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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro 
exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno consta de 50 questões objetivas, de conhecimentos em Pediatria e 
Pneumologia.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma 
é a correta. 

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. 
Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o 
ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e 
sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. 
A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, 
terá pontuação zero.

5.  Esta prova terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta. Iniciada a prova, você 
somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de 
seu início e mediante autorização do aplicador de prova.  

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escabiose  norueguesa  ou  crostosa é uma forma que
ocorre principalmente em crianças imunodeprimidas, com
síndrome  de  Down,  desnutridas  e  prematuras.  O  trata-
mento indicado para crianças menores de dois meses é: 

(A) enxofre precipitado a 10% em creme, loção cremosa
ou vaselina sólida, com aplicação uma vez à noite,
por três noites, e com repetição após uma semana.

(B) permetrina em loção cremosa a 1 ou 5%, aplicada
uma vez, com repetição após uma semana.

(C) ivermectina, 200 mcg/kg, em dose única.

(D) deltametrina, loção 20 mg/100 ml, aplicada uma vez
ao dia, por dez dias.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bronquiolite viral aguda (BVA) é a infecção do trato res-
piratório  inferior  mais  comum  em  crianças  pequenas.
Ocorre mais frequentemente nos primeiros dois anos de
vida,  com maior incidência em menores de seis meses.
São considerados critérios clínicos de gravidade identifica-
dos na evolução da BVA: 

(A) idade menor de seis meses, cor branca, sexo mascu-
lino, hiperinsuflação torácica difusa e história familiar
de atopias. 

(B) intolerância ou inapetência alimentar, letargia, histó-
ria pregressa de apneia, gemência e cianose. 

(C) identificação do vírus sincicial respiratório (VSR), cre-
pitações e sibilância. 

(D) tosse produtiva, taquipneia e leucocitose com linfoci-
tose nos exames laboratoriais. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 03 a 05.

Dona M. trouxe seus dois filhos adolescentes à consulta
médica. L., sexo masculino, e S., sexo feminino. S. tem
12 anos e 4 meses, enquanto L. tem 15 anos. Ambos fo-
ram  consultados  separadamente,  com  a  presença  da
mãe na coleta de informações da anamnese, anteceden-
tes pessoais, vida escolar, histórico vacinal e desenvolvi-
mento. Após a saída da mãe, foram abordadas queixas
específicas de cada um, vida social, familiar e informa-
ções de ordem sexual. A seguir, o exame físico foi reali-
zado,  individualmente,  pela  médica.  Posteriormente,  a
mãe foi chamada para o fechamento do atendimento. Ela
estranhou o fato de ter de consultar os filhos separada-
mente, mas principalmente o fato de ter de sair da sala
para que os adolescentes fizessem parte da consulta a
sós com a médica. Os motivos não lhe foram explicita-
dos, apenas solicitada a sua saída da sala após suas in-
dagações.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os aspectos éticos relativos à consulta do adolescente en-
globam o seguinte:

(A) o atendimento deve prever o tempo para a anamne-
se familiar e a do adolescente.  Resguardado sigilo
total, não havendo justificativas para quebra do sigilo
da anamnese do adolescente. 

(B) o atendimento deve prever tempo para anamnese fa-
miliar e do adolescente, o que deve ser explicitado
na primeira consulta, colocando as questões de auto-
nomia e sigilo, bem como as justificativas de quebra
do sigilo aos pais e ao adolescente. 

(C) a presença de um acompanhante ou terceiro exami-
nador, em consultas de menores de 18 anos, é dis-
pensável, segundo prevê o código de ética médica. 

(D) a privacidade durante a anamnese do adolescente
independe  da  estrutura  física  do  local  de  atendi-
mento. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona M. está preocupada com o fato de S. não haver ini-
ciado  os  ciclos  menstruais  até  o  momento.  Segundo  a
mãe, reafirmado por S., a adolescente é muito saudável,
alimenta-se muito bem porque ela e o irmão são atletas de
alto rendimento em natação, com treinos quatro vezes por
semana e uma jornada grande de campeonatos. L., com
relação  a  este  assunto,  pergunta  se  não  poderia  fazer
musculação também, porque a mãe permite apenas com
autorização médica. Ao exame físico, S. está eutrófica do
ponto de vista nutricional e, dentro do esperado, na sua
curva de crescimento. A maturação sexual está em m3p3.
L.,  igualmente,  tem exame físico  normal,  está  eutrófico
com maturação g3p4. Quanto à atividade física na adoles-
cência,

(A) a relação entre as modalidades esportivas indicadas
e os estágios de desenvolvimento de Tanner do ado-
lescente inexiste, no que se refere a quesitos como
força, habilidades e velocidade. 

(B) a avaliação clínica específica para orientação de ati-
vidades físicas e emissão de atestados de aptidão é
desnecessária, visto que os adolescentes são, de um
modo geral, saudáveis. 

(C) as meninas atletas tendem a apresentar menarca tar-
diamente, em comparação às não atletas, em média
de dois a três anos. 

(D) a orientação sobre o uso de anabolizantes torna-se
desnecessária  em  consulta  de  adolescentes,  uma
vez que este grupo etário não se interessa por essa
prática. 
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a avaliação, foi detectado que S. apresentava vá-
rios comedões na face sem, no entanto, apresentar pústu-
las.  L.,  ao  contrário,  apresentava  além dos  comedões,
pústulas e pápulas, mas não foram identificados nódulos.
Tendo em vista os problemas dermatológicos na adoles-
cência,

(A) S. apresenta acne de grau II e L., de grau III; nesse
caso,  deverá  ser  indicada  para  ambos  medicação
sistêmica. 

(B) o tratamento da acne é direcionado à etipatogenia,
sendo que a classificação em graus orienta o trata-
mento mais indicado. 

(C) a fisiopatologia  é  multifatorial,  desde  hiperprolifera-
ção e queratinização da epiderme até ação fúngica
da Malassezia furfur. 

(D) o  uso  de  medicações  sistêmicas  é  contraindicado,
pois  não  são  efetivos  no  tratamento  dessas  afec-
ções. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Dois irmãos procuram o pediatra para saber o motivo de
suas  alturas  serem muito  diferentes.  A.  tem 16  anos  e
mede 155 cm, refere menarca aos 13,5 anos e afirma ter
parado de crescer há dois anos. J., de 17 anos, também
parou de crescer há dois anos e está com 178 cm. A mãe
mede 160 cm e o pai, 173 cm.

Considerando o histórico dos irmãos, 

(A) a diferença tão grande entre as alturas finais dos ir-
mãos não era esperada. 

(B) as alturas de A. e J. estão dentro do esperado para o
perfil familiar. 

(C) a altura de A. está abaixo da esperada para o perfil
familiar. 

(D) a altura de J. está acima da esperada para o perfil fa-
miliar. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um adolescente de 15 anos, do sexo masculino, está insatis-
feito com seu crescimento e maturação puberal. Ao exame
físico, apresenta peso e altura no percentil 10, Tanner G1P2.

O achado físico que configura puberdade atrasada é au-
sência de:

(A) pelos pubianos aos 13 anos. 

(B) aumento testicular aos 13 anos. 

(C) aumento testicular aos 14 anos. 

(D) aumento do pênis aos 14 anos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M., de 16 anos, 186 cm, altura-alvo 175 cm, envergadura
194 cm, testículos 3 ml bilateral, Tanner de pelos 3 e gi-
necomastia bilateral. Apresenta os seguintes exames la-
boratoriais: LH 32 (normal 0,3-6), FSH 76 (normal 1-10),
testosterona 0,6 ng/dl (normal 2,5-7,0).

Baseado na história clínica e nos resultados laboratoriais,
a hipótese diagnóstica mais provável é: 

(A) atraso constitucional do crescimento e da puberdade.

(B) síndrome de Kallman. 

(C) síndrome de Klinefelter. 

(D) pan-hipopituitarismo. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na investigação de dengue na infância, 

(A) a ausência de alterações no hemograma – hemocon-
centração e/ou plaquetopenia, após o terceiro dia de
febre – exclui o diagnóstico de dengue e, portanto,
outros exames devem ser realizados em busca do di-
agnóstico definitivo. 

(B) a presença de vômitos persistentes em lactentes não
deve ser considerada como sinal de alerta para den-
gue grave nesta faixa etária,  pois eles apresentam
esses vômitos por diversos motivos, como doença do
refluxo gastroesofágico e alergia ao leite de vaca. 

(C) o isolamento viral, realizado a partir do sétimo dia da
febre, é importante ferramenta para acompanhamen-
to epidemiológico da doença, mas o seu alto custo
inviabiliza a realização em todos os casos. 

(D) a prova do laço, em crianças, deve ser realizada du-
rante  três  minutos  e  é  importante  lembrar  que ela
pode ser negativa durante o choque. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma menina de cinco meses, com quadro de febre há 23
horas, acompanhada de vômitos (quatro episódios) e cho-
rando muito; sem outros sintomas. Antecedentes: a mãe
refere que a criança manifestou vários quadros gripais e
tem alergia a dipirona. Não trouxe o cartão de vacinação.
A mãe informa ainda que algumas vacinas estão atrasa-
das porque a criança teve febre alta após vacinar-se, en-
tão o pai foi contra as vacinas. O exame físico é bastante
dificultado pelo choro persistente. Foram observadas de-
sidratação leve e temperatura axilar de 39,6 ºC. Ao final
da consulta, a criança apresentou convulsão que cessou
rapidamente, antes que houvesse tempo para aplicar anti-
convulsivante.

A conduta imediata será:

(A) abaixar a febre, preferencialmente com dipirona via
endovenosa, realizar hemograma, EAS, urocultura e
deixar em observação. 

(B) prescrever paracetamol, hidratação venosa e realizar
punção lombar. 

(C) prescrever  antitérmico,  anticonvulsivante  e  soro  de
manutenção;  deixar  em observação, mínimo de 24
horas. Solicitar o cartão de vacinação. 

(D) realizar hemograma, EAS, urocultura, hemocultura e
radiografia de tórax. Após normalização da tempera-
tura, prescrever soro oral  e manter em observação
até os resultados dos exames. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com ITU (infecção do trato urinário) e febril
devem ser evitadas drogas que apresentam excreção uri-
nária,  mas  não  apresentam  níveis  séricos  adequados,
como a 

(A) cefalexina. 

(B) amoxicilina. 

(C) nitrofurantoína. 

(D) ciprofloxacina. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Livre desde 1990 da poliomielite, o Brasil corre o risco de
voltar  a sofrer  com a doença, conhecida também como
paralisia infantil. O Ministério da Saúde apontou 312 muni-
cípios de diferentes estados em que a cobertura vacinal
está abaixo dos 50% entre crianças menores de um ano
de idade. Assim, no Brasil,  com relação à vacinação da
criança e do adolescente: 

(A) a vacina oral de poliomielite (VOP) é utilizada há mui-
to tempo e pode ser empregada desde o nascimento
de maneira segura e eficaz. 

(B) a VOP, constituída de vírus atenuado, pode ser em-
pregada em indivíduos com imunodeficiências con-
gênitas ou adquiridas, sem riscos de poliomielite va-
cinal. 

(C) a vacina VIP (pólio inativada) é injetável e mais segu-
ra por ter em sua composição apenas os poliovírus ti-
pos 1 e 2. 

(D) a  VOP,  a  partir  de  2016,  é  uma  vacina  bivalente,
composta de dois poliovírus: tipos 1 e 3, pois o tipo 2
é associado a casos de poliomielite vacinal. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Durante a primeira consulta de puericultura, a mãe de um
lactente  do  sexo  masculino,  com seis  meses  de  vida,
nascido de parto cesariano por história materna de cesá-
reas prévias, relata ter observado que o bebê apresenta
lacrimejamento  contínuo  no  olho  direito,  acompanhado
de conjuntiva avermelhada e “dilatação da pupila”. A mãe
refere ainda que o lactente apresenta-se irritado durante
o dia, acalmando-se durante a noite e em ambientes es-
curos. À inspeção ocular, observa-se aumento do globo
ocular e da trama vascular da conjuntiva, com diferença
no tamanho das córneas. 

Entre as causas congênitas de alterações oculares, a prin-
cipal hipótese diagnóstica para o caso é: 

(A) retinoblastoma. 

(B) catarata. 

(C) glaucoma. 

(D) conjuntivite. 

especialista_pediatria_pneumologia_pediatrica_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Escolar  do  sexo  feminino,  de  oito  anos,  é  levada  ao
pronto-socorro com história de febre há 24 horas, acom-
panhada de calafrios, fraqueza progressiva, náuseas, dor
e inchaço do joelho direito e cefaleia. A mãe refere que a
filha  faz  acompanhamento  com  reumatologista  há  um
ano devido a “reumatismo no sangue” e uso de benzeta-
cil uma vez por mês. Estava bem antes do início do qua-
dro e fez tratamento de cárie há cinco dias. Ao exame, a
paciente encontra-se em regular estado geral, temperatu-
ra axilar (38,9 ºC), taquicardia (frequência cardíaca 160
BPM), dispneica, sopro pancardíaco 6+/6+, fígado a 3 cm
do rebordo costal direito e Traube ocupado à percussão.

Baseando-se no diagnóstico da doença preexistente e nas
informações fornecidas pela mãe, a hipótese diagnóstica
para o quadro atual é: 

(A) endocardite bacteriana. 

(B) insuficiência cardíaca. 

(C) derrame pericárdico. 

(D) miocardite viral. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Durante avaliação de rotina de puericultura, um lactente
com dois meses de vida, com desenvolvimento pondo-
estatural normal e sem alterações neurológicas, é obser-
vada a presença de hemangioma plano e hipertricose na
região lombar, como demonstrado na foto abaixo. 

A anomalia do sistema nervoso central mais comumente as-
sociada a tais achados é: 

(A) meningocele. 

(B) espinha bífida. 

(C) cisto epidermoide. 

(D) mielomeningocele. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Crianças com doença diarreica aguda são mais susceptí-
veis  a  desidratação  do  que  os  adultos.  A desidratação
deve ser avaliada e corrigida rapidamente. Para a grande
maioria das crianças nessa situação, é indicado o soro de
reidratação oral. Pela Organização Mundial da  Saúde, a
osmolaridade do soro deve ser:

(A) 75 mEq/L de sódio; 50 mEq/L de cloro; 20 mEq/L de
potássio e 75 mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 245 Osm/L. 

(B) 20 mEq/L de sódio; 50 mEq/L de cloro; 50 mEq/L de
potássio; 134 mMol/L de glicose, com osmolaridade
de 175 Osm/L. 

(C) 125 mEq/L de sódio; 64 mEq/L de cloro; 20mEq/L de
potássio e 125mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 350 Osm/L. 

(D) 90 mEq/L de sódio; 64 mEq/L de cloro; 20 mEq/L de
potássio e 111 mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 311 Osm/L. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cerca de um a dois em cada 1000 recém-nascidos vivos
apresentam  cardiopatia  congênita  crítica.  Em  torno  de
30% destes recém-nascidos recebem alta hospitalar, sem
o diagnóstico,  e evoluem para choque, hipóxia ou óbito
precoce, antes de receber tratamento adequado. Nesse
sentido, a aferição da oximetria de pulso (teste do cora-
çãozinho), de forma rotineira, mesmo em recém-nascidos
aparentemente saudáveis com idade gestacional > 34 se-
manas, tem mostrado uma elevada sensibilidade e especi-
ficidade para detecção precoce dessas cardiopatias. Este
teste

(A) deve ser realizado em duas aferições da oximetria,
sendo uma em um dos membros superiores e a outra
em um dos membros  inferiores.  Para  a  adequada
aferição,  é  necessário  que o recém-nascido  esteja
com as extremidades aquecidas e o monitor eviden-
cie uma onda de traçado homogêneo. 

(B) é melhor ser realizado após 24 horas de vida, já que
o canal arterial pode levar de 12 a 24 horas para o
seu fechamento virtual, resultando em testes falsos-
negativos,  sobretudo nas cardiopatias canal-depen-
dentes. 

(C) requer, para os casos de alta precoce, que os pais
sejam orientados a retornar com o bebê entre 24 e
48 horas de vida, tempo ideal para a aferição. 

(D) indica, se for positivo, a solicitação de ecocardiogra-
ma. Se a criança apresentar algum sintoma aparente
de doença cardíaca, o exame precisa ser realizado
antes mesmo da alta hospitalar. 

especialista_pediatria_pneumologia_pediatrica_UFG
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
18 e 19.

Uma lactente de cinco meses é atendida no ambulatório de
pediatria com queixa de dificuldade para mamar e ganhar
peso. A mãe relata que a criança mamava bem até o pri-
meiro mês de vida, mas que vem diminuindo o tempo de
mamada, soltando o seio materno em menos de cinco mi-
nutos de sucção, o que a faz pensar que a amamentação
está insuficiente.  A mãe relata também que a criança já
teve dois episódios de pneumonia nos últimos dois meses.
A criança apresentava-se com baixo ganho nas curvas de
peso e crescimento, e ao exame foram observados taqui-
dispneia leve, sopro sistólico +++/6+ rude, melhor audível
em bordo esternal esquerdo médio e baixo, além de hepa-
tomegalia de 2 cm. A radiografia de tórax e o eletrocardio-
grama foram realizados. O eletrocardiograma mostrou si-
nais de sobrecarga do ventrículo esquerdo e a radiografia é
apresentada a seguir.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nesse caso, qual é a principal hipótese diagnóstica? 

(A) Defeito do septo atrioventricular. 

(B) Tetralogia de Fallot. 

(C) Comunicação interatrial. 

(D) Comunicação interventricular. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a hipótese diagnóstica apresentada, qual é o trata-
mento proposto?

(A) Restrição hídrica, diurético e vasodilatador. 

(B) Correção cirúrgica imediata. 

(C) Seguimento clínico até um ano de vida, quando o de-
feito tem chance de se resolver espontaneamente. 

(D) Restrição hídrica e drogas inotrópicas.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
20 e 21.

Uma  gestante  com  35  semanas  de  idade  gestacional
evolui  para  trabalho de parto sem causa aparente.  No
pré-natal, não foi realizada pesquisa para estreptococo B.
A gestante chegou em período expulsivo, com bolsa rota
no ato e o bebê nasceu por parto vaginal, em boas condi-
ções e, após a avaliação inicial, foi liberado para o aloja-
mento conjunto, com duas horas de vida, ativo e com boa
sucção. Com 12 horas de vida, o bebê passou a apresen-
tar  sucção  débil,  hipoatividade,  hipoglicemia  e  apneia,
sendo levado para a unidade de cuidados intermediários,
onde foram realizados os seguintes exames:

hemograma: Hb = 15, Ht = 48, 4.500 leucócitos (3% mie-
lócitos, 10% bastões,  60% segmentados),  120.000 pla-
quetas. PCR: 8,5 (VN <1). Gasometria arterial com dis-
creta acidose metabólica compensada.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal hipótese diagnóstica e o respectivo tratamento
são: 

(A) sepse neonatal precoce; cefalosporina de 3ª geração. 

(B) sepse neonatal precoce; ampicilina e aminoglicosídeo.

(C) sepse neonatal tardia; cefalosporina de 3ª geração. 

(D) sepse neonatal tardia; ampicilina e aminoglicosídeo.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a complementação diagnóstica, 

(A) a coleta da hemocultura é desnecessária se não tiver
sido realizada antes da primeira dose de antibiótico. 

(B) a nova coleta de hemograma e PCR deve ser reali-
zada em 72 horas e, caso os resultados sejam nor-
mais, deve-se suspender o antibiótico. 

(C) a coleta e a análise de liquor devem ser realizadas
pelo risco de meningite associada. 

(D) a radiografia de tórax é dispensável por não haver
sintomas respiratórios. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um lactente de um ano de idade vem evoluindo há três dias
com febre, tosse, coriza e conjuntivite. Ao ser avaliado no
pronto-socorro, além de conjuntivite e congestão nasal, ob-
servou-se a presença da seguinte lesão em mucosa jugal. 

A família foi orientada a dar antitérmico, observar os sinto-
mas e retornar, caso a febre persistisse. Porém, após me-
nos de 12 horas, a criança retorna apresentando um exan-
tema eritematoso maculopapular de progressão craniocau-
dal, que a mãe relata ter começado atrás das orelhas e que
já se espalhou para o resto do corpo, como na imagem a
seguir.

Baseado na história clínica e nas imagens acima, a princi-
pal hipótese diagnóstica é:

(A) coxsackiose. 

(B) dengue. 

(C) sarampo. 

(D) rubéola. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um recém-nascido de 39 semanas de idade gestacional
nasceu por parto vaginal. O bebê chorou forte e apresen-
tou movimentos ativos tão logo foi extraído da mãe. 

Neste caso, qual é o tempo mínimo recomendado para re-
alizar o clampeamento do cordão umbilical? 

(A) 15 segundos.

(B) 30 segundos. 

(C) 45 segundos. 

(D) 60 segundos. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L. M. E., de três anos, do sexo masculino, iniciou há três
semanas  quadro  de  edema  periorbitário  que  progrediu
para anasarca. A mãe refere espumúria, nega diminuição
do volume urinário, nega colúria. Ao exame físico, apre-
senta-se em bom estado geral, hidratado, corado, afebril.
Aparelho respiratório e cardiovascular sem alterações. Ab-
dome globoso, indolor, sem vísceras palpáveis, presença
de macicez móvel. Edema em membros inferiores: 3+/4+.
Ausência de lesões de pele. Pressão arterial: 87x55 mm
Hg (abaixo do percentil 90). Peso seco: 18 kg. Peso na ad-
missão: 21 kg. O médico assistente solicitou exames que
vieram sugestivos de síndrome nefrótica da infância. 

Quanto à proteinúria de 24 horas, a partir de qual valor
deve-se considerar como proteinúria nefrótica para essa
criança?

(A) 3.500 mg/24 horas. 

(B) 3.000 mg/24 horas. 

(C) 1.500 mg/24 horas. 

(D)    900 mg/24 horas. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No paciente pediátrico portador de glomerulonefrite agu-
da, é indicação obrigatória de biópsia renal: 

(A) a primeira descompensação. 

(B) o edema persistente por mais de 15 dias. 

(C) o C3 diminuído, persistente, por mais de oito sema-
nas.

(D) a presença de proteinúria. 
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alergia alimentar é considerada atualmente um proble-
ma de saúde pública. Apesar da falta de dados sobre sua
real prevalência no mundo todo, é consenso que o núme-
ro de casos vem aumentando nas últimas décadas, sendo
mais comum em crianças. Quanto às manifestações respi-
ratórias,

(A) a asma e a rinite isoladas ocorrem com frequência
como expressão localizada de alergia alimentar.

(B) os sintomas respiratórios em quadros de alergias ali-
mentares  indicam reações  menos  graves  e  menor
risco de anafilaxia.

(C) a  alergia  alimentar,  especialmente  em lactentes,  é
considerada um fator de risco para o desenvolvimen-
to posterior de asma.

(D) os  aditivos  alimentares  são  causas  frequentes  de
dispneia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As pesquisas existentes até o momento sobre alergia ali-
mentar em lactentes e crianças pequenas, em especial ao
leite de vaca, e as manifestações respiratórias decorren-
tes

(A) comprovam  que  a  otite  média  de  repetição  pode
acontecer como uma manifestação isolada.

(B) não comprovam que a rinite alérgica pode acontecer
como uma manifestação  associada  a  outros  sinto-
mas.

(C) comprovam que a otite média serosa pode acontecer
como uma manifestação isolada.

(D) não comprovam que a obstrução nasal pode aconte-
cer como manifestação isolada.  

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rinite alérgica é a doença respiratória crônica mais co-
mum no mundo todo, cujo diagnóstico é basicamente clíni-
co, com a presença de espirros em salva, prurido nasal inten-
so, coriza clara e obstrução nasal. Nesse contexto,

(A) a identificação do(s) alérgeno(s) desencadeante(s) pela
detecção de IgE(s) específica(s) tem pouca importância
para o diagnóstico.

(B) os principais alérgenos envolvidos são os oriundos de
ácaros da poeira, de baratas, de fungos e de animais
domésticos.

(C) o exame das cavidades nasais demonstra uma mucosa
nasal geralmente hiperemiada, com secreção clara ou
mucoide, e, nos casos crônicos, atrofia das conchas in-
feriores.  

(D) a presença de história familiar e pessoal de alergia não
favorece o diagnóstico.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Rinite” é um termo amplo que representa um processo in-
flamatório do epitélio nasal caracterizado por, pelo menos,
dois  dos  sintomas  nasais:  coriza,  obstrução,  espirros  e
prurido. Nas crianças, as rinites são classificadas em três
categorias: rinite infecciosa, rinite alérgica ou não infeccio-
sa e rinite não alérgica. Nesse contexto,

(A) as principais rinites infecciosas são as virais, e as in-
fecções bacterianas  secundárias  ocorrem em mais
de 50% dos casos.

(B) as rinites infecciosas são mais frequentes em crian-
ças que não convivem com outras crianças, seja em
creches e escolas, seja com irmãos.

(C) o diagnóstico diferencial das rinites deve incluir, para
os  lactentes,  a  estenose  ou  atresia  de  coanas,  e,
para os pré-escolares,  a hipertrofia das adenoides,
corpo estranho, fibrose cística e discinesia ciliar.

(D) a rinite alérgica é facilmente diagnosticada antes dos
quatro anos de idade, sendo muito mais comum do
que na adolescência.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Queixas como ronco e/ou respiração bucal afetam entre
3%  e  26%  da  população  pediátrica.  Dentre  as  causas
mais frequentes de respiração bucal em crianças estão:

(A) atresia de coanas e hipertrofia adenoamigdaliana.

(B) rinite alérgica e hipertrofia adenoamigdaliana.

(C) rinossinusite crônica e hipertrofia adenoamigdaliana.

(D) atresia de coanas e rinite alérgica.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mãe de lactente de um ano e oito meses refere que o fi-
lho iniciou quadro de lacrimejamento, coriza clara abun-
dante e congestão nasal há oito dias. Há dois dias com
piora do quadro: aumento da secreção, piora da conges-
tão nasal, início de febre e tosse úmida, principalmente
durante a noite.

Diante dessa evolução, a principal hipótese diagnóstica e
o tratamento a ser instituído são:

(A) síndrome gripal de evolução lenta – lavagem nasal e
antipiréticos.

(B) rinossinusite aguda – antibioticoterapia.

(C) pneumonia – antibioticoterapia.

(D) otite média aguda – antibioticoterapia.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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

(A) duas ou mais pneumonias no último ano, doença au-
toimune, história familiar de imunodeficiência.

(B) quatro ou mais episódios de infecção sistêmica gra-
ve, prematuridade extrema, asma grave.

(C) diarreia crônica, atraso do desenvolvimento neuropsi-
comotor, efeito adverso a BCG.

(D) doze ou mais resfriados no último ano,  alergia ali-
mentar, estomatites de repetição.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Escolar de nove anos dá entrada à emergência pediátrica
com quadro  de  placas  eritematopapulosas  com centro
pálido, difusas, isoladas e confluentes, estridor, vômitos e
pressão arterial de 70 x 40 mmHg. Mãe refere que o qua-
dro teve início assim que começou a comer uma barra de
cereais e castanhas.

O principal medicamento para tratamento dessa condição
é:

(A) Adrenalina 1:1000, intramuscular.

(B) Metilprednisolona, endovenosa.

(C) Anti-histamínico, via oral.

(D) Adrenalina 1:1000, endovenosa.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento do sistema imune na criança inicia-se
na vida embrionária e fetal e continua até a adolescência,
quando atinge amadurecimento semelhante ao adulto. No
desenvolvimento do sistema imune,

(A) a imaturidade do sistema imune do recém-nascido e
lactente leva a suscetibilidade isolada a infecções por
vírus.

(B) os  recém-nascidos  possuem  baixa  capacidade  de
acelerar  a  produção  de  neutrófilos  em  resposta  a
uma infecção.

(C) o nível de imunoglobulina G (IgG) permanece estável
durante o primeiro ano de vida devido à passagem
transplacentária durante a gestação.

(D) o  aleitamento  materno  permite  a  transferência  de
imunoglobulinas das classes M (IgM) e G (IgG).

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Global Initiative for Asthma (GINA) de
2018, são considerados risco futuro para exacerbação por
asma:

(A) má adesão ao tratamento e problemas psicológicos e
socioeconômicos.

(B) má adesão ao tratamento e doença do refluxo gas-
troesofágico associadas.

(C) doença do refluxo gastroesofágico e obesidade asso-
ciadas.

(D) dermatite atópica e má adesão ao tratamento.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o GINA 2018, a classificação de gravidade da
asma deve ser realizada:

(A) na primeira consulta, após a avaliação clínica e funci-
onal do paciente.

(B) em todas as consultas, sendo reclassificada de acor-
do com o controle da doença.

(C) retrospectivamente,  a  partir  do  step de  tratamento
em que o paciente obteve o controle da doença.

(D) na primeira consulta e, a partir daí, o paciente deverá
ser classificado de acordo com o controle da doença.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 17 anos realizou a espirometria a seguir:
CVF: 3,74 (98%); VEF1: 2,35 (72%); VEF1/CVF: 63%;

FEF25-75%: 1,34 (36%). Variação VEF1 após broncodi-

latador: 180 mL (8%).

Qual é o laudo desta espirometria?

(A) Distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Houve variação
significativa após broncodilatador.

(B) Distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. Houve va-
riação significativa após broncodilatador.

(C) Distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Não houve vari-
ação significativa após broncodilatador.

(D) Distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. Não hou-
ve variação significativa após broncodilatador.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prova tuberculínica é considerada positiva quando o

(A) PPD ≥ 10 mm, em crianças não vacinadas com BCG.

(B) PPD ≥ 10 mm, em crianças vacinadas com BCG há
menos de dois anos.

(C) PPD ≥ 10 mm, em crianças vacinadas com BCG há
mais de dois anos.

(D) PPD ≥ 10 mm, em crianças com alguma condição
imunodepressora.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São critérios indispensáveis para se obter o diagnóstico
de bronquiolite obliterante:

(A) persistência  de  sintomas respiratórios  e/ou  hipoxe-
mia por,  pelo menos, quatro  a seis  semanas após
bronquiolite viral aguda e FEF25-75% < 30%.

(B) persistência  de  sintomas respiratórios  e/ou  hipoxe-
mia por,  pelo menos, quatro  a seis  semanas após
bronquiolite viral aguda e aprisionamento aéreo, ate-
nuação em mosaico, fibrose e/ou bronquiectasia pelo
menos seis semanas após a bronquiolite viral aguda.

(C) ausência ou pouca resposta clínica ao uso de salbu-
tamol e FEF25-75% < 30%.

(D) persistência  de  sintomas respiratórios  e/ou  hipoxe-
mia por,  pelo menos, quatro  a seis  semanas após
bronquiolite viral aguda e isolamento de adenovírus
em secreções respiratórias durante uma fase aguda
de doença grave.

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

Criança de três anos chega ao pronto-socorro com histó-
ria de tosse, cianose central e respiração ruidosa princi-
palmente ao inspirar. A mãe relata que a criança estava
brincando com a irmã e, de repente, começou a apresen-
tar os sintomas.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

(A) Aspiração de corpo estranho.

(B) Laringite.

(C) Bronquiolite viral aguda.

(D) Asma.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  exame deverá  ser  solicitado  para  ajudar  no  diag-
nóstico?

(A) Radiografia contrastada.

(B) Tomografia de tórax.

(C) Endoscopia digestiva alta.

(D) Broncoscopia.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar uma tomografia, é observada como alteração a
presença  de  bronquiectasias.  Quais  os  possíveis  diag-
nósticos diante deste achado tomográfico?

(A) Bronquiolite  obliterante,  fibrose cística  e  imunodefi-
ciência primária.

(B) Doença pulmonar intersticial, bronquiolite obliterante
e discinesia ciliar.

(C) Bronquiolite obliterante, fibrose cística e pneumonia
intersticial idiopática.

(D) Fibrose cística, bronquiolite viral aguda e pneumonia.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Escolar de nove anos apresenta tosse seca há 10 dias,
sem febre, dispneia ou chiado, com prejuízo do sono e
associada  a  mialgia  e  artralgia.  A radiografia  do  tórax
mostra aumento hilar e da trama brônquica.

O agente mais provável é:

(A) vírus influenza.

(B) Mycoplasma pneumoniae.

(C) Estreptococo B.

(D) Estreptococo pneumoniae.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São agentes causadores da pneumonia afebril do lacten-
te:

(A) Clamydia trachomatis e Mycoplasma hominis.

(B) Mycoplasma pneumoniae e Haemophilos influenzae.

(C) Estreptococos do grupo B e Mycoplasma hominis.

(D) Estreptococos do grupo B e Listeria monocitogenes.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na quimioprofilaxia secundária da tuberculose, administra-
se isoniazida, na dosagem de 10 mg/kg/dia (até 300 mg),
diariamente, por um período de:

(A) dois meses.

(B) três meses.

(C) seis meses.

(D) doze meses.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma menina de quatro anos é investigada por causa de
um quadro de pneumonias de repetição. Na análise das
radiografias, percebe-se que as pneumonias ocorrem em
locais variados e em ambos os pulmões.

Diante dessas características, qual é a hipótese mais pro-
vável?

(A) Corpo estranho retido.

(B) Sequestro pulmonar.

(C) Síndrome de Loeffler.

(D) Compressão vascular.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao avaliar um lactente de 15 meses com sibilância recor-
rente,  que  apresentou  cinco  episódios  nos  últimos  seis
meses, o médico deve investigar a possibilidade do diag-
nóstico de asma. Qual achado corrobora com esse diag-
nóstico?

(A) Redução na relação VEF1/CVF na espirometria.

(B) Aumento do número de eosinófilos no escarro.

(C) Presença de dermatite atópica.

(D) Resposta  positiva  ao  broncodilatador  na  espirome-
tria.

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

Lactente de nove meses, previamente hígido, foi atendido
no pronto-socorro com história de coriza e tosse há três
dias,  febre  baixa  e  dificuldade  respiratória  há  um dia.
Exame físico:  bom estado  geral,  acianótico,  dispneico,
FR: 58 irpm e com tiragem subcostal. Ausculta com ester-
tores grossos, sibilos expiratórios difusos, expiração pro-
longada. A saturação de O2 à oximetria de pulso era 89%.
A radiografia  de tórax  evidenciava retificação de arcos
costais, sem áreas de consolidação.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a principal hipótese diagnóstica e sua fisio-
patologia,

(A) a  obstrução  brônquica  ocorre  por  debris  celulares,
muco e células inflamatórias.

(B) o broncoespasmo é causado por constrição da mus-
culatura lisa peribrônquica.

(C) a insuficiência respiratória associada é do tipo II.

(D) a progressão da doença leva à ocorrência de alcalo-
se respiratória.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nessa condição clínica,

(A) o  corticosteroide  sistêmico  reduz  a  gravidade  dos
sintomas.

(B) a oxigenoterapia é a única medida comprovadamen-
te eficaz.

(C) a antibioticoterapia empírica deve ser feita baseada
na faixa etária.

(D) a claritromicina é o antibiótico de primeira escolha.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao avaliar um lactente de dois anos e meio com sibilância
recorrente, o médico deve prescrever corticosteroide ina-
latório  como  medicamento  controlador.  Qual  dispositivo
inalatório deve ser indicado?

(A) Inalador de pó seco.

(B) Nebulizador com peça bucal.

(C) Inalador dosimetrado com espaçador e peça bucal.

(D) Inalador dosimetrado com espaçador e máscara.
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