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Questão 17 

Lactente de 6 meses vem em consulta de rotina. Nasceu de 
parto normal com peso de 2400 g, a termo, chorou ao nascer, 
alta com 2 dias de vida; até a sua consulta sem internações, 
evoluindo com peso e estatura em curva ascendente (escore 
z entre 0 e – 1), em uso somente de Vitaminas A e D. Como 
seria a prescrição de suplementação de sulfato ferroso para 
esta criança? 

A) 1 mg/kg/dia 

B) 2mg/kg/dia 

C) 3mg/kg/dia 

D) 4 mg/kg/dia 

E) 5 mg/kg/dia 

 

Questão 18 

Menino, 9 anos de idade, comparece em consulta 
ambulatorial com queixa de cefaléia holocraniana há 9 
meses. Refere que as dores acontecem cerca de uma vez ao 
mês, são de intensidade leve a moderada, não provocam 
interrupção nas suas atividades diárias e ocorrem geralmente 
no final do dia. A dor é em pressão, sem fatores 
acompanhantes, não aliviada pelo sono, sem foto ou 
fonofobia. A mãe acha que as dores começaram após a 
separação do casal. Nega antecedentes mórbidos 
importantes. O diagnóstico mais provável é: 

  

A) Cefaléia tipo tensão 

B) Enxaqueca sem aura 

C) Vício de refração 

D) Rinossinusite 

E) Hipertensão arterial sistêmica 

 

Questão 19 

Os rótulos das fórmulas infantis e de seguimento para 
lactentes trazem, conforme recomendação da ANVISA e da 
FAO/OMS, as orientações para preparação segura do 
produto. Assinale a alternativa correta sobre a recomendação 
da diluição a 70°C: 

  

A) Deve ser evitada para reduzir o risco de perda de 
vitaminas termolábeis 
 

B) Reduz o risco de reação de Maillard (interação da 
proteína com o carboidrato) 
 

C) Reduz o risco de infecção sistêmica por Cronobacter 
sakazakii 
 

D) Não é recomendada pelo risco de queimaduras orais 
 

E) Não é recomendada por aumentar a formação de 
peróxidos lipídicos 

Questão 20 

O INTERGROWTH-21 é um estudo multicêntrico e 
prospectivo, realizado pela Organização Mundial de Saúde 
em 8 países, incluindo o Brasil, que teve como objetivo 
construir curvas de crescimento intrauterino que pudessem 
servir como um padrão internacional. O aspecto mais 
inovador deste estudo foi:  

A) A inclusão de mais de 60.000 gestantes saudáveis 
acompanhadas de forma sistemática da 12ª semana até 
o parto 

B) A inclusão, entre as gestantes saudáveis 
acompanhadas, de um grupo de mulheres com doenças 
frequentes nessa fase como doença hipertensiva e 
diabetes gestacional 

C) A avaliação do crescimento do feto por meio de 
ressonância nuclear magnética (uma a cada trimestre) 

D) A estratificação do crescimento intrauterino por etnia, 
idade e região geográfica de origem das mulheres no 
mundo 

E) A inclusão na curva de dados disponíveis de 
crescimento pós-natal da Organização Mundial de 
Saúde de 2006 

 

Questão 21 

Em relação à fisiologia da lactação, é descrito que  

A) A oferta de complemento interfere na Galactopoiese 

B) A apojadura é um mecanismo parácrino 

C) Galactopoiese inicia-se imediatamente após o parto com 
a saída da placenta 

D) Lactogênese I inicia-se quando o recém-nascido 
começa a mamar 

E) A amamentação deve acontecer com horários fixos, de 
3 em 3 horas 

 

Questão 22 

Em relação ao acompanhamento ambulatorial do recém-
nascido prematuro, pode-se afirmar que: 

  

A) A avaliação do crescimento e desenvolvimento devem 
seguir a idade corrigida até 5 ano. 

B) O calendário vacinal deve seguir a idade corrigida, 
ajustando-se as doses e intervalos, para melhorar a 
imunogenicidade. 

C) A circunferência craniana é o primeiro parâmetro que 
deveria mostrar recuperação, por volta de 3 a 8 meses 
de idadecorrigida. 

D) A alimentação complementar deve ser introduzida de 
forma mais precoce (4 meses de idade corrigida) para 
reduzir ascarências nutricionais. 

E) O uso de fórmulas para pré-termos é preconizado até 12 
meses de idade corrigida. 
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Questão 23 

Lactente de 8 meses de idade é levado, por sua mãe, à UBS 
para ser avaliado, por apresentar quadro diarreico há 2 dias 
fezes líquidas, 5 a 6 vezes ao dia, sem muco ou sangue. A 
mãe nega febre ou adinamia; apresentou 2 episódios de 
vômitos no primeiro dia, mas atualmente tem boa aceitação 
alimentar. Sua dieta é composta por 2 refeições principais, 
com todos os grupos alimentares, frutas nos lanches e 
aleitamento materno pela manhã e à noite. Ao exame físico: 
Criança afebril, em bom estado geral, alerta, lágrimas 
presentes, boca e língua úmidas, pulso cheio e tempo de 
enchimento capilar de 3 s. O plano terapêutico a ser proposto 
para esta família é: 

 

A) Administrar o soro de reidratação oral sob supervisão 
médica. Manter o aleitamento materno e suspender os 
outros alimentos, durante o uso do soro. Iniciar 20mg/dia 
de Zinco e manter por 10 dias. Retorno ao serviço 
médico caso os sintomas persistam, por mais 2 dias. 

B) Manter observação em domicílio com a dieta habitual, 
oferecer 50 a 100 ml de líquidos a cada evacuação 
diarreica, administrar 20mg/dia de Zinco por 10 dias, 
orientar reconhecimento de sinais de desidratação e 
caso eles surjam ou o quadro dure mais 2 dias, procurar 
novamente serviço médico. 

C) Iniciar administração de soro fisiológico 0,9% via 
parenteral, 20ml/Kg de peso em 30 minutos, suspender 
alimentação e manter aleitamento materno, durante o 
uso do soro. Após esse período, passar à reidratação 
oral e observar aceitação. 

D) Orientar observação em domicílio, com suspensão de 
dieta e manutenção de aleitamento materno exclusivo, 
procurar serviço médico se apresentar febre e oferecer 
20ml de Soro de reidratação oral em caso de evacuação 
diarreica ou vômitos. 

E) Orientar observação em domicílio, retirar leite da dieta, 
oferecer apenas alimentos cozidos e procurar serviço 
médico se apresentar febre e oferecer 20ml de Soro de 
reidratação oral em caso de evacuação diarreica ou 
vômitos. 

 

Questão 24 

As vacinas atenuadas têm como desvantagem o risco de 
poder induzir sintomas (ainda que normalmente mais 
brandos) da doença que se deseja evitar. Dentre as vacinas 
disponíveis no Brasil, assinale a alternativa que contenha 
somente vacinas de vírus vivos atenuados: 

 

A) Vacina contra raiva, rubéola e HPV. 

B) Vacina contra Influenza, sarampo e varicela. 

C) Vacina contra rotavírus, BCG e Caxumba 

D) Vacina contra hepatite A, poliomielite (oral) e febre 
amarela. 

E) Vacina contra hepatite B, influenza e febre amarela. 

Questão 25 

Mulher com 27 anos de idade, daqui a 10 dias irá viajar para 
uma área com recomendação de vacina contra febre amarela 
no Brasil. Esta será sua primovacinação e na consulta pré-
vacinal descobriu-se que ela está amamentando sua filha de 
7 meses. Assinale a conduta correta de acordo com o Manual 
de normas e procedimentos para vacinação do Ministério da 
Saúde. 

A) Indicada a vacina com manutenção do aleitamento e 
sem necessidade de adiamento da viagem. 

B) Indicada a vacina com suspensão do aleitamento 
materno (por um mínimo de 15 dias) e preferencialmente 
por 28 dias após a vacinação e adiamento da viagem até 
completar duas semanas após a vacinação.  

C) É contraindicada a vacina por ser lactante e criança com 
menos de 12 meses. 

D) Indicada a vacina com suspensão do aleitamento 
materno (por um mínimo de15 dias) e preferencialmente 
por 28 dias após a vacinação e sem necessidade de 
adiamento da viagem 

E) Indicada a vacina com manutenção do aleitamento e 
necessidade de adiamento da viagem por 15 dias. 

 

Questão 26 

Assinale a alternativa que corresponde a acidentes 
frequentes em menores de quatro meses de idade: 

A) Atropelamento, asfixia (engasgo), intoxicações 
medicamentosas, fraturas e contusões. 

B) Queimaduras, intoxicações medicamentosas, quedas de 
bicicletas e andadores. 

C) Afogamento, síndrome do tanque, queimaduras. 

D) Quedas, asfixia (engasgo), queimaduras, intoxicações 
medicamentosas. 

E) Asfixia (engasgo), queimaduras, afogamento 

 

Questão 27 

A anemia carencial ferropriva é considerada problema de 
saúde pública no Brasil. A principal faixa etária acometida são 
os lactentes, entre os quais a prevalência chega a atingir 
50%. Nesse sentido, assinale a alternativa que significa uma 
estratégia efetiva para prevenção da anemia carencial 
ferropriva, nessa faixa etária, em nosso meio: 

  

A) Consumo de verduras verdes escuras e vegetais 
avermelhados (ex: beterraba) 

B) Clampeamento oportuno de cordão umbilical 

C) Consumo de leite de vaca (> 1000 ml/dia) com adição de 
cereal infantil fortificado 

D) Consumo de mais do que 100 ml/dia de suco de frutas 

E) Consumo de farinha de trigo e milho fortificada com 
ácido fólico e ferro 
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Questão 28 

Menina com 13 anos de idade apresenta Peso no percentil 3 
e Estatura abaixo do percentil 3 das curvas da Organização 
Mundial de Saúde. Estadiamento de Tanner: M1P1. Você 
orienta a família que vai iniciar a investigação de forma que: 

  

A) A adolescente deve retornar com RX de esqueleto para 
elucidação diagnóstica. 

B) A adolescente deve retornar em 1 mês para novas 
medidas de Peso e Estatura e estadiamento puberal. 

C) A adolescente apresenta retardo puberal. 

D) A investigação para deficiência do gene SHOX deve ser 
solicitada. 

E) A solicitação de cariótipo faz parte da elucidação 
diagnóstica neste caso. 

 

Questão 29 

Menina de quatro anos vem à UBS com encaminhamento da 
creche para avaliação de lesões pruriginosas de pele. Ao 
exame, apresenta xerose e placas eritemato-descamativas, 
irregulares, com crostas e aspecto liquenificado, nas dobras 
antecubitais e poplíteas. 

  

A) Dermatite de contato 

B) Eczema disidrótico 

C) Eczema numular 

D) Neurodermite 

E) Eczema atópico 

 

Questão 30 

Você atende em consulta em UBS, recém-nascido a termo, 
adequado para idade gestacional, do sexo masculino, de 20 
dias de vida, em aleitamento materno exclusivo que retorna 
para reavaliação após uma semana, por baixo ganho de 
peso. Ao exame físico, além de estar perdendo peso, o RN 
apresenta sinais de irritabilidade e desidratação. Quando 
solicita à mãe o resultado do teste de triagem neonatal, ela 
informa que foi chamada pelo serviço de referência para 
comparecer e realizar uma recoleta, porém ainda não 
conseguiu fazer esse procedimento. Com estas informações, 
você se preocupa com o quadro agudo desta criança, entra 
em contato com o serviço de referência da triagem neonatal 
e a encaminha rapidamente ao serviço de emergência. Qual 
doença veio positiva na triagem neonatal? 

  

A) Hipotireoidismo congênito 

B) Fenilcetonuria 

C) Hiperplasia Adrenal Congênita 

D) Fibrose Cística 

E) Anemia falciforme 

Questão 31 

Recém-nascido, 30 semanas de gestação, ficou internado por 

25 dias em UTI neonatal na cidade de São Paulo. Em relação 

à triagem neonatal, assinale a alternativa correta: 

  

A) O PEATE é o teste de escolha para a triagem auditiva. 

Deverá repetir o teste do pezinho em 60 dias para 

diagnóstico de hemoglobinopatias. 

 

B) A EOA é o teste de escolha para triagem auditiva. 

Deverá repetir o teste do pezinho em 120 dias para 

diagnóstico de hemoglobinopatias. 

 

C) O PEATE é o teste de escolha para a triagem auditiva. 

Deverá repetir o teste do pezinho em 120 dias para 

diagnóstico de hemoglobinopatias. 

 

D) O PEATE é o teste de escolha para a triagem auditiva. 

Deverá repetir o teste do pezinho em 120 dias para 

diagnósticoda fenilcetonúria. 

 

E) A EOA é o teste de escolha para triagem auditiva. 

Deverá repetir o teste do pezinho em 60 dias para 

diagnóstico de hemoglobinopatias 

 

Questão 32 

Paciente com 8 anos de idade, sexo masculino, vem 

acompanhado à consulta pela mãe com queixa de ser menor 

que os colegas da escola. O exame físico da criança não 

apresenta alterações; Peso, Estatura e IMC encontram-se no 

percentil 25 para idade e sexo; estadiamento de Tanner: 

G1P1. Estatura da Mãe: 155 cm e Estatura do Pai: 169 cm. 

Frente a esse caso, é correto afirmar que: 

 

A) A previsão de estatura da criança é 162,0 cm. 

B) Deve-se solicitar dosagem de IGF-1 e GH. 

C) Deve-se solicitar RX de mãos e punho para idade óssea. 

D) A previsão de estatura da criança é 172,0 cm. 

E) A previsão de estatura da criança é 168,5 cm. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA41_PEDIATRIAGERALECOMUNITARIA_CE_MAI18  8 

Questão 33 

Menino com 11 anos de idade e irmão com 18 meses de idade 

são trazidos ao Ambulatório para acompanhamento, pois a 

mãe está preocupada com o tamanho das crianças. Ao 

exame físico, o adolescente apresenta Estatura abaixo do 

percentil 3, IMC entre os percentis 10 e 25, relação Segmento 

Superior/Segmento Inferior = 1; Tanner: G1P1; o lactente 

nasceu com Peso 2550g, Idade Gestacional: 37 semanas, 

aleitamento materno até 5 meses de vida e apresenta hoje 

Peso e Estatura no percentil 3. Qual das afirmativas abaixo 

melhor descreve os fatores que interferem no crescimento 

destas crianças: 

  

A) a estatura abaixo do percentil 10 indica que o quadro das 

duas crianças é provavelmente familiar. 

B) os dois meninos precisam realizar RX de Idade óssea 

para elucidação diagnóstica. 

C) os fatores que estão atuando no crescimento do 

adolescente relacionam-se principalmente ao potencial 

genético e hormonal. 

D) os fatores que estão modulando o crescimento dos 2 

irmãos neste momento são semelhantes, principalmente 

o potencial genético. 

E) o ganho de peso do lactente deve acompanhar a 

velocidade de crescimento; não é esperado catch up a 

partir de 1 ano de idade. 

 

Questão 34 

Na atualidade, é grande a preocupação em se detectar 

oportunamente as alterações do desenvolvimento. Em 

relação às alterações motoras, é sinal de alerta: 

   

A) A persistência do Reflexo Tônico-Cervical Assimétrico 

no primeiro mês de vida. 

B) A presença de controle cervical incompleto aos dois 

meses. 

C) A observação do Reflexo Cutâneo Plantar em extensão 

aos 5 meses de idade 

D) A presença das mãos fechadas na maior parte do tempo 

aos 4 meses de idade. 

E) Não ter iniciado o engatinhar aos 10 meses de idade. 

Questão 35 

Menino de 11 meses de idade trazido à consulta pediátrica 

com história de frequentes episódios de tosse, febre e coriza 

seguidos de canseira e chiado, que duram de 2 a 3 semanas, 

desde que entrou na creche aos 5 meses. Ao todo ocorreram 

4 episódios nos últimos 6 meses, sendo que o primeiro 

episódio foi o mais intenso e a criança necessitou de 

internação por 5 dias.  Nos outros episódios, a mãe procurou 

PS onde a criança recebeu inalações com broncodilatador de 

resgate e oxigenioterapia. Sabendo-se que a criança não 

apresenta antecedente familiar para asma ou sinais de 

eczema, perguntase: qual o diagnóstico mais provável para 

essa criança e qual a melhor terapêutica medicamentosa a 

ser instituída neste momento? 

   

A) Lactente sibilante transitório. Broncodilatador de resgate 

e corticoide sistêmico durante todos os episódios de 

chiado 

B) Lactente sibilante recorrente. Iniciar corticóide inalatório 

em dose baixa associado a Antileucotrieno para terapia 

demanutenção. Broncodilatador de resgate e corticoide 

sistêmico nos episódios agudos. 

C) Lactente sibilante recorrente. Iniciar Antileucotrieno para 

terapia de manutenção; corticoide inalatório em dose 

alta e broncodilatador de resgate nos episódios agudo 

D) Lactente sibilante transitório. Broncodilatador de resgate 

e corticoide inalatório em dose baixa nos episódios 

agudos. 

E) Lactente sibilante transitório. Iniciar corticoide inalatório 

em dose baixa como terapia de manutenção 

 

Questão 36 

Menino, 15 anos de idade, não sabe ler nem escrever e cursa 

o 6° ano do Ensino Fundamental. Acompanhado pela avó que 

não sabe informar sobre agravos neonatais e/ou marcos do 

desenvolvimento neuro-psicomotor. Mãe falecida há 8 anos, 

usuária de drogas. Dados positivos de exame físico: 

microcefalia discreta e leve alteração de coordenação motora 

fina. Avaliação da equipe interdisciplinar: deficiência 

intelectual moderada, atraso do DNPM, distúrbio de 

linguagem/leitura e escrita. Exames realizados: tomografia de 

crânio normal. Frente às informações disponíveis, o quadro é 

compatível com diagnóstico provável de: 

A) Síndrome de Gitelman 

B) Síndrome de Kartagener 

C) Doença de Albers-Schönberg (Osteopetrose) 

D) Síndrome Alcoólica Fetal 

E) Síndrome de Russel-Silver 
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Questão 37 

Menino, 8 anos de idade, comparece em consulta com quadro 

de dores recorrentes em membros inferiores iniciado há cerca 

de um ano. Relata que as dores têm frequência variável, 

acontecem mais no final do dia, algumas vezes a criança 

acorda no meio da noite com dor. Refere melhora com 

massagens no local. Exame físico sem alterações. O 

diagnóstico mais provável e a conduta inicial nesse caso, 

respectivamente, são: 

  

A) Dores de crescimento, solicitação de Raios X de 

membros inferiores; 

B) Dores de crescimento, solicitação de escanometria 

C) Tumor ósseo, solicitação de Raios X de membros 

inferiores; 

D) Dores de crescimento, solicitação de hemograma 

completo, VHS. 

E) Osteoma osteóide, solicitação de Raios X de membros 

inferiores 

 

Questão 38 

Em relação à Atenção Compartilhada, habilidade importante 

para o desenvolvimento da cognição social e da linguagem, 

podemos dizer que: 

  

A) O sorriso social é a primeira manifestação desse 

processo; 

B) Pode ser observada entre 18 e 24 meses, quando a 

criança segue o olhar ou o apontar do outro para 

determinados objetos ou situações; 

C) O olhar preferencial para o rosto materno e a preferência 

pela voz materna são marcadores desse processo; 

D) Pode ser observada no segundo semestre de vida, 

quando a criança aprende a dar tchau ou jogar beijos. 

E) Pode ser observada no final do primeiro semestre, 

quando a criança compreende e executa a repetição de 

ações; 

Questão 39 

Em relação ao acompanhamento da criança com Síndrome 
de Down, ê correto afirmar: 

  

A) A avaliação radiológica da instabilidade da articulação 

atlanto-axial ainda é motivo de discussão, sendo 

indicada preferencialmente nas crianças sintomáticas. 

B) A partir dos três anos de idade, deve-se realizar a 

investigação da instabilidade da articulação atlanto-axial 

por meio de Raios X da coluna cervical em posição 

neutra e em hiperextensão; 

C) A radiografia da coluna cervical para investigação da 

instabilidade da articulação atlanto-axial deve ser 

realizada aos dois anos de idade; 

D) A partir dos três anos de idade, deve-se realizar a 

investigação da instabilidade da articulação atlanto-axial 

por meio de Raios X da coluna cervical apenas em 

posição neutra. 

E) A avaliação radiológica da instabilidade da articulação 

atlanto-axial deve ser realizada por meio de Raios X da 

coluna cervical e torácica em hiperextensão 

 

Questão 40 

Você atende em ambulatório, menina com 18 meses de idade 

cuja mãe refere que a criança está apresentando febre e 

vômitos esporádicos há 4 dias; hoje está menos ativa e 

diminuiu aceitação alimentar. Ao exame físico apresenta-se 

em bom estado geral, febril, sem nenhum sinal localizatório. 

Você solicita coleta de exames na urgência. Resultados: 

Urina tipo I: pH 6,5; Densidade 1020; proteína negativa; 

leucócitos 100.000/ml; hemácias 20.000/ml; nitrito positivo 

Hemograma: Hb 12g/dl; Htc 36%; Leucócitos 15.000/mm3 (2 

Bastões, 60 segmentados, 3 eosinófilos, 30 linfócitos e 5 

monócitos). Urocultura resultado em 5 dias. Qual a conduta? 

   

A) encaminhar para internação urgente e iniciar 

antibioticoterapia endovenosa 

B) prescrever antibiótico via oral e solicitar retorno em 48 

horas 

C) prescrever antibiótico intramuscular e solicitar retorno 

em 48 horas 

D) prescrever antibiótico via oral e retorno em 5 dias para 

checar a urocultura 

E) prescrever antibiótico intramuscular e solicitar retorno 

com ultrassonografia 
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Questão 41 

Menino, 13 anos, com diagnóstico de deficiência intelectual, 
apresenta orelhas grandes, em abano, face alongada, 
mandíbula proeminente. O diagnóstico mais provável neste 
caso é: 

  

A) Síndrome de Angelman 

B) Síndrome de Proteus 

C) Síndrome do X Frágil 

D) Síndrome da Deficiência Intelectual Ligada ao Y 

E) Síndrome de Tourette 

 

Questão 42 

Assinale a situação em que há necessidade de 
encaminhamento para um profissional especializado, o mais 
breve possível: 

A) Menino com 3 anos de idade com disfluência. 

B) Menino com 4 anos de idade com Enurese Noturna 

Primária Monossintomática. 

C) Menino com 9 meses de idade, identificado como 

canhoto. 

D) Menino com 4 anos de idade com queixa materna que 

ele fala muitas mentiras. 

E) Menino com 3 anos de idade com Enurese Noturna 

Secundária 

 

Questão 43 

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a alternativa 
que descreve o papel dos profissionais de saúde frente aos 
casos de violência contra crianças e adolescentes é: 

  

A) O profissional de saúde deve, imediatamente, realizar 

um Boletim de Ocorrência e passar o caso para o serviço 

social. 

B) A notificação da violência não deve ser realizada pelos 

profissionais de saúde, de forma a não quebrar o sigilo 

profissional. 

C) Além de tratar a criança, deve-se notificar os casos 

suspeitos ou confirmados ao Conselho Tutelar, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

D) O profissional de saúde deve assumir o papel de 

principal sujeito na articulação da rede de proteção à 

criança e ao adolescente. 

E) Além de tratar a criança, deve-se notificar apenas os 

casos confirmados ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de 

outras providências legais. 

Questão 44 

Menino, nove anos, vem ao serviço de saúde por orientação 

da professora. Segundo a mãe, a criança não aprendeu a ler, 

embora copie tudo o que a professora escreve na lousa. É um 

menino eutrófico, sem antecedentes patológicos, que 

ingressou na escola aos sete anos. Pela manhã, vai à escola; 

à tarde, ajuda o pai na loja da família e faz compras para a 

casa, sozinho. Brinca e joga futebol com crianças de sua 

idade nos finais de semana. Para avaliação de sua dificuldade 

escolar: 

  

A) A avaliação pediátrica deve abordar também os 

aspectos familiares, sociais, o papel da escola e da 

leitura na vida da criança e seu processo de 

escolarização. 

B) É necessário encaminhamento para o neurologista, para 

investigar a presença de dislexia e para oftalmologista 

para avaliar vício de refração. 

C) A determinação do quociente intelectual através de 

testes é um parâmetro mais fidedigno do que o 

desempenho nas atividades diárias para avaliar o 

desenvolvimento deste paciente. 

D) Trata-se de criança imatura, que irá aprender 

espontaneamente a leitura quando estiver preparada 

para isso, sem necessidade de intervenção. 

E) A história do desenvolvimento da linguagem não 

contribui para o diagnóstico diferencial. 

 

Questão 45 

O Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 

2014, trouxe novos conceitos sobre alimentação saudável 

para todas as faixas etárias. Uma das maiores inovações, que 

tem sido adotada por outros países, é a classificação de 

alimentos a partir do seu grau de processamento. Essa 

classificação ajuda pediatras a realizar orientação nutricional 

de forma simples para pré-escolares e escolares.  Baseado 

nesse novo conceito da classificação dos alimentos assinale 

a alternativa que não contém alimentos ultraprocessados. 

 

A) Arroz, cereal matinal e mandioca frita 

B) Pão francês, mandioca frita e file de pescada cozido 

C) Pão de forma, filé de frango e farinha de trigo 

D) Bolacha de água e sal, suco néctar e carne bovina moída 

E) Doce de leite, milho em conserva e presunto light 
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Questão 46 

Menino de seis anos de idade, vem à consulta, acompanhado 

de sua mãe, apresentando “caroço no pescoço” há cinco dias, 

tendo apresentado febre por 3 dias no início do quadro. Ao 

exame, apresenta-se em bom estado geral, corado, com 

presença de adenomegalia cervical anterior esquerda, com 

cerca de 3 cm, móvel, dolorosa. Não há outros gânglios 

palpáveis nem outros achados ao exame físico. Assinale a 

alternativa com a conduta mais adequada: 

 

A) Solicitar imediatamente sorologias para mononucleose, 

toxoplasmose e citomegalovírus; prescrever 

sintomáticos. 

B) Solicitar hemograma e provas de atividade inflamatória; 

e retorno para acompanhar a evolução. 

C) Prescrever antibiótico e anti-inflamatório e retorno para 

solicitar sorologias. 

D) Solicitar ultrassonografia de abdome, raio X de tórax e 

biópsia e retorno em 1 mês. 

E) Solicitar Raio X de tórax e PPD e retorno em 1 mês 

 

Questão 47 

O ambiente obesogênico está diretamente ligado ao aumento 

de sobrepeso e obesidade na faixa etária pediátrica. Um dos 

itens relacionados a ele é o sedentarismo. A prática de 

atividade física regular, preferencialmente lúdica, deve ser 

estimulada para as crianças desde muito cedo.  

Em relação a isso, assinale a alternativa abaixo que 

representa, a recomendação atual, da Organização Mundial 

de Saúde, da prática atividade física para crianças e 

adolescentes entre 5 a 17 anos visando a promoção da saúde 

  

A) 30 minutos por dia de atividade leve a moderada 

 

B) 45 minutos três vezes por semana de atividade física 
intensa 

 

C) 60 minutos por dia de atividade moderada a intensa 

 

D) 15 minutos por dia de atividade física moderada e 
intensa 

 

E) 30 minutos de atividade lúdica por semana 

Questão 48 

Menino de um mês de idade é trazido ao pronto-socorro pelos 
pais porque não evacua há 5 dias. A criança nasceu de parto 
normal, a termo, sem intercorrências, teve alta com a mãe aos 
três dias de vida e está em aleitamento materno exclusivo. O 
exame físico é normal e o ganho de peso médio, desde a alta, 
foi de 30 gramas por dia. Tendo em vista o diagnóstico mais 
provável, assinale a conduta mais adequada: 

A) solicitar ultrassonografia e realizar toque retal 

B) solicitar RX de abdômen 

C) orientar estímulo à evacuação com supositório de 

glicerina 

D) prescrever laxante 

E) orientar e tranquilizar a família 

 

Questão 49 

O Brasil possui uma série de políticas públicas desde a 
década de 80 de incentivo e proteção à amamentação. Nesse 
sentido, a lei nº 11.265 de 3 de janeiro de 2006 que foi 
regulamentada pelo decreto nº8.552 de 3 de novembro de 
2015 versa sobre:  

A) Ampliação da licença maternidade de 4 a 6 meses nas 

empresas cidadãs que passam a ter uma série de 

benefícios fiscais 

B) Instituição intersetorial da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil em todo o país integrada com a atenção 

básica 

C) Ampliação da Rede Cegonha que tem foco na atenção 

à saúde da mulher no parto e puerpério 

D) Liberação da prática da amamentação em locais 

públicos durante o dia e durante a noite, mesmo que a 

criança já receba outros alimentos 

E) Comercialização de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância e também a de produtos de 

puericultura correlatos. 

 

Questão 50 

Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que, no 
Brasil, 74% das mortes acontecem por doenças crônicas não 
transmissíveis e que mais de 50% da população adulta tem 
sobrepeso. Dentro desse contexto e baseado no 
conhecimento atual da importância dos primeiros 1000 dias 
de vida (período intrauterino e dois primeiros anos de vida) na 
prevenção dessas doenças em longo prazo, a atenção a 
saúde da criança e da mulher ganhou ainda mais destaque. 
Assinale abaixo qual alternativa que traz um dos mecanismos 
epigenéticos conhecidos e que podem explicar as origens 
desenvolvimentistas da saúde e da doença: 

 

A) Resistência à ação da insulina 

B) Acetilação de histonas 

C) Polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs) 

D) Herança Mendeliana 

E) Imprinting genômico 
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