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1. Criança, 2 anos de idade, portadora de criptorquidia direita com 
hérnia inguinal associada. O melhor tratamento indicado é: 
a) Iniciar tratamento hormonal e observar a evolução. 
b) Iniciar tratamento hormonal após o 5º ano de vida. 
c) Aguardar até a puberdade para reavaliar. 
d) Indicação cirúrgica imediata. 

 

2. Qual a principal causa de insuficiência cardíaca no primeiro mês de 
vida?  
a) Coarctação da aorta com PCA. 
b) Estenose pulmonar. 
c) Insuficiência mitral. 
d) Comunicação interatrial. 

 

3. Analise as afirmações sobre as ações nas quais se baseiam a 
consulta pediátrica. 

I. Acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento. 
II. Evidenciar processos mórbidos. 

III. Estabelecer condutas dentro de um plano mais geral de 
seguimento à criança. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

4. São condições associadas com gastrenterite e artrite infecciosas, 
exceto:  
a) Salmonella. 
b) Tuberculose. 
c) Giardíase. 
d) Doença celíaca. 

 

5. Qual das verminoses citadas abaixo pode causar pancreatite?  
a) Ascaridíase. 
b) Oxiuríase. 
c) Ancilostomíase. 
d) Tricuríase. 

 

6. É uma falsa contraindicação à vacinação: 
a) No caso da BCG, é contra-indicada a doentes de AIDS. 
b) Estado de desnutrição. 
c) Presença de doença moderada ou grave, acompanhada ou 

não por febre. 
d) Reação de hipersensibilidade a um dos compostos da vacina. 

 

7. São tipos de morbidades que podem ser associadas com 
obesidade adolescente, exceto:  
a) Apneia. 
b) Síndrome dos ovários policísticos. 
c) Esteato-hepatite. 
d) Pancreatite. 

 

8. São anomalias estruturais da tetralogia de Fallot, exceto: 
a) CIV. 
b) Hipertrofia ventricular direita. 
c) Ventrículo único. 
d) Dextroposição da aorta. 

 
 
 
 
 
 

9. Observe as afirmações abaixo sobre a otite média:  
I. Pode ocorrer em qualquer idade, mas a apresentação mais 

frequente é aos 10 anos de idade. 
II. Os sintomas mais comuns iniciais consistem em dor e perda 

de audição (de condução). 
III. Mesmo quando não tratada adequadamente, não há 

maiores complicações para o doente pela doença ser auto-
limitada. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

10. Qual vacina deve ser suspendida do calendário de vacinação de 
uma criança HIV positiva sintomática?  
a) BCG-ID. 
b) Hepatite B. 
c) Sarampo. 
d) Tríplice. 

 

11. São manifestações agudas da alergia à proteína do leite de vaca na 
infância, exceto: 
a) Angioedema. 
b) Urticária. 
c) Choque anafilático. 
d) Hipocalemia. 

 

12. Doença que representa a maior causa de óbitos, mesmo existindo 
a vacina: 
a) Coqueluche. 
b) Sarampo. 
c) Tétano neonatal. 
d) Haemophilus influenzae B. 

 

13. Em qual período aparecem lesões valvulares em crianças com 
FRA? 
a) Em 80% dos casos com envolvimento valvular, os sinais 

aparecem nas primeiras duas semanas de doença e, 
raramente, após o segundo mês da doença. 

b) Em 50% dos casos com envolvimento valvular, os sinais 
aparecem no primeiro mês da doença ou em alguns casos no 
terceiro mês da doença. 

c) Em 80% dos casos com envolvimento valvular, os sinais 
aparecem no primeiro dia da doença e também pode ocorrer 
de não aparecerem sinais. 

d) Em 10% dos casos com envolvimento valvular, os sinais 
aparecem no segundo mês de doença. 

 

14. Sobre o diagnóstico de icterícia incidindo nas primeiras 24 horas 
de vida (precoce), pode-se afirmar: 
a) Nestes casos, a bilirrubinemia é aumentada graças à fração 

direta. 
b) Se a prova de Coombs direta for positiva, o diagnóstico de 

doença hemolítica por Rh estará descartado. 
c) A prova de Coombs direta é geralmente positiva na 

incompatibilidade ABO. 
d) O diagnóstico de icterícia dentro das primeiras 24h de vida, 

até que se prove o contrário, é o de doença hemolítica do 
recém-nascido. 
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15. Assinale a alternativa correta.  
a) O alinhamento errôneo dos olhos é denominado ambliopia. 
b) Diagnóstico e intervenção precoce não alteram a evolução do 

quadro de ambliopia. 
c) A esotropia é o estrabismo mais comum na infância. 
d) A ambliopia é classificada de acordo com sua causa que são 

duas: estrábica e sensorial (de privação). 
 

16. Sobre a fibrose cística podemos afirmar, exceto:  
a) O lobo superior direito é quase sempre o primeiro e o mais 

gravemente afetado. 
b) A tosse constitui, habitualmente, a manifestação mais 

precoce. 
c) Na cultura do escarro, com frequência, inicialmente 

encontra-se colonização por S. aureus e H. influenzae. 
d) Na avaliação radiográfica inicialmente encontram-se achados 

compatíveis com bronquiectasia.  
 

17. A alimentação da criança deve ser:  
a) Ministrada apenas em horários pré-determinados pelo 

pediatra responsável. 
b) Constituída pelo aleitamento materno exclusivo até os três 

meses de idade, após este período deve-se iniciar a 
introdução de alimentos sólidos. 

c) Baseada em aleitamento misto (leite materno + aleitamento 
artificial) até os seis meses de idade. 

d) Ministrada conforme a demanda do lactente, que em geral se 
manifesta através do choro, e em média têm intervalos de 2 
a 3 horas entre as mamadas. 

 

18. São sinais e sintomas de envenenamento com anticolinérgicos, 
como os anti-histamínicos, exceto:  
a) Retenção urinária. 
b) Pele seca. 
c) Taquicardia. 
d) Bacteriemia. 

 

19. Crescimento e desenvolvimentos normais até cerca de 1 ano. As 
principais alterações dizem respeito ao tórax: cifose acentuada, 
esterno saliente. Pode haver fusão das vértebras cervicais. O 
pescoço é curto e a cabeça está enterrada nos ombros. 
Articulações hiperdistendíveis por flacidez dos ligamentos. Trata-
se:  
a) Osteopetrose. 
b) Acondroplasia. 
c) Osteocondrodistrofia. 
d) Osteogênese imperfeita. 

 

20. Quantas horas de sono são necessárias a um recém-nascido?  
a) 14,5 horas. 
b) 16 horas. 
c) 11,5 horas. 
d) 13 horas. 

 

21. Na correlação entre os dados da história da mãe e os riscos para o 
RN (recém-nascido), assinale a alternativa que contém um dado 
materno que aumenta o risco do RN desenvolver problemas 
renais: 
a) Pré-eclampsia. 
b) Oligoâmnio. 
c) Tabagismo. 
d) Rotura prematura de membranas. 

 
 
 

22. Qual faixa etária está mais propícia a ter complicações como a 
orquite num quadro de Caxumba?  
a) Acima dos 15 anos. 
b) Dos 3 aos 7 anos. 
c) Dos 7 aos 15 anos. 
d) Até os 3 anos. 

 

23. Uma boa “pega” tem como características, exceto: 
a) Boca da criança bem aberta. 
b) Contato corporal entre mãe e lactente. 
c) Lábio inferior da criança evertido. 
d) Aréola aparente superior e inferiormente. 

 

24. Com relação aos derrames pleurais parapneumônicos em crianças, 
pode-se afirmar:  
a) Bacterioscopia tem pouco valor na orientação da terapêutica 

antimicrobiana adequada. 
b) Os derrames purulentos volumosos devem ser drenados, 

mesmo na ausência de crescimento bacteriano. 
c) Os derrames serosos, mesmo com crescimento bacteriano, 

não têm indicação de esvaziamento ou drenagem de tórax. 
d) Queda do pH e da glicose no líquido pleural seroso indicam 

melhora no prognóstico. 
 

25. São sinais físicos sugestivos de raquitismo, exceto:  
a) Esmalte dentário defeituoso. 
b) Craniotabes. 
c) Retardo mental moderado. 
d) Espessamento e bossa frontal. 

 

26. Causas de sangramento digestivo mais frequentes em crianças em 
idade pré-escolar e escolar: 
a) Divertículo de Meckel. 
b) Doença inflamatória intestinal. 
c) Anomalias vasculares. 
d) Fissura anal. 

 

27. Com relação às características clínicas da conjuntivite aguda 
comum, podemos afirmar: 
a) Ausência de secreção. 
b) Borramento visual discreto. 
c) Resposta pupilar à luz insuficiente. 
d) Congestão conjutival difusa mais em direção ao fórnice. 

 

28. Lactente, com choro intenso intermitente, e com eliminação de 
fezes em “geleia de groselha”. Pode-se diagnosticar como: 
a) Megacólon Congênito. 
b) Diverticulite. 
c) Intussuscepção. 
d) Íleo paralítico. 
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29. Observe a tabela apresentada abaixo sobre os padrões 
radiográficos comuns de pneumonia e patógenos associados: 

  

Padrão Patógenos 

I 
S. pneumoniae; Haemophilus influenzae; outros 
bacilos gram-negativos. 

II Mycoplasma pneumoniae; vírus; Legionella sp. 

III Legionella sp.; vírus; Pneumocystis carini 

IV M. tuberculosis; bacilos gram-negativos; S. aureus. 

V 
S. pneumoniae; S. aureus; anaeróbios; bacilos gram-
negativos; Streptococcus pyogenes 

  
O algarismo romano I corresponde ao padrão radiográfico: 
a) Infiltrados cavitários. 
b) Derrame pleural mais infiltrado. 
c) Consolidação lobar ou segmentar. 
d) Infiltrado heterogêneo. 

 

30. Medicamento que pode levar a hematúria por nefrite intersticial: 
a) Penicilinas. 
b) Anticoagulantes. 
c) Rifampicina. 
d) Fenitoína. 

 

31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da 
língua: 
Após o ________ do vendedor, meu tio está ________ em 
vingança. 

 
a) Deslise – obcecado. 
b) Deslize – obsecado. 
c) Deslize – obcecado. 
d) Deslise – obsecado. 

 

32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. As crianças atravessaram o rio à nado. 
II. Às vezes me dá uma vontade de dançar. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

33. Há erro de flexão em: 
a) Havia três escrivães na sala de espera. 
b) No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três 

vilãos. 
c) Os atores dessa peça são dois anões. 
d) Naquele rochedo é possível ver falcãos voando. 

 

34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação: 
a) O Sol nasceu muito cedo ontem. 
b) Aquele homem tem um coração de pedra! 
c) Os braços de três cadeiras vieram quebrados. 
d) As crianças têm aula de música na escola. 

 

35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica 
sintaticamente como: 
A menina machucou-se com o estilete. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado 
incorretamente em: 
a) Nada preocupa-me tanto. 
b) Deus me livre! 
c) Quero-lhe muito bem. 
d) Isto o aborreceu muito. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a) São vinte e dois de abril. 
b) Deve haver várias razões para ela ter essa atitude. 
c) Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos. 
d) Era cinco horas da tarde quando nos encontramos. 

 

38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) Esse creme é inferior ao que uso. 
b) A invasão de propriedade é proibida. 
c) Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros. 
d) Haja visto que ele ganhou o campeonato. 

 

39. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 
a) Você ainda não assistiu a essa peça? 
b) O ministro não atendeu o paciente. 
c) Ele atingiu ao sucesso. 
d) Você torce por que time? 

 

40. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Ele disse durante o discurso: - Muito obrigado mamãe. 

II. Na feira comprei meia melancia e alguns limões. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Sou favorável à sua proposta organizacional. O termo em 
destaque se classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Agente da passiva. 

 

42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo 
divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o 
acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na 
região:  
a) A ocupação do Kuwait pelo Irã. 
b) A saída das tropas russas do Iraque. 
c) A ocupação da Líbia por Israel. 
d) O desenvolvimento do programa nuclear do Irã. 

 

43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para 
incentivar investimentos de empresas norte-americanas no 
território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:  
a) Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de 

comércio com a China.   
b) Aos países da América do Sul questionarem os privilégios 

oferecidos aos Estados Unidos na China. 
c) Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti 

norte-americana. 
d) Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder 

postos de trabalho.  
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44. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em 
uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas 
ocupadas correspondiam à terça parte do total de poltronas desse 
teatro? 
a) 197. 
b) 186. 
c) 201. 
d) 246. 

 
45. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de 

uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão 
necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo 
que contrataram mais 10 homens? 
a) 8 h/d. 
b) 9 h/d. 
c) 10 h/d. 
d) 6 h/d. 

 

46. Marcando-se, sobre uma reta real, os pontos correspondentes às 

raízes da equação:  
  
  

    , obtém-se um segmento cujo 

comprimento mede, em centímetros: 
a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

 
47. Numa loja de revenda de pássaros 25% são sabiás, 40% são 

pintassilgos, 20% rouxinóis e ainda há 45 colibris. Quantos 
pássaros há para vender nessa loja? 
a) 300. 
b) 250. 
c) 400. 
d) 150. 

 
48. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e 

o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo 
valor líquido? 
a) 9,95%. 
b) 6,25%. 
c) 8,75%. 
d) 7,85%. 

 
49. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m³. Qual é a área 

total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são 
proporcionais aos números 2, 3 e 4? 
a) 548 m³. 
b) 180 m³. 
c) 208 m³. 
d) 360 m³. 

 
50. Se o dobro da idade de Isabel é igual ao quadrado de sua idade 

menos 288, quantos anos ela tem? 
a) 21. 
b) 17. 
c) 25. 
d) 18. 

 

 
 
 
 
 

 
 




