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ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
 
O desenvolvimento neuro-psicomotor da criança se faz no sentido: 
 
a)  Crânio-caudal, disto-proximal. 
b) Caudal-cranial, próximo-distal. 
c) Cefalo-caudal, disto-proximal. 
d) Cefalo-caudal, axial-proximal. 
e) Cefalo-caudal, próximo-distal. 
 
QUESTÃO 02 
 
Na propedêutica da infecção do trato urinário em crianças, todas as afirmações 
são corretas no que se refere a uretrocistografia miccional, EXCETO 
 
a) Está indicado em qualquer menina em idade escolar com dois ou mais 

episódios de infecção do trato urinário ou em qualquer menino com infecção 
urinária. 

b) Deve incluir raio X simples de coluna lombossacra para afastar anomalias 
associadas. 

c) Não serve para afastar sozinho o refluxo vesicoureteral 
d) Deve-ser feita imediatamente após o tratamento. 
e) Na realização do exame pode ser feito uso de uma sedação, tendo em vista ao 

fato de ter que realizar um cateterismo vesical. 
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QUESTÃO 03 
 
Faz parte do tratamento das convulsões febris, EXCETO: 
 
a) Tratamento farmacológico é feito com carbamazepina. 
b) Em 85% dos casos é tônico, clônico generalizada. 
c) Tratamento das convulsões febris por meio de controle térmico rigoroso, 

controle da ansiedade parental e busca da causa da febre. 
d) Duram de segundos até 10 minutos. 
e) Deve-se afastar a possibilidade de sepse, meningite e encefalite. 
 
 
 
QUESTÃO 04 
 
São características da síndrome de inclusão citomegálica, EXCETO 
 
a) Hepatomegalia. 
b) Macrocefalia 
c) Esplenomegalia. 
d) Icterícia. 
e) Púrpura. 
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
A definição de eritema tóxico é: 
 
a) Mancha de coloração arroxeada em região sacral e nádegas. 
b) Pápula branca, perolada de um a dois centímetros, aparecendo com freqüência 

na face. 
c) Lesão eritematosa, maculo-papular, caráter migratório, desaparece 

espontaneamente. 
d) Lesão eritematosa, papulovesiculoso, causado pelo aumento de secreção das 

glândulas sudoríparas. 
e) Lesão eritematosa em região de face e pescoço, bastante pruginosa que 

necessita ser tratada por estar infectada com estafilococos. 
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QUESTÃO 06 
 
Sobre a leishmaniose visceral, todas são afirmativas corretas, EXCETO: 
 
a) O principal efeito colateral do antimoniato-N-metil glucamina é decorrente de 

sua ação sobre o aparelho gastrointestinal. 
b) A sorologia tem elevada sensibilidade e especificidade 
c) Deve ser suspeitada em pacientes com febre e pancitopenia. 
d) A anfotericina B é o tratamento de escolha nos casos graves. 
e) O diagnóstico diferencial pode ser feito com leucemia, linfoma, endocardite 

bacteriana, esquistossomose hepatoesplênica. 
 
 
 
QUESTÃO 07 
 
Sobre a dengue é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Os casos de dengue clássica podem apresentar petéquias ou outras 

manifestações hemorrágicas leves. 
b) A imunidade para um mesmo sorotipo é permanente e a imunidade cruzada 

existe temporariamente. 
c) A primeira manifestação é a febre alta, de inicio abrupto, seguido de cefaléia. 
d) O exantema nunca acomete regiões palmar e plantar. 
e) Em crianças menores pode haver só febre, vômitos e dor abdominal. 
 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Todas são afirmativas verdadeiras em relação a toxoplasmose congênita, 
EXCETO: 
  
a) A fundoscopia é exame de indicação obrigatória. 
b) A forma subclínica é a mais freqüente. 
c) São constatadas freqüentemente a anemia e a trombocitopenia. 
d) O tratamento das crianças com infecção subclínica não é necessário. 
e) O diagnóstico diferencial é feito com rubéola, citomegalovirus, herpes e sífilis. 
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QUESTÃO 09 
 
Sobre a dengue hemorrágica é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A dengue hemorrágica nunca acontece na primeira infecção. 
b) Cerca de 24h após a queda da febre, ocorre deterioração clínica com retorno 

da febre, manifestações hemorrágicas e diminuição do volume plasmático. 
c) Sinais de alerta da forma grave são: sinais de derrame pleural, pericárdico ou 

ascite, hemorragias e aumento repentino do hematócrito. 
d) O controle sanitário da doença é essencial. 
e) O extravasamento plasmático produz aumento progressivo do hematócrito. 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São fatores de risco para a obesidade, EXCETO:  
 
a) Herança genética. 
b) Raça negra. 
c) Compulsão alimentar. 
d) Sedentarismo. 
e) Pré-puberdade. 
 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Sobre vacinação é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Pacientes portadores de hipogamaglobulinemia, neoplasia ou sob efeito de 

radioterapia não devem receber vacinas de vírus vivos ou bactérias vivas. 
b) Nos pacientes que receberam transfusão sangüínea recomenda-se adiar a 

vacinação para varicela por 5 meses. 
c) Quadros viróticos leve-moderados contra-indica o uso de vacinas.   
d) Pacientes com leucemia em remissão podem ser vacinados após 90 dias sem 

quimioterapia. 
e) Pode-se aplicar várias vacinas simultaneamente desde que sejam usadas 

seringas, agulhas e sítios de aplicação diferentes. 
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QUESTÃO 12 
 
São considerações verdadeiras no que concerne às infecções de vias aéreas 
superiores, EXCETO: 
 
a) A obstrução nasal em pré-escolares e escolares pode ser um sintoma de 

sinusite. 
b) Pode se ter rinorréia purulenta na fase final das rinites viróticas. 
c) Os seios etmoidais são os únicos presentes ao nascimento. 
d) São manifestações da laringite aguda: rouquidão, tosse metálica e não 

produtiva, estridor inspiratório. 
e) Na epiglotite aguda pode haver sinais de choque. 
 
 
QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO: 
 
a) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
b) São achados radiológicos na crise aguda: infiltrado intersticial peri-brônquico, 

hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 
c) O tratamento da asma objetiva-se controlar completamente os sintomas, 

diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, permitir prática de esportes e 
evitar hospitalizações.  

d) O tratamento da crise inicial deve ser feito primeiramente com broncodilatador. 
e) As drogas profiláticas nas intercrises são os corticóides tópicos inalatórios, 

cromonas, beta-2 agonistas de ação longa, modificadores de leucotrienos e 
xantinas. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
Estão frases verdadeiras em relação ao crescimento, EXCETO: 
 
a) É conceituado como alterações biológicas que levam ao aumento corporal da 

criança. 
b) A avaliação é um processo dinâmico que se realiza ao longo do tempo. 
c) O instrumento de avaliação é feito a partir de curvas de crescimento 

apresentadas por meio de gráficos.  
d) As referencias de normalidade quase que universalmente utilizadas são as 

curvas de percentil. 
e) A antropometria é um método pouco utilizado devido à necessidade de 

equipamentos mais sofisticados. 
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QUESTÃO 15 
 
Estão frases verdadeiras em relação ao desenvolvimento, EXCETO: 
 
a) O período ótimo para o desenvolvimento é aquele em que a criança esta no 

meio de uma habilidade se preparando para uma habilidade nova. 
b) A detecção precoce de alterações do desenvolvimento resulta na recuperação 

satisfatória em 80% a 90% dos casos. 
c) Sobre o desenvolvimento do adolescente fazem parte: a perda do corpo 

infantil, a perda da identidade infantil e a perda dos pais da infância. 
d) O desenvolvimento da criança com mais de 5 anos pode ser feito através do 

rendimento escolar. 
e) O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo contínuo de aprendizado. 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Sobre as coagulopatias é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O tratamento depende do diagnóstico correto da coagulopatia em si, do 

distúrbio da homeostase e da reposição do fator em deficiência. 
b) O tempo de protrombina não se altera nas hepatopatias, mas somente na 

deficiência de vitamina K. 
c) Na coagulação intravascular disseminada observa-se a presença de dímero D. 
d) As hepatopatias diminuem a produção de fibrinogênio. 
e) A deficiência de vitamina K não altera a contagem de plaquetas. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
Sobre  o sopro cardíaco todas são corretas, EXCETO: 
 
a) A principal característica do sopro inocente é ocorrer em um paciente sem 

qualquer evidência de cardiopatia. 
b) Os sopros inocentes podem ser classificados em de fluxo pulmonar, de Still, de 

“estenose” pulmonar periférica, ejetivo aórtico, hum venoso, mamário e sistólico 
supra-clavicular.   

c) Os sopros inocentes em algumas situações podem apresentar frêmito. 
d) Os sopros inocentes são muito variáveis até mesmo de hora em hora. 
e) As características a serem avaliadas são tempo, duração, grau ou intensidade, 

configuração, ponto de máxima intensidade freqüência, irradiação, dentre 
outros.  
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QUESTÃO 18 
 
São frases verdadeiras em relação às doenças reumatológicas, EXCETO: 
 
a) O diagnóstico da Doença de Behçet é feito a partir de lesões aftosas 

recorrentes em mucosa oral ou genital, uveíte, vasculite, sinovite ou 
meningoencefalite. 

b) Doenças reumatológicas podem ser causa de febre de origem indeterminada. 
c) A parotidite de repetição pode estar associada a causas reumatológicas. 
d) A nefrite do Lupus Eritematoso Sistêmico quando ocorre em criança não leva a 

insuficiência renal. 
e) É comum o uso de imunossupressores para o tratamento. 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre o crescimento e desenvolvimento do adolescente é correto afirmar, 
EXCETO: 
  
a) Grande parte das variações do crescimento, como tamanho das mamas, época 

do início da puberdade é devida principalmente a fatores genéticos. 
b) A avaliação do crescimento deve ser feita de forma dinâmica. 
c) A aceleração do crescimento inicia-se nos membros inferiores e posteriormente 

no tronco. 
d) Os meninos crescem antes das meninas. 
e) As doenças reumatológicas graves postergam o estirão de crescimento. 
  
 
 
QUESTÃO 20 
 
São afirmativas verdadeiras em relação ao exame físico do recém nascido, 
EXCETO: 
 
a) O corrimento vaginal hemorrágico nos primeiros dias necessita de 

propedêutica. 
b) A fratura de clavícula pode ser diagnosticada com choro à manipulação, edema 

em fossa supra-clavicular, crepitação à palpação e reflexo de moro assimétrico. 
c) O eritema tóxico e a milíaria são alterações comuns no exame físico. 
d) As manchas mongólicas regridem espontaneamente nos primeiros anos. 
e) É comum a presença de calos de sucção. 
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QUESTÃO 21 
 
Sobre a constipação intestinal é CORRETO afirmar que: 
 
a) A encoprese na idade escolar é uma dificuldade facilmente resolvida. 
b) Na doença de Hirschsprung as meninas são mais afetadas que os meninos. 
c) O tratamento da constipação funcional simples é feito com modificações do 

hábito dietético ou controle da causa desencadeante. 
d) Dos exames complementares o de maior importância é a manometria anorretal, 

sendo indicado em todos os casos. 
e) Os exames laboratoriais são úteis para afastar casos secundários como 

parasitos, anemia, raquitismo, hipotireoidismo. 
 
 
 QUESTÃO 22 
 
Sobre as pneumonias é correto afirmar, EXCETO:  
 
a) A pneumonia por Staphylococcus aureus é infreqüente, mas pode provocar 

quadros graves e fulminantes.  
b) O raio X de tórax é o exame mais importante para confirmar uma suspeita de 

pneumonia. 
c) A hemocultura apresenta baixa positividade global. 
d) A pneumonia hospitalar aparece como complicação em crianças com outras 

doenças, sobretudo imunodeprimidas ou intubadas. 
e) A antibioticoterapia venosa está indicada em todos os casos, pelo menos nas 

primeiras 24 horas. 
 
 
QUESTÃO 23 
 
São afirmativas corretas em relação a sinusite bacteriana aguda, EXCETO: 
 
a) São fatores de risco a rinite alérgica, a exposição a cigarro, imunodeficiências, 

resfriados e gripes, refluxo gastroesofágico dentre outros. 
b) Os sintomas locais são bem freqüentes podendo citar a dor peri-orbitária, 

edema e sensação de peso. 
c) O estudo radiológico de seios da face em três incidencias tem uma baixa 

especificidade. 
d) Deve-se pesquisar causas associadas nas sinusites de repetição. 
e) Os casos crônicos devem ser tratados com antibióticos para cobertura de 

bactérias gram negativas. 
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QUESTÃO 24 
 
Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócia é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) Os níveis do complemento C3 podem estar reduzidos 
b) Não está indicada biópsia renal na evolução típica. 
c) A síndrome nefrótica por lesões mínimas faz parte do diagnóstico diferencial. 
d) O impetigo tem um tempo de latência menor para o aparecimento das 

manifestações clínicas. 
e) São complicações insuficiência cardíaca, convulsões, insuficiência renal, 

hipocalcemia e acidose. 
 
QUESTÃO 25 
 
Sobre as anemias é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A causa mais freqüente de anemia em criança é a ferropriva. 
b) A crise de hiperseqüestração esplênica na anemia falciforme pode ocorrer em 

qualquer idade. 
c) A deficiência de ácido fólico, normalmente, vem associada a carência protéica 

e de outros nutrientes 
d) Na esferocitose congênita a esplenomegalia está presente em quase 100% dos 

casos. 
e) A palidez cutâneo-mucosa é a base da suspeita de anemia. 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 
 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO R ESERVADO PELA 
COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, inclusive de saúde, 
impuseram importantes transformações na prática médica.” 
 
 

Extraída do abstract  de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde 
Pública, 1999. 

 
 


