PROVA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
Nº de Questões: 50
Valor de Cada Questão: 2 (dois) pontos
PE 01. Qual das seguintes vacinas NÃO deve ser administrada a uma menina de 8 anos de
idade que nunca foi imunizada previamente?
A) Vacina anti-Hepatite B
B) b)Vacina anti-tetânica
C) Vacina tríplice bacteriana (difteria, coqueluche e tétano)
D) vacina anti-poliomielite oral
E) Vacina anti-sarampo
PE 02. É observado um risco de intussuscepção como uma complicação seguindo-se à
imunização com qual vacina?
A) anti-poliomielite inativada.
B) anti-poliomielite oral.
C) anti-rotavirus.
D) anti-hepatite A.
E) anti-hepatite B.
PE 03. Um menino de 4 anos de idade apresenta-se em um pronto-socorro com uma história
de vômitos (6 episódios inicialmente claros e em seguida de cor amarelada) e diarréia (8
o
episódios, fezes aquosas). A criança apresenta febre (38,5 C). Seus pais suspenderam a
alimentação e iniciaram água de côco, que ele vomitava logo em seguida. Ele urinou apenas
duas vezes nas últimas 12 horas. A criança sente-se fraca, e aparenta palidez cutâneomucosa. Considerando o quadro clínico, qual a conduta mais adequada?
A) iniciar anti-emético e hidratação endovenosa, em observação no hospital..
B) iniciar anti-emético e solução de rehidratação oral em observação no hospital.
C) iniciar solução de rehidratação oral em casa.
D) iniciar solução de rehidratação oral, em observação no hospital.
E) iniciar hidratação endovenosa, no hospital.
PE 04. Uma menina de 12 meses de idade apresenta-se no ambulatório para uma consulta
de rotina. Nos últimos 4 meses, seu gráfico de desenvolvimento pondo-estatural mostra uma
queda do 25º percentil para o 5º percentil de peso para a idade, e do 10º percentil para o 5º.
Percentil de altura para a idade. Seus desenvolvimentos motor, linguagem, cognitivo e social
são normais. A menina mamou exclusivamente até os seis meses, e que a partir de então
iniciou alimentação com comida da casa, e leite de vaca integral, puro, três mamadeiras de
240 mL por dia. Suas fezes tendem a ser mais freqüentes, com restos alimentares. Seu pai
mede 1,68m e sua mãe mede 1,55m. A revisão dos outros sistemas é negativa. Exame físico
sem alterações dignas de nota. A causa mais provável da desaceleração de crescimento
pondo-estatural nesta criança é:
A) Desnutrição protéico-calórica.
B) Anemia carencial ferropriva.
C) Intolerância à proteína do leite de vaca.
D) Sobrecarga de carbohidratos na dieta.
E) Dieta com baixa densidade energética.
PE 05. Um menino de quatro anos de idade em tratamento com esquema tríplice
(Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida) para tuberculose pulmonar apresenta-se com
glossite, gengivite, pele seca, palidez mucosa e irritabilidade. Neste caso clínico, qual
deficiência vitamínica está mais associada?
A) Vitamina A
B) vitamina B6
C) Vitamina C
D) Vitamina D
E) Vitamina E

1

PE 06. Uma menina de 9 anos de idade comparece ao ambulatório com queixa de desvio do
canto da boca (lado esquerdo) e dificuldade de fechar o olho esquerdo. Seu sorriso é
assimétrico, mas o restante do exame físico é normal. Refere um quadro de resfriado há duas
semanas. Considerando o diagnóstico provável, qual a conduta mais apropriada?
A) Solicitar tomografia axial computadorizada do crânio.
B) Encaminhar para aplicação de toxina botulínica injetável.
C) Prescrever antibiótico de largo espectro.
D) Prescrever corticosteróide oral.
E) Prescrever medidas de suporte, com reavaliação após algumas semanas.
PE 07. Um menino previamente saudável tem uma história de três semanas com febre baixa
de origem desconhecida, fadiga, perda de peso, mialgia e cefaléias. Foi examinado várias
vezes durante este período, tendo sido evidenciado sopro cardíaco, petéquias e pequena
esplenomegalia. O diagnóstico mais provável é:
A) Febre reumática
B) Doença de Kawasaki
C) Febre escarlatina
D) Endocardite bacteriana
E) Tuberculose.
PE 08. Uma menina de 20 meses de idade é trazida à emergência apresentando febre,
irritabilidade e recusa em mover seu membro inferior direito. Ao exame, é observado que o
joelho direito está edemaciado e dolorido, que resiste ao movimento passivo. Considerando o
diagnóstico de artrite séptica, qual o mais importante teste a ser solicitado?
A) Punção articular para exame do líquido sinovial.
B) Raios-X do joelho.
C) Velocidade de hemosedimentação.
D) Hemograma completo.
E) Hemocultura.
PE 09. Um menino de três anos de idade é trazido à emergência com dificuldade de se por de
pé, com a fala “enrolada”, flush facial, taquicardia, PA de 40X20 mmHg e pupilas dilatadas. Um
ECG mostra prolongamento dos intervalos QRS e QT. Foi dito que o menino estava
“brincando” com um estojo repleto de caixas de remédios de todo tipo. Enquanto a avaliação
era feita, o menino começou a convulsionar. Dentre os medicamentos trazidos pela família,
listados nas opções abaixo, qual aquele mais provavelmente relacionado com o quadro da
criança?
A) Um barbiturato.
B) Um antidepressivo tricíclico.
C) Um diazepínico.
D) Um antitérmico.
E) Um diurético.
PE 10. Qual das seguintes condições deve ser reduzida progressivamente com a imunização
universal da vacina de antígeno de superfície de vírus da Hepatite B (três doses
intramusculares)?
A) Hiperbilirrubinemia neonatal.
B) Doença alcoólica do fígado.
C) Síndrome de Dubin-Johnson.
D) Carcinoma hepatocelular.
E) Litíase biliar.
PE 11. Um casal que acabou de ganhar um bebê é atendido no ambulatório, e pergunta sobre
qual medida mais eficaz para reduzir a chance da ocorrência da Síndrome da Morte Súbita da
Infância. A orientação mais adequada é posicionar o bebê em qual posição de dormir?
A) posição supina (decúbito dorsal).
B) posição prona (decúbito ventral).
C) posição semi-sentada.
D) posição lateral (decúbito lateral direito)
E) cabeceira elevada, em qualquer posição.
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PE 12. Um neonato de 3 dias apresenta-se ictérico. Qual dos seguintes fatores está associado
com um aumento no risco de dano neurológico?
A) Hiperalbuminemia.
B) Sepse neonatal.
C) Ingesta materna de fenobarbital durante a gravidez.
D) Alcalose metabólica.
E) Desmame definitivo.
PE 13. A mãe de um bebê de 12 dias de vida desenvolveu varicela. O bebê está assintomático.
A medida mais apropriada é:
A) Isolar o bebê da mãe.
B) Hospitalizar o bebê em um berçário de isolamento.
C) Administrar aciclovir para o bebê.
D) Administrar imunoglobulina varicela-zoster para o bebê.
E) Aconselhar a mãe a continuar os cuidados rotineiros para o bebê.
PE 14. Uma primípara com fator sanguíneo “O”positivo dá a luz a um bebê tipo “A” positivo, a
termo. Seu hematócrito é de 55%. Com 36h de vida, o bebê apresenta-se ictérico e com níveis
séricos de bilirrubina de 12 mg/dl. Marque a alternativa que apresenta um achado que
confirmaria a hipótese de doença hemolítica por incompatibilidade ABO:
A) Contagem normal de reticulócitos.
B) Teste de Coombs direto positivo.
C) Hemácias em aspecto de foice no esfregaço sanguíneo.
D) Hemoglobina elevada.
E) Presença de petéquias.
PE 15. Uma gestante está preocupada com a administração de medicamentos a seu bebê,
quando nascer, nos primeiros momentos na maternidade. Ela ouviu falar na injeção de vitamina
K, e pergunta sobre o propósito da administração rotineira desta injeção. Sobre a doença
hemorrágica do recém-nascido, bebês que não tomam vitamina K podem manifestar:
A) Deficiência de fator V.
B) Tempo prolongado de protrombina e um risco de hemorragia nos dias que se seguem o
parto.
C) Desenvolvimento de sinais hemorrágicos dentro de 24 horas após o parto.
D) Sintomas hemorrágicos em maior freqüência se o bebê não estiver amamentando.
E) Icterícia por hemólise.
PE 16. A mãe de um garoto de 10 anos descreve o aparecimento de infecções de orofaringe
em seu filho, a segunda em seis meses. Sua preocupação é com febre reumática. Além da
faringite, não há outros sinais significativos na criança. Apesar de vários critérios serem
necessários para se evidenciar o diagnóstico, é correto postular que o achado mais comum de
febre reumática em crianças é:
A) cardite.
B) Artralgia.
C) Eritema marginado.
D) Coréia.
E) Nódulos subcutâneos.
PE 17. Um menino de 3 anos de idade apresenta cianose leve, e terceira e quarta bulhas à
ausculta cardíaca (um ritmo quádruplo), com sopro sistólico na área da pulmonar e um sopro
meso-diastólico ao longo da borda esternal esquerda. Um eletrocardiograma mostra hipertrofia
atrial direita e um padrão de bloqueio ventricular nas derivações torácicas direitas. O
diagnóstico mais provável é:
A) Regurgitação tricúspide e estenose pulmonar.
B) Estenose pulmonar e defeito ventricular septal (tetralogia de Fallot).
C) Canal atrioventricular.
D) Anomalia de Ebstein.
E) Síndrome de Wolf-Parkinson-White.
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PE 18. Uma menina de 10 meses de idade apresenta pobre ganho ponderal, tosse persistente
e uma história de pneumonias de repetição (3 eventos nos últimos 4 meses). Sua mãe relata
que as fezes da menina são muito grandes e com odor muito fétido. Considerando a melhor
hipótese diagnóstica, o procedimento propedêutico mais apropriado é:
A) Tomografia computadorizado do tórax.
B) Dosagem de imunoglobulinas séricas.
C) Teste de intradermoreação com PPD.
D) Raios-X de tórax em inspiração e expiração.
E) Dosagem de sódio e cloro no suor.
PE 19. Uma menina de 18 meses, previamente saudável, apresenta-se com obstrução nasal
unilateral direita com secreção purulenta e fétida daquela narina. O exame geral da criança é
normal. O diagnóstico mais provável é:
A) Corpo estranho.
B) Pólipos nasais.
C) Sinusite frontal.
D) Desvio de septo.
E) Atresia de coanas.
PE 20. Um menino de 8 anos de idade possui altura no percentil 50 e peso acima do percentil
95 para a idade. Sua mãe queixa-se de que o rendimento na escola caiu, está sonolento
durante o dia e começou a referir cefaléias. O menino passa a madrugada roncando. Não há
secreção nasal. Marque dentre as alternativas abaixo qual apresenta o exame mais útil neste
caso:
A) Nasofibroscopia.
B) Raios-X de seios da face e cavum.
C) Polissonografia.
D) Tomografia de seios da face.
E) Oximetria de pulso durante o sono.
PE 21. Uma menina de dois anos e meio é trazida à unidade de emergência na madrugada
com súbito desenvolvimento de dispnéia ruidosa à inspiração, marcantes retrações torácicas,
batimento de asas de nariz e uma tosse rouca. Ela apresenta um quadro de resfriado leve há
dois dias. O diagnóstico mais provável é:
A) Crise aguda de asma.
B) Epiglotite.
C) Bronquiolite.
D) Crupe viral.
E) Corpo estranho no brônquio principal direito.
PE 22. Um menino de quatro anos é trazido para avaliação. O menino apresenta quadros
recorrentes de tosse e sibilância, associados a processos virais, com ou sem febre.
Ultimamente, os sintomas têm ocorrido mais de três vezes por semana (tosse seca, associada
à atividade física e mudanças de ambiente), mas a criança não interrompe suas atividades. A
tosse compromete a noite da criança cerca de uma vez por semana. Não há tratamento prévio
para asma. Considerando este diagnóstico, a classificação mais adequada de asma para esta
criança é:
A) Leve intermitente.
B) Leve persistente.
C) Moderada persistente.
D) Severa intermitente.
E) Severa persistente.
PE 23. Um menino de 8 anos de idade é atendido no ambulatório. Tem história de asma,
tratada somente nas crises, com boa resposta. Há três dias apresenta tosse cheia, congestão
nasal, febre baixa e desconforto respiratório. Seus pais estavam usando um descongestionante
nasal de uso oral, e um xarope fitoterápico para a tosse. Ao exame, o menino apresenta-se
bem, com taquipnéia (freqüência respiratória de 40 ipm), tiragem costal leve e sibilos
expiratórios à auscuta. Não há estertores. A taxa de fluxo de pico expiratório (peakflow-metria)
é de 60%. A conduta imediata mais adequada é:

4

A) Uso de beta-2-agonista de ação curta aerosolizado (p.ex., salmeterol), mais corticóide
inalatório.
B) Uso de beta-2-agonista de ação curta aerosolizado (p.ex., salmeterol), mais uso de
corticóide oral.
C) Uso de beta-2-agonista de ação curta via oral (p.ex. salbutamol), corticóide oral, e Uso de
beta-2-agonista de ação curta aerosolizado (p.ex., salmeterol).
D) Uso de beta-2-agonista de ação curta aerosolizado (p.ex., salmeterol) mais corticóide
endovenoso.
E) Uso de beta-2-agonista de ação curta aerosolizado (p.ex., salmeterol), beta-2 oral,
corticóide oral e inalatório.
PE 24. Um menino de quatro anos apresenta uma história de constipação desde os 6 meses
de idade. Evacua a cada 3-4 dias, fezes grandes e endurecidas. O exame físico é normal;
exame retal mostra uma ampola dilatada, pobre tônus do esfíncter e fezes. Raios-X simples de
abdome mostra excesso de gases nas alças intestinais e presença de fezes com distensão do
cólon descendente. O próximo passo na abordagem dessa criança é:
A) Orientação dietética e aconselhamento de hábitos intestinais.
B) Estudo do trato digestório inferior com contraste de bário.
C) Estudo do trato digestório superior com contraste de bário.
D) Mensuração de eletrólitos séricos.
E) Introdução de sintróide.
PE 25. Uma menina de 14 anos tem uma história de diarréia, dor abdominal (usualmente
periumbilical e pós-prandial), febre e perda de peso. Ela apresenta vários episódios de sangue
nas fezes. O diagnóstico mais provável é:
A) Pancreatite crônica
B) Síndrome desabsortiva.
C) Doença de Chron.
D) Bulimia.
E) Colelitíase.
PE 26. Um menino de dois anos de idade apresenta criptorquidia. A correção cirúrgica
diminuirá o risco de:
A) Malignidade testicular.
B) Decréscimo na contagem de espermatozóides.
C) Torção testicular.
D) Infecção de trato urinário.
E) Epididimite.
PE 27. A mãe de uma menina de três anos de idade relata que sua filha se queixa de ardor
quando urina, e que ela apresenta corrimento vaginal malcheiroso. Não há febre, náusea,
vômito, diarréia ou outros sinais. A criança não freqüenta creches, e não demonstrou
alterações no comportamento. O exame físico é normal com hímen intacto, mas a vulva está
avermelhada com odor fétido. Sumário de urina normal. A melhor explicação diagnóstica para o
caso é:
A) Parasitose, com contaminação vaginal.
B) Abuso sexual.
C) Pediculose pubis.
D) Giardíase.
E) Vulvovaginite.
PE 28. Uma menina de quatro anos de idade apresenta-se com edema periorbitário no início
da manhã. Sua albumina sérica é de 1,5 g/dL. O diagnóstico mais provável é:
A) Síndrome nefrótica.
B) Acidose tubular renal.
C) Síndrome de Bartter.
D) Glomerulonefrite aguda.
E) Nefropatia por IgA (nefropatia de Berger).

5

PE 29. Uma menina de nove anos é trazida ao ambulatório com queixa de cefaléias severas,
intermitentes, nos últimos meses. O exame físico, incluindo um cauteloso exame neurológico, é
normal. A característica que reforça o diagnóstico de enxaqueca nesta paciente é:
A) História familiar fortemente positiva.
B) Dor freqüentemente restrita à região occipital.
C) Associação com distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade.
D) Duração da cefaléia além de 24h.
E) Persistência da cefaléia após o sono.
PE 30. Um menino de 4 anos é diagnosticado com hepatite “A”. Ele freqüenta uma creche, e os
pais das demais crianças querem informações sobre possíveis riscos de contágio com seus
filhos. É correto afirmar que:
A) hepatite A tem um longo período de incubação (50 a 80 dias).
B) hepatite A apresenta-se clinicamente após um prolongado estágio de viremia.
C) A apresentação da hepatite A é caracterizada pelo súbito aparecimento de febre, náusea e
vômitos.
D) Hepatite A é disseminada pela via parenteral.
E) Uma infecção pelo vírus da hepatite A resulta na elevação nas enzimas hepáticas e nos
níveis de bilirrubina séricos por 8 meses ou mais.
PE 31. Uma menina de 14 anos apresenta-se com febre baixa e tosse há 3 semanas. Seu
exame radiológico de tórax evidencia uma pneumonia intersticial. O diagnóstico mais provável
é:
A) Pneumonia viral
B) Pneumonia por Mycobacterium tuberculosis
C) Pneumonia por Mycoplasma
D) Pneumonia aspirativa
E) Pneumonia por Chlamydia.
PE 32. Uma criança de dois anos de idade apresenta palidez mucosa-cutânea (++/4+) e é
solicitado um hemograma completo, que evidencia uma anemia microcítica. Uma eletroforese
de hemoglobina, no seguimento, demonstra um aumento na concentração de hemoglobina A2.
Marque a alternativa com o diagnóstico mais provável:
A) Anemia por deficiência de ferro.
B) Traço beta-talassêmico.
C) Anemia falciforme.
D) Anemia de doença crônica sistêmica.
E) Anemia por intoxicação com chumbo.
PE 33. Em um exame de sangue de um menino de 18 meses, a única alteração evidenciada no
hemograma foi uma eosinofilia (9%), sem leucocitose. A causa mais comum de eosinofilia no
sangue periférico em crianças desta faixa etária é:
A) Infecção viral.
B) Rinite alérgica crônica.
C) Infecção fúngica.
D) Helmintíase intestinal.
E) Tuberculose.
PE 34. Na avaliação rotineira de uma menina de um ano de idade, é percebida uma palidez
cutâneo-mucosa importante (+++/4+). Ela está no percentil 75 de peso e no percentil 25 de
comprimento para idade. O exame físico não apresenta outras alterações. Um hemograma
evidencia um hematócrito de 32%. A questão mais útil na definição do diagnóstico é:
A) “Qual a dieta diária usual da criança?”
B) “A criança teve icterícia neonatal, com uso de fototerapia?”
C) “Alguém na família já recebeu transfusão sanguínea?”
D) “A criança está tomando algum medicamento?”
E) “Qual é o padrão e a aparência de suas fezes?”
PE 35. Uma puérpera traz seu bebê para a primeira avaliação na atenção primária, 15 dias
após o parto, A mãe é ansiosa, queixa-se de intolerância ao calor e fadiga, e relata que não
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ganha muito peso apesar do marcante aumento no apetite. Ao exame, a mãe está taquicárdica,
tem um tremor, apresenta exoftalmia e um aumento palpável na região cervical. O bebê tem
risco aumentado para o desenvolvimento de:
A) Constipação.
B) Insuficiência cardíaca.
C) Macrocefalia.
D) Bloqueio cardíaco de terceiro grau.
E) Trombocitose.
PE 36. Os pais de um menino de 14 anos de idade estão preocupados por sua baixa estatura e
ausência de desenvolvimento de características sexuais secundárias. O menino teve um
desenvolvimento normal na infância, apesar de ser sempre menor que as crianças de sua
idade. O exame físico é normal. A relação entre o segmento superior e inferior é de 0,98. Uma
pequena quantidade de pelos finos pubianos e axilares é evidenciada. Não há pigmentação
3
escrotal; seus testículos medem 4 cm , e seu pênis mede 6 cm. O diagnóstico mais provável é:
A) Hipopituitarismo.
B) Síndrome de Klinefelter.
C) Hipotireoidismo.
D) Baixa estatura constitucional com puberdade atrasada.
E) Síndrome de Turner masculina.
PE 37. Um menino de 13 anos está abaixo do percentil 3 para altura (equivalente ao percentil
50 aos 9 anos de idade). O seguinte achado dará a ele o melhor prognóstico para uma altura
normal quando adulto:
A) Idade óssea de 9 anos.
B) Idade óssea de 13 anos.
C) Idade óssea de 15 anos.
D) Ter o peso no percentil 50 para idade.
E) Ter o peso no percentil 3 para a idade.
PE 38. Um adolescente com diabetes mellitus tipo I apresenta uma elevação significativa na
hemoglobina glicosilada, indicando que sua diabetes está com pobre controle por, no mínimo:
A) 8 horas.
B) 1 semana.
C) 1 mês.
D) 2 meses.
E) 6 meses.
PE 39. Um adolescente de 15 anos do sexo masculino comenta que seus colegas usam
anabolizantes esteróides, e questiona porque não deve utilizar também, uma vez que é
saudável e pratica musculação. Marque a alternativa que apresenta um potencial efeito tóxico
deste tipo de droga:
A) Hipoglicemia.
B) Aumento do tamanho testicular.
C) Aumento das lipoproteínas de alta densidade.
D) hepatite tóxica.
E) Fechamento tardio das epífises ósseas.
PE 40. Após assistir a um programa de TV, a mãe de uma adolescente vem ao ambulatório
trazendo sua filha de 15 anos preocupada com um provável distúrbio alimentar, em dúvidas se
sua filha tem bulimia ou anorexia nervosa. Em relação a estas condições clínicas, marque a
alternativa correta:
A) Anorexia e bulimia raramente ocorrem simultaneamente no mesmo paciente.
B) Anorexia nervosa ocorre mais comumente em meninas com menos de 10 anos; a bulimia é
mais comum em meninas mais velhas.
C) O exame físico não evidencia alterações na bulimia; a anorexia normalmente já é manifesta
por achados físicos.
D) Um anti-depressivo como a imipramina é uma medicação útil como tratamento adjunto na
bulimia.
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E) Meninas com anorexia nervosa usualmente se apresentam muito enfraquecidas para se
engajarem em práticas desportivas.
PE 41. Um menino de 3 anos de idade, sem antecedentes clínicos, apresenta há 3 semanas
uma história de febre de moderada intensidade (38,5ºC), intermitente, acompanhada de um
aumento na região cervical anterior submandibular direita, que, à palpação, mostra-se como
um linfonodo relativamente móvel e doloroso de cerca de 4-5 cm de diâmetro. Marque a
alternativa com o diagnóstico mais provável:
A) Leucemia Linfocítica Aguda.
B) Linfoma de Hodgkin.
C) Adenite cervical.
D) Abscesso em cisto tireoglosso.
E) Amigdalite bacteriana.
PE 42. Os pais de um menino de 8 anos de idade estão preocupados com a diminuição no
rendimento escolar de seu filho. Eles referem que a criança apresenta muita falta de
concentração, inquietude, problemas com a organização de suas coisas, impulsividade e baixa
compreensão dos conceitos escolares – mas referem que seu desempenho nos esportes e nos
jogos de computador é acima da média, sendo muito bem sucedido e popular com os colegas
nestes dois outros aspectos. É mais provável que a criança apresente:
A) Baixo quociente de inteligência.
B) Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção.
C) Déficit situacional de atenção.
D) Síndrome depressiva da infância.
E) Distúrbio reativo de personalidade.
PE 43. Uma criança de cinco anos de idade chega ao ambulatório com história de urina “cor de
Coca-cola”, edema periorbital e de membros inferiores, cefaléia e adinamia há dois dias. Não
apresenta febre. Um sumário de urina recém-realizado mostra hematúria, proteinúria leve, sem
visualização de bactérias. A conduta mais apropriada neste caso é:
A) Internação para monitoramento com redução de sal, diuréticos e, se necessário, drogas
anti-hipertensivas.
B) Internação para diálise e antibioticoterapia sistêmica.
C) Cuidados domiciliares com antibioticoterapia via oral e sintomáticos.
D) Cuidados domiciliares com restrição hídrica, corticóide por via oral e profilaxia com
penicilina benzatina.
E) Conduta expectante domiciliar aguardando dosagem de Anti-Estreptolisina “O”,
Complemento e um hemograma completo.
PE 44. Um menino de 9 meses apresenta sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Marque a
alternativa com o mais comum defeito cardíaco congênito com shunt esquerdo-direito e
insuficiência cardíaca no grupo pediátrico:
A) Defeito de septo atrial.
B) Canal átrio-ventricular.
C) Defeito de septo ventricular.
D) Persistência de canal arterial.
E) Janela aorto-pulmonar.
PE45. Uma criança apresenta quadro de artralgia e febre, em investigação. Marque a
alternativa correta em relação ao diagnóstico diferencial entre doença cardíaca reumática e
febre reumática aguda:
A) Apenas na febre reumática aguda há uma elevação na velocidade de hemosedimentação.
B) Apenas na doença reumática cardíaca há um prolongamento do intervalo P-R.
C) Apenas na febre reumática aguda há história de artralgia.
D) Apenas na doença reumática cardíaca há evidência de doença cardíaca crônica.
E) Apenas na febre reumática aguda há evidência de eritema marginado.
PE 46. Um bebê de dois meses de idade apresenta diarréia aquosa, 8 episódios ao dia, com
raios de sangue, e febre baixa, há 3 dias. Os pais referem que o bebê mama exclusivamente
ao seio, e que recentemente (há 1 semana), tomou as vacinas Tetra-HIB (difetria, coqueluche,
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tétano e Haemophilus influenzae tipo B), Anti-pólio (Sabin), e anti-rotavirus. O estado do bebê é
razoável, sem sinais de desidratação. Marque a alternativa correta em relação a este caso:
A) A causa mais provável da diarréia é infecção viral aguda; reações vacinais não são
esperadas nas primeiras doses das vacinas administradas no segundo mês de vida.
B) A causa mais provável da diarréia é reação ao vírus da pólio oral, que é um vírus vivo
atenuado;
C) A causa mais provável da diarréia é reação ao componente pertussis da Tetra-HIB,
comumente associado a febre e sintomas gastrintestinais.
D) A causa mais provável da diarréia é a reação à vacina anti-rotavírus, uma apresentação
com vírus vivos atenuados.
E) Devido a este evento, recomenda-se que a próxima dose das vacinas pólio e rotavírus
neste bebê sejam administradas por via intramuscular (4º mês de idade).
PE 47. Um bebê de cinco semanas de vida, amamentado exclusivamente ao seio, apresenta
regurgitações pós-alimentares imediatas, com aparência de leite não-digerido, em pequena
quantidade, mas em praticamente todas as mamadas. A mãe refere que o bebê mama cerca
de 20 minutos em cada mamada, arrota bem (geralmente é quando regurgita). Queixa-se que,
concomitantemente, o bebê vem apresentando mais cólicas e “espremedeira”. O
desenvolvimento é normal e não há outros sintomas. Das alternativas abaixo, marque aquela
com a conduta mais apropriada:
A) Iniciar anti-ácido (omeprazol) como teste terapêutico.
B) Iniciar um gastrocinético (domperidona) como teste terapêutico.
C) Iniciar antiácido e gastrocinético (omeprazol e domperidona) como teste terapêutico.
D) Reduzir o tempo de mamada e ampliar os intervalos entre as mamadas.
E) Orientar quanto à posição do bebê após mamar e tranqüilizar a mãe quanto à normalidade
dos sintomas.
PE 48. Um recém-nascido de mãe primípara, após um trabalho de parto prolongado via
vaginal, apresenta índice de Apgar no primeiro e quinto minutos de 6 e 7, respectivamente.
Com 10 minutos de vida, o índice é de 8. O bebê nasceu com 3.250g, com peso adequado
para a idade gestacional (38 semanas e 3/7 de Capurro somático) e não há outros fatores de
risco associados. A conduta mais apropriada é:
A) Solicitar um hemograma, glicemia e bilirrubinas com 6h após o parto.
B) Admitir o bebê em unidade de cuidados de médio risco para monitoramento imediato pelo
risco de taquipnéia transitória do recém-nascido.
C) Admitir o bebê em unidade de cuidados de médio risco e instalação de oxigenioterapia com
campânula (oxihood) profilática.
D) Observar o bebê em berço aquecido, ainda em sala de parto, até que o Apgar chegue a 9
ou 10.
E) Observar o bebê em alojamento conjunto, com orientações gerais e aleitamento precoce
ao seio materno.
PE 49. A mãe de um bebê com Síndrome de Down está interessada em saber mais sobre
potenciais riscos de sua criança, em relação a problemas mais sistêmicos associados à
síndrome. Marque a alternativa que evidencia um problema que NÃO é associado à síndrome
de Down:
A) Problemas auditivos.
B) Problemas intestinais, como obstrução de intestino delgado.
C) Problemas oculares, como catarata.
D) Déficits imunológicos e infecções de repetição.
E) Disfunções tireoidianas
PE 50. A ocorrência aumentada de leishmaniose visceral em crianças está principalmente
associada a:
A) Suceptibilidade à infecção e depressão imunológica.
B) Hábitos precários de higiene.
C) Apresentação em indivíduos maiores de cinco anos.
D) Dificuldades no estabelecimento precoce do diagnóstico.
E) Famílias muito numerosas.
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QUESTÕES EXTRAS:
Um menino de dois anos de idade apresenta-se com lesões muito pruriginosas, papulares,
eritematosas nos pés, mãos e punhos. Seu irmão de 4 anos tem as mesmas lesões,
envolvendo o abdome, mãos e regiões axilares. Marque a alternativa que apresenta o
tratamento mais apropriado para esta condição:
a) Um creme com hidrocortisona.
b) Um hidratante.
c) Uma loção com permetrina.
d) Um creme com antifúngico.
e) Um creme com antibiótico.
Em um ambulatório na atenção primária, a mãe de um adolescente de 14 anos procura
atendimento médico preocupada com uma possível exposição de seu filho, que aguarda na
sala de espera, a cocaína ou outra droga ilícita. Segundo ela, o adolescente está mais arredio,
com queda do rendimento escolar, dificuldades em se relacionar com o pai e “só quer saber de
andar com os amigos”. Ela pede que o profissional solicite um exame para a detecção de
drogas ilícitas no sangue. A conduta mais apropriada neste caso é:
a) Atender à solicitação da mãe devido ao risco de consumo de drogas pelo adolescente,
independente de seu consentimento.
b) Procurar convencer o adolescente a realizar o exame, para tranqüilizar sua mãe, pois afinal,
“quem não deve, não teme”.
c) Solicitar o exame somente se for do interesse do adolescente, e respaldar sua decisão em
contrário para a mãe, se isto ocorrer.
d) Discutir com o adolescente, em separado, sobre as preocupações de sua mãe, e avaliar
possíveis critérios de risco.
e) Encaminhar o caso para um psicólogo ou assistente social para avaliação mais
pormenorizada.
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