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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

Atenção : o caso a seguir refere-se às questões 16 e 17:

Recém-nascido com peso de nascimento 2800g, nascido
de parto normal com 36 semanas de gestação apresenta
dificuldade ao mamar, taquipnéia, hipotermia e enchimento
capilar lentificado com 6h de vida.

16) A etiologia mais provável será:

(A) infecção pelo Streptococcus do grupo B;
(B) síndrome de aspiração meconial;
(C) doença da arranhadura do gato;
(D) mononucleose infecciosa.

Pediatria



4

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 04 - Oficial Médico - Cód.16 - Pediatria

17) A conduta a ser tomada é:

(A) iniciar sulfametoxazol e trimetoprim oral e recomendar
retorno em 2 dias

(B) realizar aspiração das vias aéreas inferiores sob
visualização direta

(C) internar o paciente e iniciar antibioticoterapia parenteral
(D) orientar aquecimento das extremidades e iniciar

aleitamento artificial.

18) Recém-nascido pesando 3500g, nascido de parto cesáreo,
a termo, apresenta frequência respiratória de 70irpm e
gemência com 1 hora de vida. O diagnóstico mais provável
é:

(A) sepsis;
(B) taquipneia transitória;
(C) síndrome da angústia respiratória;
(D) fístula traqueoesofágica.

19) Um recém-nascido filho de mãe sabidamente HIV positiva
em acompanhamento regular com tratamento antiretroviral
há pelo menos 8 semanas, nasce por parto cesáreo a termo
sem intercorrências. A conduta a ser tomada nesta situação
será:

(A) admissão em UTI neonatal para monitorização cardio-
vascular;

(B) realizar teste ELISA no recém-nascido para confirmar
infecção congênita pelo HIV;

(C) iniciar zidovudina para o recém-nascido;
(D) realizar raio X de tórax para avaliar infecção pelo

Pneumocystis jiroveci.

20) Um recém-nascido prematuro desenvolve desconforto
respiratório no quinto dia de vida. Ele está acianótico,
apresenta sopro contínuo ao longo da borda esternal esquerda
e a radiografia de tórax revela congestão pulmonar. De acordo
com o diagnóstico, o tratamento será:

(A) piperacilina + tazobactam;
(B) surfactante;
(C) não há indicação de tratamento;
(D) indometacina ou fechamento cirúrgico.

21) A medida mais eficaz para a prevenção da síndrome da
morte súbita do lactente é:

(A) sempre manter a criança em posição pronada mesmo
quando acordada;

(B) reduzir a exposição à fumaça ambiental e manter a
criança em decúbito dorsal quando dormindo;

(C) manter a criança dormindo na cama dos pais durante
os três primeiros meses de vida;

(D) fazer controle rígido dos horários de descanso da criança
nos primeiros 12 meses de vida.

22) Menina negra, 2 anos, é levada à emergência com quadro
de dor abdominal súbita e astenia. Ela está afebril, mas
está taquipneica e taquicárdica. Ao exame nota-se palidez
cutâneo-mucosa, ausculta pulmonar limpa, sopro sistólico
de moderada intensidade na borda esternal esquerda e o
baço é palpável a 2 cm. O primeiro exame a ser colhido
deverá ser:

(A) eletrocardiograma;
(B) radiografia de tórax;
(C) ressonância magnética do abdome;
(D) hemograma completo.

23) Menina de 3 anos, previamente hígida, que não consome
carne vermelha e ingere grandes quantidades de leite de
vaca é atendida no ambulatório para uma consulta de rotina.
Ao exame nota-se apenas palidez cutâneo-mucosa. Você
solicita um hemograma que evidencia uma anemia
microcítica e hipocrômica. A conduta nesse caso é:

(A) transfundir concentrado de hemácias para normalizar a
hemoglobina e depois iniciar ferro suplementar;

(B) discutir com a família alterações dietéticas e depois
iniciar ferro suplementar;

(C) assegurar que os exames estão dentro da normalidade;
(D) admissão hospitalar para monitorização hemodinâmica.

24) Menina de 10 anos chega à emergência com história
de “urina marrom” nos últimos 3 dias, sem disúria ou outros
sintomas. Refere que há 2 semanas ficou em casa por febre
e dor de garganta que melhoraram espontaneamente. Ao
exame nota-se edema Peri orbitário e sua pressão é 135 x
90mmHg. Os exames que confirmariam a sua hipótese
diagnóstica são:

(A) dosagem de C3, C4 e ASO;
(B) proteinúria de 24horas, T3 e T4;
(C) dosagem de TGO, TGP e fosfatase alcalina;
(D) sorologia para hepatite A, fosfatase alcalina e TGP.
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25) Numa consulta de rotina você avalia um menino de 8
anos com história de obesidade no último ano, sonolência,
astenia e queda capilar importante. Não há alterações na
curva de crescimento do paciente. A conduta a ser tomada
será:

(A) solicitar sorologia para EBV;
(B) iniciar reposição de GH;
(C) assegurar a mãe que este comportamento é normal para

a criança pré-pubere;
(D) dosar hormônio tireoidiano.

26) Menina de 12 anos com história de asma chega à
emergência torporosa com taquipneia, retração intercostal,
subcostal e de fúrcula e cianose perioral, sibilos não são
auscultados. Imediatamente você inicia nebulização com      2
agonista e metilpredinisolona. Após o término da nebulização
você reavalia a paciente e percebe que há sibilância difusa,
mas nota-se diminuição discreta da palidez e a paciente está
mais alerta. Esses achados são compatíveis com:

(A) a paciente não está em crise asmática
(B) não está havendo resposta à terapêutica com piora da

sintomatologia;
(C) há resposta terapêutica com melhora da sintomatologia;
(D) não havia      2 na solução de nebulização.

27) Criança de 2 anos chega à emergência com queixa súbita
de sibilância. Segundo a mãe, a menina foi deixada brincando
no quarto do irmão mais velho por cerca de 20 minutos e ao
retornar encontrou-a tossindo e chiando. Nem a criança nem
a família têm história prévia de asma ou atopia. Na revisão
dos sinais e sintomas há apenas uma rinorréia clara. A
conduta nesse caso será:

(A) solicitar um RX de tórax pela suspeita de aspiração com
corpo estranho;

(B) encaminhar a criança para um pneumologista;
(C) prescrever antibióticos para pneumonia;
(D) administrar corticoide por via oral e liberar a criança.

28) Você foi passar visita em um recém-nascido a termo,
com 30 horas de vida que está sugando avidamente ao seio.
O exame físico é normal exceto pela icterícia que acomete
face e tronco. A bilirrubina total é de 17 mg/dl. A conduta
apropriada será:

(A) suspender a amamentação por 48h e iniciar fórmula infantil;
(B) iniciar fototerapia e investigar a etiologia desta icterícia;
(C) aguardar 6h e dosar novamente a bilirrubina;
(D) não tomar nenhuma medida, trata-se de icterícia

fisiológica.

29) Lactente de 4 meses chega à emergência com história
de quatro episódios de vômitos nas últimas 2 horas,
irritabilidade. Refere ter levado a criança hoje ao Posto de
Saúde para tomar a Pólio, pois estava pendente. Ao exame,
nota-se paciente febril (38.5ºC) irritado, sem lesões
cutâneas, hipocorado, taquicardico e com abaulamento da
fontanela anterior.   A conduta inicial nessa situação é:

(A) admitir na emergência e realizar punção lombar devido
a suspeita de meningite;

(B) notificar ao Posto de Saúde devido à reação vacinal;
(C) admitir na emergência e realizar hemograma por se

tratar de reação vacinal;
(D) prescrever antitérmico oral e orientar as boas práticas

de amamentação, a criança está com fome.

30) Recém-nascido a termo, nascido de parto vaginal sem
intercorrências que ao exame físico está normal exceto
por cianose e desconforto respiratório quando não está
chorando, quando chora a criança fica rosada. A explicação
para esse fenômeno é:

(A) atresia de coanas;
(B) hérnia diafragmática;
(C) síndrome de aspiração meconial;
(D) pneumotórax.

31) Após 15 minutos de período expulsivo, você recebe um
recém-nascido hipotônico, cianótico e irresponsivo ao
estímulo e nem ao oxigênio inalatório. A sequência correta
de reanimação na sala de parto é:

(A) aquecer o recém-nascido e continuar o estímulo tátil;
(B) avaliar respiração e freqüência cardíaca, se ausentes

ou freqüência menor que 100bpm iniciar ventilação com
pressão positiva;

(C) determinar a data e horário do óbito;
(D) avaliar respiração e frequência cardíaca, se ausentes

ou freqüência menor que 100bpm iniciar respiração boca
a boca.

ß

ß
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32) Menino de 8 anos chega à emergência queixando-se de
otalgia à direita importante principalmente ao manuseio do
pavilhão auditivo. Não há queixa de náusea, vômito, febre ou
outros sinais e sintomas gerais. Não há outras
comorbidades. Refere ter tomado banho de rio nos últimos
3 dias. A otoscopia do ouvido acometido está prejudicada
devido ao edema importante e dor à manipulação, no entanto,
a membrana timpânica está normal. A otoscopia do ouvido
contralateral é normal. A conduta nesse caso será:

(A) iniciar amoxicilina;
(B) encaminhar para internação para fazer ceftriaxone venoso;
(C) prescrever antibiótico tópico associado a corticoóide;
(D) orientar limpeza do local, pois o fato ocorreu pela grande

quantidade de cerume.

33) Com relação às parasitoses, avalie as afirmativas a
seguir:

I - A ancilostomose sistêmica está associada a anemia
ferropriva.
II - O aspecto radiológico habitual da suboclusão por As-
caris é a imagem em miolo de pão.
III - O prurido anal associado a presença de formas vivas na
região perianal é causado pelo Oxiurus.

Assinale a opção mais adequada:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) Todas as afirmativas estão corretas.

34) Uma menina de 2 anos de idade é encontrada na oficina
mecânica do pai próximo a uma garrafa PET que continha
pequena quantidade de gasolina. Segundo o pai a menina
apresentava hálito de gasolina. A sequência correta de
abordagem será:

(A) provocar vômito, observar sinais de sangramento e
observar sintomas extrapiramidais;

(B) provocar vômito, monitorizar os sintomas respiratórios e
observar sinais de depressão do sistema nervoso cen-
tral;

(C) provocar vômito, observar sinais de sangramento e
observar sinais colinérgicos como salivação e
lacrimejamento;

(D) não provocar vômito, monitorizar os sintomas respiratórios
e observar sinais de depressão do sistema nervoso cen-
tral.

35) Criança de 5 anos chega à emergência com quadro de
desorientação nas últimas 4 horas, taquicardia, taquipnéia,
hipotensão e respiração profunda, o enchimento capilar está
lentificado.  Nas últimas semanas tem perdido peso e nos
últimos 2-3 dias tem comido e bebido em demasia bem
como surgiu uma enurese noturna. As medidas terapêuticas
a serem instituídas nesse caso são:

(A) dosar ferro sérico e iniciar suplementação parenteral;
(B) solicitar parecer da cirurgia pediátrica;
(C) iniciar etapa rápida, insulina e monitorização da glicemia

e acidemia;
(D) colher hemograma e realizar punção lombar.

36) Lactente amamentado exclusivamente ao seio tem menor
incidência da seguinte patologia:

(A) conjuntivite;
(B) impetigo;
(C) diarreia;
(D) infecção do trato urinário.

37) Criança de 2 dias chega à emergência com sangramento
retal e epistaxe. Nascido a termo em casa, chorou ao
nascer, vem sendo amamentado regularmente ao seio. Esta
é a primeira consulta médica do recém-nascido. Trata-se
de:

(A) hipovitaminose K;
(B) hipovitaminose D;
(C) hipovitaminose C;
(D) hipovitaminose A.

38) Criança de 12 meses com peso abaixo do percentil 5,
estatura no percentil 25 e perímetro cefálico no percentil 50.
O exame físico e os sinais vitais são normais. O próximo
passo a ser seguido será:

(A) colher hemograma completo e perfil lipídico;
(B) colher anamnese completa incluindo história gestacional,

perinatal, familiar e alimentar;
(C) colher sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus e

rubeola;
(D) colher hemograma e eletroforese de hemoglobina.
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39) A sequência correta na abordagem a um paciente pré-
escolar vítima de atropelamento apresentando
politraumatismos é:

(A) puncionar acesso venoso, estabilizar a coluna, intubação
orotraqueal, avaliar permeabilidade das vias aéreas;

(B) avaliar permeabilidade das vias aéreas, puncionar acesso
venoso, estabilizar a coluna, intubação orotraqueal;

(C) estabilizar a coluna, avaliar permeabilidade das vias aéreas,
intubação orotraqueal, puncionar acesso venoso;

(D) fazer intubação orotraqueal, puncionar acesso venoso,
estabilizar a coluna.

40) Pré-escolar de 4 anos apresentando 2 dias de febre baixa,
rinorreia clara, tosse produtiva e inapetência discreta
apresenta ao exame físico hipertrofia amigdaliana e exudato
fibrinoso em ambas as amígdalas. O restante do exame físico
é normal. A conduta a ser tomada nessa situação é:

(A) orientar a família que se trata de infecção viral e prescrever
apenas sintomáticos;

(B) prescrever penicilina benzatina;
(C) prescrever amoxicilina e orientar retorno em 24 horas

para reavaliação;
(D) solicitar sorologias para rubéola.

41) Paciente de 10 anos com febre baixa há 4 dias, tosse
produtiva há 9 dias sem predomínio de período do dia e
secreção nasal amarelada. A mãe relata que este é o primeiro
episódio deste tipo. Você suspeita de sinusite. A conduta
neste caso será:

(A) solicitar raio X dos seios da face;
(B) solicitar raio X dos seios da face e cavum;
(C) solicitar tomografia dos seios da face;
(D) prescrever amoxicilina e descongestionantes tópicos.

42) Menino de 4 anos chega à emergência com história de
secreção nasal amarelada há 2 meses sempre unilateral à
esquerda. História familiar positiva para asma e eczema. O
próximo passo nesta situação será:

(A) iniciar corticoide nasal e anti-histamínico oral;
(B) solicitar tomografia dos seios da face;
(C) solicitar parecer da otorrinolaringologia para avaliar a

presença de corpo estranho;
(D) prescrever antibiótico oral.

43) Menino de 2 anos chega à emergência com história de
vômitos e dor abdominal em cólicas há 24h associado a
evacuações pastosas em pequena quantidade. Hoje a
criança demonstra letargia, vômitos biliosos, febre,
taquicardia e evacuou “avermelhado” uma vez. O exame físico
revela um abdome doloroso e discreta estrutura tubular no
quadrante superior direito. O próximo passo nesse caso será:

(A) iniciar antibióticos para shigelose;
(B) realizar clister opaco;
(C) realizar tomografia computadorizada do abdome;
(D) solicitar coprocultura.

44) Durante uma consulta de puericultura você atende um
menino de 1 ano apresentando eritema descamativo e
pruriginoso acometendo as bochechas e queixo poupando,
no entanto, a regiões perioral e paranasal. Segundo a mãe o
prurido se acentua durante o sono. A região da fralda não
está acometida. Trata-se de:

(A) líquen plano;
(B) tinea versicolor;
(C) dermatite atópica;
(D) scabiose.

45) Menino de 3 meses é levado à emergência com história
de vômitos inicialmente pós-prandiais com piora progressiva
na última semana. Nega diarreia, febre ou outras
sintomatologias. Encontra-se irritado, bastante desnutrido,
desidratado e demonstrando avidez ao sugar o seio materno,
porém, dez minutos depois vomitou. O exame físico é
dificultado pela irritabilidade da criança, porém você consegue
palpar uma estrutura arredondada no abdome. Em relação
ao caso é correto afirmar que:

(A) o paciente terá alcalose metabólica hipoclorêmica;
(B) o paciente terá acidose metabólica;
(C) essa condição é mais comum no sexo feminino;
(D) provavelmente o paciente evoluirá com diarréia.

46) São achados da escabiose em lactentes EXCETO:

(A) bolhas e pústulas são comuns;
(B) túneis estão presentes;
(C) palmas e solas estão acometidos;
(D) a face está poupada.



8

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 04 - Oficial Médico - Cód.16 - Pediatria

47) Menino de 2 anos é levado à emergência com quadro de
febre, irritabilidade dor importante no membro inferior direito.
O exame físico revela dor, calor, rubor e edema do joelho
direito. A prova laboratorial que confirma o diagnóstico de
artrite séptica será:

(A) análise do líquido sinovial;
(B) hemograma completo;
(C) dosagem do VHS;
(D) raio X simples do joelho.

48) Adolescente de 13 anos apresenta ferida cortocontusa
no membro inferior após queda de bicicleta na rua. Você
resolve desbridar, suturar e fazer um curativo. A mãe informa
que a última vez em que seu filho foi vacinado foi aos 5 anos
quando recebeu a dose de reforço da DPT. Nessa situação,
o esquema vacinal a ser empregado será:

(A) não vacinar;
(B) fazer a dT de adulto;
(C) aplicar vacina antitetânica e o soro antitetânico;
(D) aplicar reforço da DPT.

49) São situações para suspender a amamentação EXCETO:

(A) teste rápido materno no momento do parto positiva para
HIV;

(B) fissura mamária;
(C) mãe com tuberculose pulmonar sem tratamento;
(D) infecção materna pelo HTLV.

50) Os seguintes agentes são causadores de infecção
congênita EXCETO:

(A) Toxoplasma gondii;
(B) herpes vírus;
(C) rotavírus;
(D) citomegalovírus.

51) Recém-nascido com duas semanas de vida apresentando
constipação, sonolência, hipoatividade, icterícia e distensão
abdominal  requer a seguinte orientação:

(A) iniciar suplementação vitamínica por se tratar de
hipovitaminose;

(B) retornar em 2 semanas para nova avaliação;
(C) coletar função tireoidiana do recém-nascido;
(D) orientar a pega adequada da mama por tratar-se de baixa

ingesta.

52) Com relação ao diagnóstico de infecção urinária nas
crianças em idade escolar é correto afirmar:

(A) a urinocultura é mandatória para o diagnóstico;
(B) o exame de urina simples é suficiente para o diagnóstico;
(C) o diagnóstico só é feito após ultra-som das vias urinárias;
(D) é necessária a punção suprapúbica para o diagnóstico.

53) Você é acordado de madrugada por seu filho de 3 anos
que está com tosse rouca, estridor inspiratório, retração in-
tercostal importante e batimento de asa do nariz. Ele
apresenta, há dois dias, rinorreia, tosse seca esporádica
com apetite normal e sem febre. O diagnóstico mais provável
para essa situação é:

(A) crupe viral;
(B) epiglotite;
(C) asma;
(D) bronquiolite.

54) A escarlatina e a doença de kawasaki se assemelham
em vários achados clínicos EXCETO:

(A) a cultura de orofaringe auxilia o diagnóstico de escarlatina,
mas não na doença de kawasaki;

(B) ambos têm acometimento cardíaco;
(C) ambos têm comprometimento mucocutâneo e de

linfonodos;
(D) a sorologia confirma o diagnóstico em ambos.

55) Lactente de 6 meses é atendido no serviço de emergência
com quadro de febre alta (maior que 39ºC) por três dias sem
nenhuma outra sintomatologia. No momento da consulta, a
mãe relata que a febre desapareceu há um dia, porém ela
percebeu manchas avermelhadas no corpo, sem prurido.
Ao exame nota-se excelente estado geral, rash maculopapu-
lar difuso em todo o tronco e face e nenhum outro achado. A
conduta a ser tomada nesta situação será:

(A) assegurar à mãe que esta é uma doença típica da infância
e que o exantema irá desaparecer espontaneamente;

(B) internar a criança para realizar punção lombar;
(C) solicitar sorologia para rubeola;
(D) internar, isolar a criança e iniciar antibioticoterapia

parenteral.
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56) São achados comuns na infecção pelo vírus da hepatite
A EXCETO:

(A) a maioria dos casos é assintomática;
(B) achados extra-hepáticos são comuns;
(C) vômitos, náusea e febre fazem parte dos sintomas clínicos

da doença;
(D) ocorre elevação transitória das transaminases.

57) Kwashiorkor é caracterizado pelos seguintes achados,
EXCETO:

(A) história de ingestão inadequada de proteína com ingestão
relativamente adequada de calorias;

(B) hipoalbuminemia;
(C) história de amamentação prolongada;
(D) edema.

58) Serão encontrados no exame clínico de um lactente que
apresenta quadro diarréico com mais de 10 episódios de
evacuação por dia há 2 dias e com perda ponderal de 10%
do peso original, EXCETO:

(A) fontanela deprimida;
(B) taquicardia;
(C) diminuição da elasticidade cutânea;
(D) saliva fluida.

59) São achados possíveis de encontrar na rubeola congênita
EXCETO:

(A) catarata;
(B) trombocitose;
(C) glaucoma;
(D) hepatoesplenomegalia.

60) Você atende uma criança de 3 anos com o relato que, ao
dar banho no filho, a mãe encontrou uma massa abdominal.
Na anamnese você percebe que a criança vem apresentando
dor abdominal moderada há algumas semanas sempre
manejada por analgésicos habituais. O exame físico revela
uma criança com peso e altura adequados para a idade,
com pressão arterial de 130x90mmHg, afebril, com massa
palpável no quadrante superior direito do abdome, mas que
não cruza a linha média. O quadro clínico em questão é
sugestivo de:

(A) neuroblastoma;
(B) apendicite;
(C) invaginação intestinal;
(D) tumor de Wilms.
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