
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrição Sala 

 

 

 

 PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: PEDIATRIA 

ESPECIALIDADES: Cancerologia Pediátrica; Cardiologia Pediátrica; 
Endocrinologia Pediátrica (R3); Gastroenterologia Pediátrica (R3); 
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica; Medicina Intensiva 
Pediátrica; Nefrologia Pediátrica; Neonatologia; Pediatria (R3); 
Pneumologia Pediátrica 
 

  
 

  

ÿÛ C������� ��  

 

  

 

�

��

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Criança de dois meses de idade, saudável, chega ao Centro de Saúde para vacinação. Na caderneta da criança 

constam as vacinas BCG e hepatite B, ministradas logo após o nascimento. Considerando o atual calendário 

de vacinação do Ministério da Saúde, além da pentavalente, quais vacinas devem ser administradas? 

A) Vacina oral poliomielite, Pneumocócica 10 Valente e Rotavírus. 

B) Vacina inativada poliomielite, Pneumocócica 10 Valente e Rotavírus. 

C) Vacina inativada poliomielite, Meningocócica Conjugada e Rotavírus. 

D) Vacina oral poliomielite, Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica Conjugada e Rotavírus. 

 

02. Uma criança de 30 meses de idade chega à emergência em franca crise convulsiva. A história clínica 

revela que: a criança era saudável até então; não há relato de epilepsia na família; a temperatura da 

criança estava em 39 graus centígrados; a crise foi parcial; a duração da crise foi de 30 minutos e estavam 

presentes sinais neurológicos focais. Qual a alternativa correta em relação ao prognóstico dessa criança? 

A) Sem risco de recorrência de crises convulsivas febris. 

B) Com elevado risco de recorrência de crises convulsivas febris.  

C) Com baixo risco de recorrência de crises convulsivas afebris. 

D) Com alto risco de desenvolvimento de epilepsia nos próximos anos. 

 

03. Lactente de nove meses com história de tosse, febre e “cansaço” há cinco dias. Há 24 horas houve piora 

do quadro, quando procurou assistência no hospital, ficando internado. No exame físico: hipocorado, 

febril (38,9ºC); hipoativo, com dificuldade de ingerir líquidos. Murmúrio vesicular abolido no hemitórax 

direito; FR: 56 irpm e tiragem subcostal, FC: 120bpm; Radiografia de tórax com velamento do terço 

inferior do hemitórax à direita. Considerando o quadro descrito, qual a melhor conduta? 

A) Drenagem pleural e prescrição de penicilina cristalina. 

B) Toracocentese e prescrição de penicilina cristalina. 

C) Drenagem pleural e prescrição de oxacilina. 

D) Toracocentese e prescrição de oxacilina. 

 

04. Criança nascida a termo, sem história de transfusão, com 30 dias de vida comparece ao ambulatório para 

checar o teste do pezinho colhido no quinto dia de vida. Está assintomática. O resultado para 

hemoglobinopatias é Hb FAS. A conduta mais adequada para essa situação é: 

A) repetir o teste do pezinho. 

B) orientações gerais e aconselhamento genético familiar. 

C) referenciar para centro terciário para confirmação diagnóstica e seguimento. 

D) iniciar profilaxia para doença falciforme e solicitar eletroforese de hemoglobina. 

 

05. Criança de 4 anos de idade com tosse seca há cerca de dois meses. Inicialmente, a tosse era noturna e nas 

últimas semanas, também matinal. O sono está incomodado e a criança tem faltado às aulas 2 a 3 vezes 

por semana. Ao exame clínico, o médico fica sabendo que a criança já apresentou alergia à proteína do 

leite de vaca e vários episódios de sibilância. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

A) Rinite Alérgica. 

B) Asma brônquica. 

C) Hipertrofia de adenoide. 

D) Fibrose Cística do Pâncreas. 

 

06. Criança com 2 anos de idade é levado para atendimento no Centro de Saúde com quadro de diarreia e 

vômitos há três dias. O exame físico revelou criança, irritada, com olhos fundos e sem lágrimas. O sinal 

da prega desaparece lentamente. Quando oferecido líquido, a criança bebe avidamente. Qual a melhor 

conduta terapêutica para esse caso? 

A) Sais de reidratação oral100ml/kg de acordo com a demanda da criança. 

B) Sais de reidratação oral100ml/kg após cada episódio de diarreia. 

C) Sais de reidratação oral 100ml/kg em 20 minutos. 

D) Sais de reidratação oral 100ml/kg em 4 horas. 
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07. Criança de 36 meses de idade apresenta enterorragia, anemia, diarreia crônica e prolapso retal. Após 

exame clínico e laboratorial, o médico identifica uma parasitose intestinal. Qual a tratamento para essa 

parasitose? 

A) Pamoato de oxipirantel. 

B) Cambendazol. 

C) Ivermectina. 

D) Levamisole. 
 

08. Criança de 2 anos de idade, com quadro de obstrução nasal, odinofagia, secreção nasal amarelada 

abundante  há mais de dez dias. Há 48 horas começou a apresentar febre, otalgia e piora da tosse. 

Considerando o quadro descrito, qual a melhor opção terapêutica?  

A) Ceftriaxona. 

B) Amoxacilina. 

C) Claritromicina. 

D) Amoxacilina + clavulanato. 
 

09. Uma primípara, no alojamento conjunto, mostra-se ansiosa porque seu bebê de 24 horas de vida parece 

não ficar saciado com o aleitamento materno. O parto foi normal, sem intercorrências clínicas. Nessa 

situação, o fator que mais contribui para a remoção ineficaz do leite é: 

A) pega inadequada. 

B) mamadas rápidas. 

C) baixa produção de colostro. 

D) mamada em curtos intervalos de tempo. 
 

10. Mulher portadora de hepatite viral B dá a luz a recém-nascido a termo, assintomático, com boa 

vitalidade.  Em qual das situações clínicas abaixo, em relação ao resultado sorológico materno, é maior o 

risco de transmissão vertical para este recém-nascido? 

A) HbcAg positivo. 

B) HBeAg positivo. 

C) Anti-Ag HBe positivo. 

D) Anti-Ag HBc IgM positivo. 
 

11. Recém-nascido, prematuro, com 72 horas de vida, em ventilação mecânica desde o nascimento, evolui 

com queda do estado geral, instabilidade térmica e leucograma com leucocitose e neutrofilia, 

necessitando de aumento de parâmetros ventilatórios. Está em dieta zero, em nutrição parenteral que 

recebe através de cateter venoso central. A radiografia de tórax mostra um novo infiltrado em base 

direita, progressivo em relação ao exame do dia anterior. A secreção no aspirado traqueal é amarela, 

espessa. Qual o diagnóstico mais provável para esse recém-nascido? 

A) Pneumonia clínica. 

B) Sepsis clínica tardia. 

C) Infecção primária da corrente sanguínea. 

D) Pneumonia associada a ventilação mecânica. 
 

12. RN de 36 semanas de idade gestacional evolui com desconforto respiratório precoce sendo colocado em 

CPAP nasal com melhora substancial dos gemidos e das retrações. Tal melhora pode ser justificada por: 

A) aumento do volume residual e diminuição da complacência pulmonar. 

B) diminuição da complacência pulmonar e prevenção do colapso alveolar. 

C) aumento da capacidade residual funcional e diminuição da pressão transpulmonar. 

D) aumento da pressão transpulmonar e aumento da capacidade residual funcional. 
 

13. Uma criança de 11 anos de idade é atendida porque sua asma não está controlada e, no momento, ela não 

está tomando medicamentos de controle. Apresenta sintomas de tosse, chiado e falta de ar cerca de 2 

vezes por semana; tosse noturna incomodando o sono mais de 3 vezes ao mês. No último ano, por duas 

vezes, necessitou tratamento de alívio. Qual a recomendação terapêutica? 

A) Corticoide inalado. 

B) Beta 2 de longa duração. 

C) Modificador de leucotrieno. 

D) Teofilina de liberação prolongada. 
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14. Diante de uma criança de 5 anos que após um acidente automobilístico apresenta ausência de 

movimentos respiratórios podemos supor que houve lesão medular importante em qual nível anatômico? 

A) C4 

B) C6 

C) C8 

D) C9 

 
 

15. Lactente de 3 meses é trazido à consulta de puericultura e durante o exame físico são observadas lesões, 

como na figura abaixo. A mãe relata que outras pessoas da casa estão com lesões semelhantes, que ela 

atribuiu a alergia.  
 

 
 

 

 

Qual o diagnóstico, tratamento e recomendações adequados? 

A) Eczema atópico; enxofre precipitado a 5-10% em vaselina durante 1 semana; hidratação da pele e 

roupas claras e leves. 

B) Estrófulo; anti-histamínico via oral e creme de corticoide 1 semana; tratamento concomitante dos 

contactantes e uso de mosquiteiros. 

C) Impetigo; creme de antibiótico duas vezes ao dia por 1 semana; tratamento concomitante dos 

contactantes e lavagem e exposição ao sol das roupas. 

D) Escabiose; enxofre precipitado a 5-10% em vaselina 3 dias – após pausa de 5 dias, repetir; tratamento 

concomitante dos contactantes e lavagem e exposição ao sol das roupas. 
 

16. Um rapaz de 15 anos é trazido ao ambulatório, pela família, que se queixa de mudanças no seu 

comportamento. Está agressivo, introspectivo e se desentende frequentemente com seus pais. No 

entanto, seu desempenho e comportamento escolares permanecem bons. Os pais estranham essa 

diferença, e solicitam orientação. De acordo com a “Síndrome da Adolescência Normal”, o que está 

acontecendo com esse rapaz? 

A) Apresenta características de dupla personalidade. 

B) Está passando por um intenso conflito e necessita psicoterapia. 

C) Está assumindo identidades circunstanciais, normal na adolescência. 

D) Necessita avaliação neurológica antes de receber qualquer orientação. 
 

17. Recém-nascido de 33 semanas, peso 1400g, filho de mãe sem pré-natal que chegou ao hospital em 

período expulsivo, com teste rápido positivo para HIV. A criança está estável, sendo suspensa a 

amamentação e iniciado fórmula infantil por sonda orogástrica + hidratação venosa complementar. A 

conduta adequada para este Recém-nascido será: 

A) AZT intravenoso 1,5 mg/kg/dose a cada 6 horas até alimentação ser feita por via oral. 

B) AZT 4mg/Kg/dose, via oral de 12/12 horas, iniciando nas primeiras 2 horas de vida.  

C) AZT 4mg/Kg/dose, via oral de 12/12 horas, iniciando nas primeiras 2 horas de vida + niverapina 

8mg/dose, via oral nas primeiras 48 horas de vida. 

D) AZT intravenoso 1,5 mg/kg/dose a cada 6 horas até alimentação ser feita por via oral + niverapina 

8mg/dose, endovenosa nas primeiras 48 horas de vida. 
 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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18. Lactente de sete meses de idade apresenta-se “molinho”, segundo informações da mãe.  Nasceu a termo, 

com peso normal e sem intercorrências. Após a alta é a primeira vez que retorna ao ambulatório de 

puericultura; a mãe quer saber se seu filho é “normal”. Quais aquisições do desenvolvimento motor esse 

bebê deve exibir ao exame físico? 

A) Deve bater palmas e dar “tchau”. 

B) Deve arrastar-se, engatinhar e ficar em pé com apoio. 

C) Deve exibir os reflexos de Moro e tônico-cervical assimétrico. 

D) Deve rolar no leito, procurar objetos fora do alcance e voltar-se para o som. 

 

19. Lactente de 12 meses, com história de vômitos, febre e irritabilidade, deu entrada no hospital com quadro 

grave, não sendo necessário suporte ventilatório. A bacterioscopia do líquor revelou Neisseriameningitidis.  

Foi iniciada penicilina cristalina para tratamento. A criança é filha única e mora com os pais. Qual a 

melhor abordagem com relação aos contactantes?  

A) Quimioprofilaxia com rifampicina para o caso e os pais. 

B) Quimioprofilaxia com rifampicina somente para os pais. 

C) Quimioprofilaxia com rifampicina para os pais e os médicos assistentes. 

D) Quimioprofilaxia com rifampicina para o caso, os pais e médicos assistentes. 

 
20. Uma criança de 7 anos de idade chega à emergência com  dificuldade respiratória de início há 2 dias, 

associado à infecção respiratória da via superior. Não há suspeita de aspiração de corpo estranho. O 

médico assistente diagnostica crise aguda de sibilância de leve gravidade. Qual dispositivo inalatório é 

recomendado? 

A) Inalador pressurizado dosimetrado acoplado a espaçador valvulado e máscara facial. 

B) Inalador pressurizado dosimetrado acoplado a espaçador valvulado com bocal. 

C) Inalação com nebulizador (beta agonista + beclometasona). 

D) Inalador de pó seco multidoses. 

 
21. Uma criança de 15 meses de idade vem ao ambulatório de puericultura e sua mãe relata que ela “só aceita 

mingau” desde os 5 meses, quando aceitou irregularmente a introdução de outros alimentos. Refere que 

ao não conseguir dar os outros alimentos para a filha, os substitui por leite integral de vaca com maisena 

e açúcar, oferecidos em mamadeira. Qual a principal consequência dessa prática? 

A) Deficiência de cálcio. 

B) Intolerância à lactose. 

C) Anemia por deficiência de ferro. 

D) Alergia às proteínas do leite de vaca. 

 
22. Criança de 5 anos de idade é levada para atendimento com história de cólica abdominal intensa, náuseas, 

vômitos e diarreia após uso de medicamento por via oral. Considerando esse quadro, qual o 

medicamento que mais frequentemente pode causar essa reação? 

A) Ampicilina. 

B) Eritromicina. 

C) Amoxacilina.  

D) Trimetropim-sulfametoxazol. 

 
23. Um dos principais pontos na formação da identidade do adolescente é a individuação. Quando a 

maturação é interrompida durante esse processo, a personalidade resultante pode ser excessivamente 

dependente de fatores externos, constituindo-se em risco para o uso e abuso de álcool, fumo e 

substâncias ilícitas. Que importantes aquisições ficam prejudicadas, nessa condição? 

A) Controle e auto-estima.   

B) Segurança e realização de atividades. 

C) Desenvolvimento de habilidades e comunicação. 

D) Curiosidade natural do adolescente e tendência grupal. 
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24. Uma criança de cincos anos de idade apresenta há três dias os seguintes sinais e sintomas: febre maior do 

que 38,5 graus Celsius, calafrios, dor lombar, diminuição do fluxo urinário, aumento de creatinina e 

urocultura positiva para Proteus SP. Foi solicitado sumário de urina + urocultura. Que outra 

recomendação diagnóstica deveria ser recomendada? 

A) Uretrocistografia miccional. 

B) Cintilografia Renal com DMSA. 

C) Ultrassonografia das vias urinárias.  

D) Não há necessidade de nenhum exame complementar. 
 

25. Paciente de 6 meses apresentando, desde os 3 meses de idade, quadro de lesões eczematosas que 

acometem as regiões bucinadoras, couro cabeludo, faces extensoras dos joelhos e cotovelos e xerose 

generalizada em intensidade variável entremeado com períodos de melhora. Dentre as atitudes terapêuticas, 

indique a que se presta para abordar adequadamente esse quadro? 
 

A) Prednisolona oral. 

B) Pimecrolimus creme. 

C) Betametasona creme. 

D) Banhos quentes e demorados. 
 

26. Uma criança de três anos de idade vem apresentando febre acima de 38,5 graus, há cerca de sete dias. 

Associado à febre, também apresenta gânglios palpáveis na região cervical, exantema no tronco, fissura 

nos lábios, hiperemia da mucosa oral e descamação das extremidades. Levando-se em conta a principal 

hipótese diagnóstica, que recomendação terapêutica é mais apropriada? 

A) Aciclovir oral. 

B) Oxacilina endovenosa. 

C) Imunoglobulina endovenosa. 

D) Penicilina procaína intramuscular. 
 

27. Após 36 horas de ter tomado a primeira dose da vacina tríplice (DTP), um menino de dois meses de 

idade, anteriormente saudável, é trazido ao centro de saúde. Assinale, dentre as opções abaixo, aquela em 

que é recomendado suspender a vacinação com as doses subsequentes da vacina DTP, DT (dupla 

infantil), e inclusive com a apresentação acelular? 

A) Anafilaxia. 

B) Convulsão. 

C) Encefalopatia. 

D) Episódio hipotônico-hiporresponsivo.  
 

28. Você atende a uma criança de 36 meses, previamente sadia, com pneumonia de moderada gravidade. 

Que recomendação é a mais adequada em caso de tratamento ambulatorial? 

A) Cefadroxila.  

B) Penicilina V. 

C) Amoxicilina. 

D) Claritromicina.  

 

29. Criança de três semanas de vida, em aleitamento materno exclusivo, bom ganho ponderal e sem 

anormalidades clínicas. Apresenta dois testes do pezinho positivo para fibrose cística. Não há história 

familiar positiva para nenhuma doença genética. Qual a melhor recomendação a seguir? 

A) Solicitar teste de eletrólitos no suor. 

B) Colher o 3º teste do pezinho para confirmação do caso. 

C) Investigar o caso, apenas se aparecerem sintomas sugestivos da doença. 

D) Solicitar dosagem de enzimas pancreáticas fecais e swab de orofaringe. 

 

30. Uma criança de 18 meses de idade apresenta rouquidão, estridor, retração subcostal e agitação. Qual o 

diagnóstico mais provável?  

A) Traqueíte aguda. 

B) Bronquite aguda. 

C) Asma aguda grave. 

D) Laringotraqueobronquite aguda. 
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31. Em relação à transmissão vertical da sífilis, uma mãe que teve VDRL positivo e foi adequadamente 

tratada no início da gravidez tem um bebê com os seguintes exames: VDRL negativo, radiologia de 

ossos longos e exame liquórico normais.  Qual a abordagem terapêutica mais adequada ao caso? 

A) Penicilina benzatina, dose única; 50.000 ui/kg; intramuscular. 

B) Penicilina procaína; 50.000 ui/kg; intramuscular/dia; 14 dias. 

C) Penicilina procaína; 50.000 ui/kg; intramuscular/dia; 10 dias.  

D) Não há necessidade de qualquer tratamento. 

 

32. Uma criança de oito anos de idade é atendida na Emergência com crise aguda moderada/grave de asma. 

Após a primeira hora de tratamento adequado, praticamente não apresenta melhora clínica. Que 

terapêutica é a mais adequada para a segunda hora de tratamento? 

A) Aminofilina por via endovenosa. 

B) Salbutamol por via endovenosa. 

C) Brometo de ipratrópio por via inalatória.  

D) Beta agonista através de inalador de pó seco. 

 

33. Criança nascida a termo em boas condições clínicas. Em que idade apresenta ao exame neurológico as 

seguintes habilidades: senta com apoio; rola na cama; em decúbito ventral, levanta todo o tórax; troca 

objetos de mão e acompanha com olhar pessoas e ruídos. 

A) 1 mês. 

B) 3 meses.  

C) 5 meses. 

D) 7 meses. 

 

34. Paciente de seis anos de idade chega à emergência apresentando dor abdominal e febre. Com a história 

fica-se sabendo que faz corticoterapia prolongada por causa de síndrome nefrótica recidivante. Quais 

antibióticos são os mais adequados para esse caso? 

A) Oxacilina e Carbenicilina. 

B) Cefotaxima e Cloranfenicol. 

C) Vancomicina e Aminoglicosídeo. 

D) Penicilina Cristalina e Aminoglicosídeo. 

 

35. Criança de seis anos de idade apresenta-se doente há cerca de oito semanas: linfoadenopatia cervical e 

dor à compressão do esterno, hepatoesplenomegalia e perda de peso ausentes. Qual a principal hipótese 

diagnóstica? 

A) Calazar.  

B) Leucemia aguda.  

C) Linfoma de Hodgkin. 

D) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

 

36. Uma criança de três anos de idade apresenta-se com febre há mais de 7 dias. Também apresenta 

exantema polimorfo no tronco, hiperemia conjuntival, lábios inflamados e com fissuras, edema de mãos 

e pés. Qual a principal suspeita diagnóstica? 

A) Síndrome de Stevens-Johnson. 

B) Síndrome do choque tóxico. 

C) Doença de Kawasaki. 

D) Escarlatina. 

 

37. Recém-nascido a termo, parto normal nasceu em boas condições de vitalidade. Após sete dias em casa, a 

mãe começa a observar recusa alimentar, diminuição da atividade e cianose. Após tratamento inicial na 

UTI neonatal, observa-se que a criança apresenta choque refratário a volume e não respondeu ao teste da 

hiperóxia. Qual a medida terapêutica mais adequada?  

A) CPAP nasal. 

B) Cefotaxima. 

C) Óxido nítrico. 

D) Prostaglandina.  
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38. Criança de três anos de idade com história de ter sido acometido por IVAS há algumas semanas. Ao exame, 

apresenta estado geral comprometido, pele fria e sudoréica, pulsos rápidos e finos, FC de 175 bpm na 

ausência de febre, ausculta cardíaca sem sopros com ritmo de galope de terceira bulha cardíaca (B3), 

fígado à 3 cm abaixo do RCD e extremidades frias com tempo de enchimento capilar de 5 segundos. SatO2 

de 94% em ar ambiente e em ritmo sinusal. RX de tórax: Campos pulmonares congestos, sem sinais de 

pneumonia. Ao ECG: FC de 190 bpm, ritmo sinusal, eixo elétrico desviado para esquerda, baixa voltagem 

do QRS em derivações frontais e precordiais. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

A) Dengue. 

B) Miocardite. 

C) Influenza A e B. 

D) Citomegalovírus. 

 
39. Criança do sexo feminino, com 3 anos de idade, após quadro pneumônico de evolução arrastada e 

complicação com necessidade de internação em UTI, para controle de insuficiência respiratória aguda, 

apresentou, durante a internação, redução do débito urinário de 3ml/kg/h para 0,4ml/kg/h e os seguintes 

resultado laboratoriais: Na
+
 urinário 15 mEq/L, osmolaridade urinária  de 356 mOsmol/L, Fração de 

excreção de Na
+
 (FENa) 0,5 % e creatinina urinária/plasmática (U/Pcr) de 45. Qual a melhor conduta nesse 

caso? 
 

A) Manitol 0,5g/kg. 

B) Furosemida 1mg/kg. 

C) SF 0,9% 10 a 20 ml/kg. 

D) Dopamina 2,5μg/kg/min. 

 
40. Crianças com quadros infecciosos nos primeiros anos de vida são muito frequentes. Qual a alternativa 

que contém sinais de alerta para Imunodeficiência Primária? 

A) Diarreia aguda prolongada. 

B) Asma persistente moderada. 

C) Quatro ou mais otites no último ano. 

D) Monilíase por mais de dois meses.  

 

 41. Uma criança de 18 meses de idade chega à emergência apresentando alterações neurológicas 

(irritabilidade, sonolência, coma e convulsões) resultantes de traumatismo cranioencefálico. Após 

anamnese e exame físico a suspeita é de maus tratos. Assinale a alternativa correta, em relação ao 

possível diagnóstico? 

A) Síndrome do bebê sacudido. 

B) Síndrome de Munchausen. 

C) Síndrome de deprivação materna. 

D) Síndrome de espancamento infantil. 

 
42. Ao atender uma criança de seis meses de idade, eutrófica, com diarreia aguda, você identifica sinais de 

desidratação grave.  Qual das alternativas abaixo contém os referidos sinais? 

A) Olhos fundos, turgor da pele semipastoso. 

B) Inquieta, irritada, bebe líquidos avidamente. 

C) Sinal da prega desaparece lentamente, irritada. 

D) Letargia ou inconsciente, turgor da pele pastoso. 

 
43. Criança de três anos de idade com intensa obstrução nasal e rinorreia purulenta há mais de duas semanas. 

A febre alta retornou há 48 horas. Não há tosse. Os achados do exame físico são: hiperemia de amígdalas 

e secreção retrofaríngea purulenta.  Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

A) Faringoamigdalite.  

B) Rinossinusite. 

C) Epiglotite.  

D) Adenoidite. 
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44. A avaliação da família é de que o filho de nove meses de idade não está se desenvolvendo bem. Levando 

em consideração a idade da criança, qual a alternativa que contém o sinal de alarme que, se ausente, 

alerta para problemas no desenvolvimento da criança? 

A) Senta com apoio. 

B) Anda segurado pelos braços. 

C) Aponta para as coisas que deseja. 

D) Acompanha com olhar objetos a média distância. 
 

45. Criança de sete anos com crise leve de sibilância, provavelmente, de origem asmática. Qual a melhor 

opção de dispositivo para utilizar beta 2 agonista de curta ação por via inalatória? 

A) Nebulização ultrassônica. 

B) Inalador pressurizado sem espaçador. 

C) Inalador pressurizado + espaçador com bocal. 

D) Inalador pressurizado + espaçador com máscara. 

 

46. Uma criança de oito anos de idade, após infecção de vias aéreas superiores, apresenta, de forma progressiva, 

edema periorbitário, de abdome e de membros inferiores. Após os exames laboratoriais, o médico concluiu 

tratar-se de Síndrome nefrótica de apresentação atípica. Quais as alterações laboratoriais que justificam tal 

diagnóstico? 

A) Proteinúria, insuficiência renal, C3 normal. 

B) Proteinúria, colesterol elevado e pressão arterial elevada. 

C) Proteinúria, hematúria macroscópica, elevação da creatinina, C3 baixo. 

D) Proteinúria maciça, hipoalbuminemia, pressão arterial elevada e hematúria macroscópica. 

 

47. Uma criança de sete anos de idade é trazida ao consultório com queixas de sintomas respiratórios de 

longa duração (tosse crônica persistente); encontra-se abaixo do peso ideal para a idade. Há, também, o 

relato de evacuações de fezes volumosas, brilhantes e fétidas. Ao exame físico, o médico detecta 

prolapso retal. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

A) Fibrose Cística. 

B) Doença Celíaca. 

C) Asma Persistente. 

D) Bronquiolite Obliterante. 

 

48. Uma criança de dois anos de idade chega ao pronto-atendimento com febre e tosse. Pesa 10kg e 

apresenta comprometimento do estado geral, palidez e sibilos a ausculta pulmonar. Mãe relata consultas 

anteriores por episódios de infecção intestinal e mora em zona de risco. Quais os principais agentes que 

fazem ciclo pulmonar na fase larvária e migram no trato gastrointestinal, cujo tratamento pode ser feito 

sem a confirmação do exame de fezes? 

A) Teníase e ancilostomíase. 

B) Oxíuríase e tricocefalíase. 

C) Esquistossomose e giardíase. 

D) Ascaris lumbricoides e strongyloides stercoralis. 

 

49. Uma das situações presentes na prática da assistência pediátrica na emergência é estarmos diante de 

casos de intoxicações. Assinale a assertiva que contém a correspondência correta entre o agente tóxico e 

o respectivo antídoto. 
 

A) Opiáceo e flumazenil. 

B) Isoniazida e vitamina K1. 

C) Fenotiazida e difenidramina. 

D) Benzodiazepínicos e naloxone. 
 

50. Diante da necessidade de intubar um paciente de 4 anos com uma cânula com balonete (cuff) qual 

número base referente ao diâmetro interno (numeração) deverá ser solicitado para a enfermeira? 
 

A) 4 

B) 4,5 

C) 5 

D) 5,5 


