de 80 x
40 mmHg. Mãe refere que o quadro teve início minutos
após receber uma injeção de penicilina benzatina para
tratamento de amigdalite.

A conduta, nesse caso, é: 

(A) reposição  volêmica  com  SF0.9%,  oxigenoterapia,
adrenalina 1:1000 intramuscular.

(B) reposição  volêmica  com  SF0.9%,  oxigenoterapia,
adrenalina 1:1000 subcutânea.

(C) reposição  volêmica  com  SF0.9%,  oxigenoterapia,
corticosteroide endovenoso.

(D) reposição  volêmica  com  SF0.9%,  oxigenoterapia,
anti-histamínico intramuscular.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico de anafilaxia pode ser estabelecido na pre-
sença de:

(A) dispneia de início agudo após exposição a um alér-
geno provável.

(B) sintomas  gastrintestinais  persistentes  após  exposi-
ção a um alérgeno conhecido.

(C) hipotensão que tem início minutos ou horas após ex-
posição a um alérgeno conhecido.

(D) urticária generalizada que tem início minutos ou ho-
ras após exposição a um alérgeno provável. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rinite alérgica 

(A) é uma reação de hipersensibilidade de Gell  & Co-
ombs do tipo II. 

(B) é uma reação inflamatória da mucosa de revestimen-
to nasal, mediada por IgG4. 

(C) é caracterizada pela presença de espirros, rinorreia,
obstrução nasal e/ou prurido.

(D) pode  causar,  com pouca  frequência,  roncos  notur-
nos, otites e sinusites. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Adolescente de 12 anos queixa-se de espirros, coriza hi-
alina, prurido em palato, obstrução nasal e lacrimejamen-
to ocular frequentes, prejudicando as atividades na esco-
la e o sono noturno.

De acordo com o quadro clínico, o tratamento indicado é:

(A) higiene ambiental e descongestionante oral.

(B) higiene ambiental e nebulização com solução salina.

(C) anti-histamínico e corticosteroide sistêmicos.

(D) higiene ambiental e corticosteroide tópico nasal.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mãe  de  pré-escolar  de  quatro  anos  procura  atendi-
mento por queixa de que seu filho está “gripado” há
mais de um mês. Refere que o quadro teve início com
febrícula,  espirros, congestão nasal e coriza clara,  e
evoluiu com coriza espessa, amarelada e abundante,
e tosse úmida, principalmente ao deitar-se.

Com base nesse quadro clínico, a principal hipótese diag-
nóstica e a propedêutica são:

(A) síndrome gripal de evolução lenta – história clínica e
exame físico.

(B) rinossinusite crônica – radiografia de seios da face.

(C) crise de broncoespasmo – radiografia de tórax.

(D) rinossinusite aguda – história clínica e exame físico.

pré_requisito_especialista_pediatria_pneumologia_pediátrica_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2018

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Lactente, de um ano e seis meses, do sexo masculino, foi
encaminhado ao serviço terciário de saúde para investiga-
ção de alergia à proteína do leite de vaca, refratária a die-
ta exclusiva com fórmula de aminoácidos. Além do quadro
de diarreia crônica, apresenta baixo ganho pondero-esta-
tural e história de pneumonias de repetição, com necessi-
dade de internação em UTI por três vezes. Ao exame físi-
co: lesão ulcerosa de 2,5 cm no deltoide direito, placas
esbranquiçadas, leitosas, em mucosa oral e em genitália,
FR = 60 ipm, SatO2% = 92% (em ar ambiente), tiragem
subcostal e MV com estertores subcrepitantes difusos. 

De acordo com o Grupo Brasileiro de Imunodeficiências,
são considerados sinais de alerta para imunodeficiência
na faixa etária pediátrica:

(A) alergia alimentar, baixo ganho pondero-estatural, mo-
nilíase persistente.

(B) efeito adverso a BCG, diarreia crônica, pneumonias
de repetição.

(C) diarreia  crônica,  prematuridade  extrema,  atraso  do
DNPM.

(D) alergia alimentar, hipoxemia, efeito adverso a BCG. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Escolar de cinco anos apresentava otites médias supura-
das, sinusites e pneumonias de repetição, e giardíase in-
testinal de difícil tratamento. Após avaliação clínica e imu-
nológica laboratorial, foi diagnosticado com Agamaglobu-
linemia ligada ao X e deu início ao tratamento com imu-
noglobulina humana endovenosa. 

Esse tratamento

(A) é constituído de um concentrado de anticorpos das
classes IgG, IgM, IgA, IgE e IgD.

(B) é composto de um preparado de imunoglobulina que
é derivado do plasma de um único doador humano
saudável.

(C) é a principal terapia disponível nas imunodeficiências
com defeitos na produção de anticorpos.

(D) representa a experiência imunológica da população
receptora.

Leia o caso a seguir para responder às questões 23 e 24.

Menino de nove anos recebeu o diagnóstico recente de
asma após internação por crise há três meses. Desde
então,  encontra-se em uso de corticosteroide inalatório
em  doses  baixas.  Em  consulta  ambulatorial  pós-alta,
nega crise com ida à emergência, despertares noturnos,
sintomas diurnos ou necessidade de uso de medicação
de alívio nos últimos 30 dias. Refere apenas crises de
tosse ao brincar no pula-pula ou correr, sendo necessário
interromper essas atividades.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo The Global Initiative for Asthma (GINA) - 2016, a
classificação do controle da asma para o caso é:

(A) asma não controlada.

(B) asma bem controlada.

(C) asma parcialmente controlada.

(D) asma leve.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante da decisão de otimizar o tratamento de manuten-
ção para o referido escolar,  The Global Initiative for As-
thma (GINA) – 2016 orienta que a opção preferencial para
essa faixa etária (seis aos onze anos) é:

(A) aumentar a dose do corticoide inalatório.

(B) associar um antileucotrieno.

(C) associar um broncodilatador de longa duração.

(D) associar um beta-agonista de curta duração.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo The Global Initiative for Asthma (GINA) – 2016, 

(A) a infecção pelo vírus influenza é capaz de contribuir
para algumas exacerbações da asma.

(B) os pacientes com asma de moderada a grave não
devem ser orientados a receber a vacina anti-influen-
za anualmente. 

(C) a vacinação anti-influenza na asma reduz a frequên-
cia de exacerbações da doença.

(D) a vacinação anti-influenza na asma reduz a gravida-
de de exacerbações da doença. 
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