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Questão 01 _____________________________________________________________________ 
Cefaleia ocorre em todos os grupos etários e é responsável por 1 a 2% dos casos atendidos em 
serviços de emergência e por até 4% das consultas ambulatoriais. Dentre as afirmações abaixo 
relacionadas qual não é verdadeira? 
 
(A) Cefaleia de início recente ou claramente diferente de qualquer outra que o paciente tenha 
experimentado, costuma ser um sintoma  de doença grave e requer avaliação imediata; 
 
(B) Sintomas prodrômicos ou auras tais como escotomas cintilantes ou outras alterações visuais 
são frequentes nas crises de enxaqueca; 
 
(C) Para o diagnóstico etiológico da cefaleia, o exame físico e os dados clínicos pouco colaboram 
para sua elucidação, sendo necessários exames de imagem e/ou invasivos para sua elucidação; 
 
(D) Fatores precipitantes podem indicar a causa da cefaleia. Entre os mesmos incluem: cirurgia 
oftálmica ou dentária, infecção viral sistêmica, estresse emocional e/ou fadiga, menstruação, fome e 
outros. 
 
Questão 02 _____________________________________________________________________ 
O nervo abducente é responsável pela inervação do(s) seguinte(s) músculo(s) extraoculares 
relacionados abaixo: 
 
(A) Reto medial, superior e inferior; 
 
(B) Reto lateral; 
 
(C) Oblíquo superior ; 
 
(D) Orbicular dos olhos. 
 
Questão 03 _____________________________________________________________________ 
A Síndrome de Guillain-Barré (AIDP) é uma fraqueza muscular de aparecimento súbito causada pelo 
ataque do sistema imunitário ao sistema nervoso periférico. Os sintomas desenvolvem-se ao longo 
de um intervalo de algumas horas a algumas semanas.[Dentre os achados neurológicos abaixo 
relacionados, qual não é relacionado com a doença? 
 
(A) Hipotonia muscular no segmento afetado; 
 
(B) Sinal de Babinski e hiperreflexia; 
 
(C) Déficit motor simétrico e ascendente; 
 
(D) Arreflexia tendinosa no segmento comprometido. 
 
Questão 04 _____________________________________________________________________ 
A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença que acomete o sistema nervoso, até o momento 
irreversível, que incapacita o portador à medida que avança. A pessoa sente dificuldade de se 
locomover, comer, falar; perde habilidade dos movimentos, inclusive das próprias mãos, não 
consegue ficar de pé por muito tempo, pois a doença acaba por afetar toda a musculatura.  
Atinge pessoas mais idosas, mas existem relatos de casos em pacientes jovens. Entre as assertivas 
abaixo relacionadas, qual não se caracteriza verdadeira para esta doença? 
 
(A) Atrofia da língua com fasciculações; 
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(B) Arreflexia tendinosa nos segmentos acometidos; 
 
(C) Disartria e disfagia são os sintomas predominantes; 
 
(D) O estudo eletromiográfico confirma doença do motoneuronio. 
 
Questão 05 _____________________________________________________________________ 
A Síndrome de Parinaud também conhecida como síndrome do mesencéfalo dorsal ou síndrome 
pré-tectal  compreende um conjunto de alterações oculares que ocorrem em pacientes com 
comprometimento da região dorsal do mesencéfalo. Nas assertivas abaixo relacionadas qual sinal é 
o mais frequentemente observado? 
 
(A) Paralisia da convergência dos olhos; 
 
(B) Paralisia do olhar vertical para cima; 
 
(C) Oftalmoplegia extrínseca completa; 
 
(D) Paralisia horizontal do olhar. 
 
Questão 06 _____________________________________________________________________ 
A miastenia gravis é uma doença caracterizada pelo funcionamento anormal da junção 
neuromuscular que acarreta episódios de fraqueza muscular. Na maioria dos pacientes a fraqueza é 
causada por anticorpos contra receptores de acetilcolina (ach).  
Qual das medidas abaixo relacionadas torna-se a mais eficaz no tratamento da crise miastenica? 
 
(A) Utilização massiva de drogas anticolinesterásicas; 
 
(B) Timectomia 
 
(C) Plasmaferese. 
 
(D) Pulsoterapia com drogas imunossupressoras; 
 
Questão 07 _____________________________________________________________________ 
O tétano é um distúrbio da neurotransmissão inibitória central, causado por uma toxina produzida 
pelo Clostridium tetani. O diagnóstico tem por base a observação dos sinais e sintomas. A doença 
não é contagiosa. Dentre as afirmações abaixo relacionadas, assinale a não verdadeira: 
 
(A) A simples deposição de esporos do organismo não é suficiente para a infecção; 
 
(B) Alterações anatomopatológicas no sistema nervoso central ou periférico são típicas para a 
doença; 
 
(C) O período de incubação é em torno de 5 e 10 dias após o contágio; 
 
(D) O Clostridium tetani está presente na excreta de homens e a maioria dos animais e é muito 
prevalente em solos contaminados e fertilizados. 
 
Questão 08 _____________________________________________________________________ 
Hipotonia, comumente conhecida como “Floppy Baby Syndrome” é um estado de baixo tônus 
muscular, frequentemente envolvendo fraqueza muscular no recém-nascido. Dentre as afirmações 
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abaixo relacionadas qual a verdadeira? 
 
(A) O número de possíveis causas torna o diagnóstico primário da síndrome quase sempre 
impossível; 
 
(B) Os recém-natos com esta condição geralmente não superam o período neonatal; 
 
(C) As miopatias congênitas geralmente se manifestam tardiamente e são menos graves; 
 
(D) O quadro de hipotonia geralmente é transitório e não merece avaliações pontuais. 
 
Questão 09 _____________________________________________________________________ 
A Hanseníase é uma das causas mais frequentes de neuropatia periférica em todo o mundo. O 
Mycobacterium leprae afeta a pele e os nervos periféricos, pois seu crescimento é facilitado pelas 
temperaturas mais frias presentes na superfície corporal. Dentre as afirmações abaixo relacionadas 
qual não é verdadeira? 
 
(A) Na hanseníase tuberculóide a resposta imunitária é adequada para confinar a infecção a uma 
ou mais áreas pequenas e seus nervos cutâneos; 
 
(B) Na hanseníase lepromatosa a infecção é mais disseminada e produz uma mononeuropatia 
assimétrica, primariamente motora; 
 
(C) O tratamento da hanseníase depende do tipo, mas normalmente envolve a terapêutica com 
dapsona, rifampicina, talidomida e clofazimina; 
 
(D) Intradermorreação de Mitsuda, baciloscopia e histopatologia, geralmente permitem 
diagnosticar e classificar a forma clínica. 
 
Questão 10 _____________________________________________________________________ 
Nas afirmações abaixo relacionadas, qual não representa a resposta verdadeira? 
 
(A) Nervo oculomotor, motor somático (eferente somático geral) mesencéfalo; 
 
(B) Nervo trigêmeo, branquiomotor (eferente visceral especial), ponte 
 
(C) Nervo facial, branquiomotor (eferente visceral especial) ponte 
 
(D) Núcleo de Edinger Westphal, parassimpático (eferente visceral geral), medula oblonga. 
 
Questão 11 _____________________________________________________________________ 
Em relação às crises epilépticas, assinale a resposta incorreta: 
 
(A) Nas crises focais simples não há perda de consciência; 
 
(B) Crise de ausência é uma crise focal simples; 
 
(C) O tratamento de convulsão febril nos dias atuais é realizado apenas de forma intermitente 
(durante os dias de febre); 
 
(D) Uma criança não pode ser considerada epiléptica simplesmente por apresentar convulsão 
febril. 
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Questão 12 _____________________________________________________________________ 
Durante o exame neurológico de uma criança normal com três meses  de idade, não se espera 
encontrar: 
 
(A) Reflexo cutâneo plantar em flexão; 
 
(B) Reflexo de Moro; 
 
(C) Reflexo de preensão palmar; 
 
(D) Reflexo de preensão plantar. 
 
Questão 13 _____________________________________________________________________ 
Em relação às cefaleias, considera-se sinal de alerta para a possibilidade diagnóstica de cefaleia 
secundária os itens abaixo relacionados, com exceção de: 
 
(A) Cefaleia associada a sinais neurológicos, como sinais meníngeos; 
 
(B) Cefaleia pulsátil com duração de mais de 4 horas; 
 
(C) Cefaleia que agrava-se progressivamente em intensidade ao longo de dias a meses; 
 
(D) Cefaleia de instalação súbita e intensa desde o seu começo. 
 
Questão 14 _____________________________________________________________________ 
Durante a avaliação de quadros comatosos, o seguinte dado não é avaliado na Escala de Coma de 
Glasgow? 
 
(A) Abertura ocular; 
 
(B) Resposta motora; 
 
(C) Resposta verbal; 
 
(D) Reatividade pupilar à luz. 
 
Questão 15 _____________________________________________________________________ 
Considerar os sinais neurológicos abaixo relacionados e assinale a assertiva incorreta: 
 
(A) Síndromes alternas ocorrem geralmente em lesões que comprometem o tronco cerebral; 
 
(B) Na síndrome de comprometimento de primeiro neurônio motor há exarcebação dos reflexos 
miotáticos fásicos (hiperreflexia); 
 
(C) Nas síndromes cerebelares podemos encontrar dismetria e ataxia de marcha; 
 
(D) Distúrbios de movimento tais como tremor, rigidez e coréia, são considerados como 
síndromes piramidais. 
 
Questão 16 _____________________________________________________________________ 
Assinale a assertiva correta: 
 
(A) Crises epilépticas do tipo ausência duram em média 3 minutos; 
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(B) Distúrbios metabólicos não são causas de crises epilépticas; 
 
(C) Desconforto epigástrico em alguns casos pode representar aura epiléptica; 
 
(D) Perda do controle esfincteriano (disautonomia) costuma ocorrer raramente em vigência de 
crise tonico-clonica generalizada. 
 
Questão 17 _____________________________________________________________________ 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Afasia de Broca (motora) é caracterizada por ser fluente; 
 
(B) O termo parestesia indica comprometimento sensitivo enquanto paresia comprometimento 
motor; 
 
(C) Na ataxia sensitiva encontramos o Sinal de Romberg; 
 
(D) Disartria é um termo utilizado para designar distúrbios articulatórios no processamento da 
fala. 
 
Questão 18 _____________________________________________________________________ 
Em relação aos sinais e sintomas de hipertensão intracraniana podemos considerar como incorreto: 
 
(A) A cefaleia agrava-se durante a noite com o decúbito e o sono; 
 
(B) O vomito pode ou não ser em jato; 
 
(C) Na presença de papiledema necessariamente ocorre perda da acuidade visual; 
 
(D) Nas crianças com suturas ainda não soldadas pode ocorrer microcefalia. 
 
Questão 19 _____________________________________________________________________ 
Em relação às meningoencefalites, podemos considerar incorreta a afirmação: 
 
(A) Quando inicia com petéquias, sendo o quadro de rápida evolução desfavorável, deve-se 
iniciar imediatamente o tratamento para meningite meningocócica; 
 
(B) No recém-nascido a herpética é mais comumente causada pelo HSV-1, transmitido pela mãe 
durante parto; 
 
(C) Meningites por pneumococos são frequentemente associadas a infecções pulmonares, otites, 
sinusites ou endocardite; 
 
(D) Meningites por Haemophilus influenzae estão associadas, principalmente em crianças, a 
infecções de vias aéreas superiores ou otites. 
 
Questão 20 _____________________________________________________________________ 
Em relação às encefalopatias, assinale a assertiva incorreta: 
 
(A) As encefalopatias congênitas não progressivas são representadas pela deficiência mental e 
pela paralisia cerebral; 
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(B) As encefalopatias crônicas progressivas caracterizam-se por involução do desenvolvimento 
neuropsicomotor após período normal de aquisição cognitiva; 
 
(C) As doenças lisossomais são decorrentes de defeitos enzimáticos; 
 
(D) A Doença de Wilson é um exemplo de encefalopatia não progressiva. 
 
Questão 21 _____________________________________________________________________ 
Para a redução de óbitos por asfixia perinatal e sequelas como a encefalopatia hipóxico-isquêmica, 
a Sociedade Brasileira de Pediatria realiza treinamento para médicos e profissionais de saúde com 
cursos de Reaniação Neonatal. De acordo com as últimas diretrizes (2016), qual material foi 
incorporado na sala de parto para um efetivo cuidado ao recém-nato? 
 
(A) Balão autoinflável com reservatório de oxigênio 
 
(B) Oximetria de pulso 
 
(C) Monitor cardíaco 
 
(D) Material para cateterismo umbilical 
 
Questão 22 _____________________________________________________________________ 
Assinale a alternativa correta quanto à indicação de intubaçãotraqueal de RN em sala de parto, 
segundo as novas Diretrizes de Reanimação Neonatal (2016) da Sociedade Brasileira de Pediatria? 
 
(A) Apgar menor ou igual a 3 no primeiro minuto; 
 
(B) Ventilação com máscara facial não efetiva; 
 
(C) Líquido amniótico meconial; 
 
(D) Apgar menor ou igual a 7 no primeiro minuto. 
 
Questão 23 _____________________________________________________________________ 
A prevenção da encefalopatia bilirrubínica ou disfunção neurológica induzida pela bilirrubina deve ser 
uma preocupação constante de obstetras e neonatalogistas. Qual a indicação da profilaxia anti-D em 
puérperas visando diminuir ou até mesmo eliminar o risco de sensibilização pelo fator Rh? 
 
(A) Mãe Rh negativo; RN Rh positivo;  Coombs direto positivo 
 
(B) Mãe Rh positivo;  RN Rh negativo; Coombs direto positivo 
 
(C) Mãe Rh negativo; RN Rh negativo; Coombs direto negativo 
 
(D) Mãe Rh negativo; RN Rh positivo;  Coombs direto negativo 
 
Questão 24 _____________________________________________________________________ 
Em consulta médica de rotina, durante o primeiro ano de vida, uma criança consegue acompanhar a 
face da mãe apenas até a linha média; ao ser deitada sobre a mesa de exame, consegue elevar a 
cabeça; junta as mãos somente até a linha média; sorri espontaneamente e parece atentar para o 
som de um sino tocado próximo a ela; não apresente reflexo de tônus cervical. Ao analisar o 
desenvolvimento da criança, considere-se que ela está de acordo com os parâmetros estabelecidos, 
se ela  apresentar a idade de: 
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(A) 15 dias 
 
(B) 1 mês 
 
(C) 3 meses 
 
(D) 6 meses 
 
Questão 25 _____________________________________________________________________ 
Jonas, 5 anos, está em uso de corticoterapia oral (prednisona 1mg/kg/dia) há 3 dias para tratamento 
de asma. Retorna ao médico para reavaliação do quadro. O pediatra observa melhora e orienta o 
medicamento por mais dois dias.  Ao solicitar o cartão de vacina, constata que o menor ainda não 
fez o reforço a Triplice Bacteriana. Qual deve ser a orientação do pediatra? 
 
(A) Terminar o uso do corticoide para então fazer a dose da vacina; 
 
(B) Reavaliar o menor após 30 dias para então decidir sobre a vacina/ 
 
(C) Encaminhar o menor para a aplicação da dose de reforço da vacina; 
 
(D) Aguardar a resolução da crise atual de asma para então fazer a vacina. 
 
Questão 26 _____________________________________________________________________ 
Criança de 2 anos após um quadro de gastroenterite por Eschericia coli evoluiu com síndrome 
hemolítico-urêmica. Quais as alterações hematológicas esperadas? 
 
(A) Anemia normocítica, reticulocitos diminuídos, coombs direto positivo e plaquetopenia 
 
(B) Anemia microcitica, reticulocitos aumentados, coombs direto positivo e plaquetopenia 
 
(C) Anemia normocítica, reticulocitos aumentados, coombs direto negativo e plaquetopenia 
 
(D) Anemia microcitica, reticulocitos aumentados, coombs direto negativo e plaquetas normais 
 
Questão 27 _____________________________________________________________________ 
A presença de líquido amniótico meconial ao nascimento pode indicar sofrimento fetal e aumentar o 
risco da necessidade da reanimação neonatal. Conforme orientação da Diretrizes 2016 da Sociedade 
Brasileira de Pediatria contidas no Manual de Reanimação do Recém-nascido maior que 34 
semanas, a conduta adequada na vigência de liquido aminiotico meconial, independente de sua 
viscosidade, quando o recém-nascido de termo não iniciou movimentos respiratórios regulares ou o 
tônus está flácido é:  
 
(A) Prover calor colocando o recém nascido no berço aquecido, posicionar o pescoço em leve 
extensão, aspirar boca e narinas, realizar a aspiração traqueal sob visualização direta, secar o 
paciente e avaliar. Se RN estiver com respiração espontânea, deve ser colocado em contato pele a 
pele com a mãe. 
 
(B) Aquecer colocando o recém nascido no berço aquecido, realizar a aspiração traqueal sob 
visualização direta imediatamente e após seguir com os cuidados básicos de posicionar o pescoço 
em leve extensão, aspirar boca e narinas, secar o paciente e avaliar. Se RN estiver com respiração 
espontânea, deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe. 
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(C) Prover calor colocando o recém nascido no berço aquecido, posicionar o pescoço em leve 
extensão, aspirar boca e narinas, secar o paciente e avaliar. Se RN está com respiração espontânea 
regular e FC >100 bpm, assim que possível deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe, 
ainda na sala de parto 
 
(D) Prover calor colocando o recém nascido no berço aquecido, posicionar o pescoço em leve 
extensão, aspirar boca e narinas, secar o paciente e avaliar. Se RN apresenta apneia, respiração 
irregular e/ou FC < 100bpm, deve-se realizar a aspiração sob visualização direta antes de se iniciar 
a VPP com mascara facial 
 
Questão 28 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 15 meses, masculino, apresenta febre alta, irritabilidade e recusa alimentar há 3 dias. 
Hoje surgiram petéquias no corpo. Ao exame: sinais de irritação meníngea. O exame do LCR 
mostrou-se compatível com meningite. A bacterioscopia revelou cocobacilo gram-negativo. A criança 
havia recebido uma dose da vacina tetravalente aos 6 meses. Considerando a presença de um irmão 
de 4 anos com historia de vacinação incompleta e o período de transmissibilidade da infecção, a 
conduta indicada para a proteção dos contactantes domiciliares é: 
 
(A) Quimioprofilaxia com rifampicina para todos durante 4 dias 
 
(B) Vacinação com tetravalente apenas para a criança de 4 anos 
 
(C) Observação rigorosa de todos os contactantes, sem quimioprofilaxia 
 
(D) Quimioprofilaxia com rifampicina apenas para a criança de 4 anos 
 
Questão 29 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 45 dias de vida é levado ao pronto socorro com historia de febre aferida de 39ºc há 24 
horas associado apenas a diminuição do apetite. Ao exame: Regular estado geral, FC: 120bpm, FR: 
52 irpm, orofaringe sem alteração, otoscopia com hiperemia da membrana timpânica à esquerda, 
pulmões limpos e abdome sem alteração. A conduta adequada é? 
 
(A) Tratar ambulatorialmente a otite media aguda com amoxacilia, com reavaliação em 24 horas 
 
(B) Liberar para casa e solicitar que retorne em 24 horas pois só tem 24 horas que iniciou a febre 
 
(C) Colher hemocultura na vigência da febre e aplicar ceftrixone IM ambulatorialmente 
 
(D) Internar, investigar e iniciar antibioticoterapia 
 
Questão 30 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 20 meses chega ao serviço de emergência com tosse, dispnéia intensa e estridor. A mae 
informa que o quadro vem evoluindo há 5 dias com coriza, rouquidão e tosse ladrante que pioraram 
nas ultimas 24 horas concomitante ao aparecimento de estridor e febre alta de 39ºc. Exame físico: 
estridor acentuado em repouso, tiragem subcostal e supraesternal. FR: 52irpm. Após a nebulização 
com adrenalina o quadro se mante, inalterado. A hipótese diagnostica mais provável é: 
 
(A) Laringite viral 
 
(B) Epiglotite aguda 
 
(C) Laringite estridulosa 
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(D) Laringotraqueite bacteriana 
 
Questão 31 _____________________________________________________________________ 
Recém-nascido a termo de parto normal com período expulsivo prolongado apresentou deformidade 
craniana bem delimitada ao parietal esquerdo, de consistência firme. O exame radiológico realizado 
mostrou que não havia fraturas e que a deformidade era de provável conteúdo líquido. A  hipótese 
diagnóstica mais provável é: 
 
(A) Cefalohematoma 
 
(B) Bossa serossanguinolenta 
 
(C) Tocotrauma 
 
(D) Mal formação congenita 
 
Questão 32 _____________________________________________________________________ 
Recém-nascido de parto normal, sexo feminino, Apgar 9/10, capurro 37 semanas e 1 dias, Peso 
nascimento: 3.750g. Estatura: 49 cm.  
Podemos classificar esse recém-nascido como: 
 
(A) Termo, Adequado para idade gestacional (AIG) 
 
(B) Pré - Termo, Adequado para idade gestacional (AIG) 
 
(C) Termo, Grande para idade gestacional (GIG) 
 
(D) Pré - Termo, grande para idade gestacional (GIG) 
 
Questão 33 _____________________________________________________________________ 
Criança de 5 anos, foi diagnosticado como asmático. Apresenta sintomas pelo menos uma vez por 
semana, porem nunca mais de uma vez ao dia. Em algumas crises, necessita do uso de corticóide 
oral como tratamento. Usa o broncodilatador para alivio menos que duas vezes por semana. 
Classifica-se então, a gravidade desta asma como: 
 
(A) Intermitente 
 
(B) Persistente leve 
 
(C) Persistente moderada 
 
(D) Persistente grave 
 
Questão 34 _____________________________________________________________________ 
Ainda com relação ao caso clínico anterior, e segundo a classificação da gravidade da asma do 
paciente citado, o tratamento, da crise e de manutenção, mais indicado é: 
 
(A) Utilizar β2 inalatório de curta duração para alivio dos sintomas, β2 inalatório de longa duração 
associado a corticóide inalatório entre as crises 
 
(B) Utilizar β2 inalatorio de curta duração para alívio dos sintomas e corticóide inalatório entre as 
crises; 
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(C) Utilizar β2 inalatorio de curta duração para alívio dos sintomas e corticóide inalatório com 
dose dobrada entre as crises; 
 
(D) Utilizar β2 inalatorio de curta duração para alívio dos sintomas, β2 inalatório de longa duração 
associado a corticóide inalatório e a corticóide oral na menor dose para controlar os sintomas entre 
as crises 
 
Questão 35 _____________________________________________________________________ 
Criança de 5 anos é levada ao consultório do seu pediatra devido ao aparecimento de pequenas 
elevações em braço esquerdo há 15 dias, com aumento progressivo do numero de lesões. Ao exame 
físico são lesões papulares com umbilicação central. O provável diagnóstico é: 
 
(A) Molusco contagioso 
 
(B) Escabiose 
 
(C) Verruga vulgar 
 
(D) Ceratose folicular 
 
Questão 36 _____________________________________________________________________ 
Mãe leva seus filhos ao pediatra pois esta preocupada com o desenvolvimento das características 
sexuais. Ao exame, pediatra não observa nenhuma anormalidade e descreve que o menino (M) de 
12 anos apresenta pênis com características infantis, ausência de pelos na região genital e testículos 
com 3 cm de comprimento no maior eixo bilateralmente (5 cm³). Já a menina (F) de 10 anos 
apresenta tecido glandular mamário de 1,5cm de diâmetro subareolar direito e ausência do tecido 
glandular a esquerda, ausência de pelos na região genital. Segundo a mãe, a mama do lado direito 
surgiu há 2 meses. De acordo com o estadiamento de Tanner, o estadiamento puberal de M e F, 
respectivamente são: 
 
(A) M: G1  P1/ F: M1  P0 
 
(B) M: G2  P1/ F: M2  P1 
 
(C) M: G1  P0/ F: M1  P1 
 
(D) M: G2  P0/ F: M2  P0 
 
Questão 37 _____________________________________________________________________ 
Dois irmãos adolescentes procuram o pediatra para saber por que a altura deles é tão diferente. 
Adolescente do sexo feminino, 18 anos, menarca há  5 anos, já parou de crescer há 2 anos e esta 
com 162cm; o irmão do sexo masculino, 20 anos, também parou de crescer há 2 anos e esta com 
175cm. A altura da mae é de 157cm e do pai é de 180cm. Podemos afirmar: 
 
(A) A altura da adolescente do sexo feminino foi abaixo da esperada para a altura dos pais 
 
(B) A altura do adolescente do sexo masculino foi acima da esperada para a altura dos pais 
 
(C) A altura dos dois adolescentes foram as esperadas de acordo com a altura dos pais 
 
(D) Não era esperada uma diferença tão grande entre as alturas finais dos dois irmãos. 
 
Questão 38 _____________________________________________________________________ 
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Em relação a síndrome nefrótica primaria por lesão mínima na criança, são apresentadas as 
assertivas a seguir: 
 
I. É a forma de apresentação mais comum na faixa etária dos doía aos seis anos de idade; 
II. Hipertensão arterial é um achado comum; 
III. Costuma cursar com hipercoagubilidade, podendo resultar em fenômenos tromboembólicos. 
Qual alternativa é a correta? 
 
(A) Apenas a I. 
 
(B) Apenas a III. 
 
(C) Apenas I e III. 
 
(D) As três alternativas estão corretas. 
 
Questão 39 _____________________________________________________________________ 
Sobre crise convulsiva febril na criança, estão corretas as opções abaixo, EXCETO: 
 
(A) Trata-se de condição benigna, que cursa com desenvolvimento neuropsicomotor normal. 
 
(B) Está associada a febre, sem evidencia de lesão do Sistema nervoso central. 
 
(C) O tratamento deverá constar, invariavelmente, de medicação anticonvulsivante para evitar 
novas crises 
 
(D) Não deve estar associada a convulsões neonatais e a manifestações epilépticas previas.  
 
Questão 40 _____________________________________________________________________ 
Sabe-se que as neoplasias também atingem crianças desde a mais tenra idade. Algumas possuem 
um bom prognóstico, outras são agressivas e levam ao óbito em poucos meses. Em todos os casos 
o diagnóstico precoce é fundamental. Dentre as neoplasias malignas na infância, a mais comum é: 
 
(A) Leucemia linfocitica aguda (LLA) 
 
(B) Leucemia mielocítica aguda (LMA) 
 
(C) Osteossarcoma 
 
(D) Neuroblastoma 
 
Questão 41 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 9 meses, sexo feminino, chega ao pronto socorro com quadro de febre há 48h, hiporexia 
e um episodio de vomito. Nega tosse e diarréia. Ao exame: bom estado geral, corado, hidratado, sem 
sinais meningeos. Oroscopia e otoscopia sem alteração. Pulmões limpos. Abdome e aparelho 
cardiovascular normais. Solicitado exames laboratoriais. Hemograma: serie vermelha e plaquetas 
normais; leucócitos 15,500 com 10% de bastões e 65% de segmentados.  EAS colhido com saco 
coletor: 80.000 leucocitos, sem hemácias, nitrito positivo. A conduta adequada nesse caso é: 
 
(A) Antitérmico, antiemético, aguardar o resultado da urocultura para avaliar a necessidade de 
antibiótico, visto que é o do sexo feminino e pode ter ocorrido contaminação dessa urina ao colher. 
 
(B) Antitérmico, antiemético, urocultura mas já iniciar antibioticoterapia ambulatorial por 10 dias 
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(C) Internação hospitalar, antitérmico, urocultura, antiemético, hidratação endovenosa. 
 
(D) Internação hospitalar, antiemético, urocultura mas já iniciar antibioticoterapia endovenosa por 
10 dias 
 
Questão 42 _____________________________________________________________________ 
Ainda com relação ao caso clinico anterior, sabendo que este foi o primeiro episódio de infecção do 
trato urinário (ITU), que a urocultura veio positiva para E. Coli e o tratamento correto foi feito, qual 
orientação deve ser dada pelo pediatra quanto ao acompanhamento e seguimento desse paciente? 
 
(A) Como foi o primeiro episodio de ITU, não é necessário acompanhamento 
 
(B) Deve-se repetir EAS e urocultura após o tratamento e, se normais, não é necessário exames 
de imagem 
 
(C) Deve-se repetir EAS, urocultura e ultrassom (USG) das vias urinarias. Se normais, não é 
necessário acompanhamento. Uretrocistografia miccional apenas se USG apresentar alteração. 
 
(D) Deve-se repetir EAS, urocultura e ultrassom (USG) das vias urinarias. Se EAS e urocultura 
normais, pedir uretrocistografia miccional (UCM) independente do resultado da USG 
 
Questão 43 _____________________________________________________________________ 
Recém-nascido termo, Apgar 9/10, sexo masculino, filho de mãe VDRL positivo. Mãe refere ter feito 
tratamento adequado comprovado com anotações das doses dadas de penicilina benzatina, porém 
o pai não quis fazer o tratamento. Recém-nascido assintomático. Conforme orientação do Ministério 
da Saúde, a conduta inicial adequada é: 
 
(A) Solicitar para o RN: hemograma, VDRL, punção lombar e Raio-X ossos longos 
 
(B) Solicitar para o RN apenas VDRL e comparar com o VDRL da mãe 
 
(C) Solicitar para o RN: hemograma, VDRL e Raio-X ossos longos 
 
(D) Solicitar para o RN: hemograma, VDRL e Raio-X ossos longos. Caso algum exame esteja 
alterado, solicitar punção lombar. 
 
Questão 44 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 15 meses é levado ao pronto atendimento por apresentar, há 4 dias, discreta rinorréia, 
leve vermelhidão conjuntival, febre alta (39ºc). Afebril há 24h. Ao exame, a criança apresenta-se com 
leve hiperemia de faringe, linfadenopatia cervical, discreto exantema não pruriginoso no tronco e 
pescoço de inicio há 2 horas. O provável diagnóstico é: 
 
(A) Eritema infeccioso 
 
(B) Exantema súbito 
 
(C) Escarlatina 
 
(D) Mononucleose Infecciosa 
 
Questão 45 _____________________________________________________________________ 
Lactente de 18 meses em tratamento para otite média aguda bilateral há 5 dias com amoxacilina, 
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retorna a consulta devido à persistência da febre. Ao exame: criança apática,  com erupções 
maculopapular no tronco, escleras hiperemiadas, lábios secos com fissuras. As palmas das mãos e 
polpas dos dedos estão endurecidas e eritematosas. Hemograma com 9,5 g/dl de hemoglobina, 
leucócitos de 15.000 (bastões de 7%. Segmentados 65%) e plaquetas de 650.000/mm³. VHS de 
65mm³. O Diagnóstico mais provável é: 
 
(A) Reação medicamentosa 
 
(B) Eritema Infecioso 
 
(C) Doença de Kawasaki 
 
(D) Exantema súbito 
 
Questão 46 _____________________________________________________________________ 
Adolescente de 13 anos, é levado a emergencia com quadro de febre alta (38,5ºc) persistente e 
dores no corpo há 3 dias. Há um dia iniciou fortes dores nas mãos e pés. Há poucas horas surgiu 
exantema generalizado em todo corpo e pruriginoso. Historia de dengue há 10 dias e mora em regiao 
infestada por mosquitos. Ao exame: regular estado geral, febril, hidratado, corado, anictérico, sem 
sinais meningeos; não consegue deambular sozinho e edema de mãos e pés 2+/4+; exantema 
morbiliforme pruriginoso em face, tronco e membros superiores. Hemograma: Hb 13,0g/dl; Ht 38,5%, 
leucócitos de 7.000 sem desvio e plaquetas 250.000mm³. O quadro descrito sugere: 
 
(A) Chikungunya 
 
(B) Zika 
 
(C) Dengue Hemorragico 
 
(D) Febre Amarela 
 
Questão 47 _____________________________________________________________________ 
O pediatra da Unidade de Estratégia de Saúde e Família é convidado para fazer uma palestra sobre 
crescimento e desenvolvimento. Um pai pergunta o que observar em seu filho de 4 anos. O pediatra 
responde que é necessario verificar se, nessa idade, a criança apresenta todos os seguintes marcos 
de desenvolvimento, EXCETO: 
 
(A) Agarra um brinquedo quando colocado em sua mão 
 
(B) Senta sem apoio 
 
(C) Sustenta a cabeça 
 
(D) Grita 
 
Questão 48 _____________________________________________________________________ 
Mãe de um lactente de 4 meses, procura o pediatra pois terá que retornar ao trabalho e gostaria de 
ordenhar seu leite para que fosse administrado ao seu filho enquanto esta no trabalho. Alem das 
orientações de higiene e forma adequada de aquecer, mãe pergunta quanto tempo seu leite poderá 
ficar armazenado no freezer. A orientação correta a ser dada é: 
 
(A) 48 horas 
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(B) 7 dias 
 
(C) 15 dias 
 
(D) 30 dias 
 
Questão 49 _____________________________________________________________________ 
Ao examinar uma criança de 3 meses, o pediatra nota ausência da cicatriz da vacina BCG. Conforme 
orientação do Ministério da Saúde:  
 
(A) Deve-se solicitar PPD 
 
(B) Não há necessidade de repetir a vacina 
 
(C) A ausência de cicatriz vacinal é certeza que a criança não esta imunizada 
 
(D) Até o sexto mês de vida, a criança poderá ser revacinada, sem necessidade de PPD anterior 
 
Questão 50 _____________________________________________________________________ 
GNPE é uma nefropatia de evolução favorável, portanto a biópsia renal só está indicada quando 
houver suspeita clínica de que o padrão anátomo-patológico não seja de proliferação endotelial e 
mesangial. São indicadores de biópsia renal, EXCETO: 
 
(A) Hematúria macroscópica com duração superior a quatro semanas 
 
(B) Complemento sérico persistentemente baixo por mais de quatro semanas 
 
(C) Função renal persistentemente alterada por período maior de quatro semanas 
 
(D) Hipertensão arterial prolongada por mais de quatro semanas 
 
 
 


