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Questão 17 

Lactente de 2 anos chega ao pronto socorro com sintomas de 
vias aéreas superiores há 2 dias. Há 1 dia iniciou estridor que 
piora à noite. Não está toxemiado, está com estridor 
inspiratório ao repouso e leve desconforto respiratório. O que 
é necessário para fazer o diagnóstico de crupe? 

A) Rx de tórax 

B) Swab nasofaríngeo para pesquisa de patógenos 

C) Laringoscopia de urgência 

D) Nenhum teste diagnóstico é necessário 

E) Hemograma 

 

Questão 18 

Qual das seguintes é a causa mais comum de insuficiência 
renal aguda pediátrica na comunidade?      

A) Síndrome hemolítico urêmica 

B) Sepse 

C) Doença cística renal 

D) Obstrução da junção ureteropélvica 

E) Nefrolitíase 

 

Questão 19 

Uma criança de 10 anos mergulhou em um lago, atingindo o 
fundo. Chegou à emergência reclamando de dor em pescoço 
no nível de C4-C5 e ao exame físico apresentava-se com 
escala de coma de Glasgow 15 e ausência de função motora 
e sensitiva abaixo de C4. Sua pressão arterial era de 
70x25mmHg e sua frequência cardíaca de 60bpm. Nesse 
caso, o tratamento imediato apropriado é: 

A) Marcapasso externo 

B) Dopamina 

C) Atropina 

D) Avaliação neurocirúrgica 

E) Infusão de cristalóide intravenoso 

 

Questão 20 

Criança de 3 anos de idade com 2 dias de vômitos e diarreia. 
Pais relatam baixa ingestão de líquidos nas últimas 24 horas. 
Baseado na avaliação física você conclui que trata-se de 
desidratação grave. É iniciada hidratação venosa com 
cristalóide. Qual outro exame complementar deve ser 
realizado imediatamente? 

A) Glicemia capilar 

B) Urianálise 

C) Proteína c reativa 

D) Coprocultura 

E) Hemograma 

Questão 21 

Menino de 6 anos de idade chega ao pronto socorro com 
estridor expiratório. Qual das áreas anatômicas a seguir é a 
mais provável de estar acometida nesse caso? 

A) Área supraglótica 

B) Área glótica 

C) Traquéia Intratorácica 

D) Cavidade nasal 

E) Nenhuma das anteriores 

 

Questão 22 

Menina, 10 anos de idade, é trazida ao pronto socorro com 
histórico de náusea, vômitos e febre há 2 dias. Após desmaiar 
na triagem, no momento, encontra-se alerta, porém letárgica, 
está febril e com sinais vitais instáveis. Seus pais relatam que 
teve diagnóstico de faringite estreptocócica recentemente. 
Nesse caso, a terapêutica para a situação é:   

A) Somente fluidoterapia para choque hipovolêmico 

B) Imunoglobulina intravenosa 

C) Antibioticoterapia inicial que incluia Clindamicina e 

Penicilina 

D) Penicilina G benzatina intravenosa 

E) Hidrocortisona 

 

Questão 23 

Um menino de 8 anos de idade apresentou anafilaxia após 
ingestão de camarão. É mais provável a evolução bifásica se: 

A) Se recebeu mais de 1 dose de epinefrina 

B) Apresenta com pressão de pulso estreita 

C) Não teve sintomas recorrentes em 6hs de observação 

D) Apresenta-se 30 minutos após a ingestão 

E) Se apresenta sibilância 

 

Questão 24 

Lactente de 6 meses com quadro de bronquiolite viral aguda 
chega ao PS com gemido, retração intercostal e 
subdiafragmática, murmúrio vesicular diminuído globalmente 
e ESC difusos. Em relação a presença do gemido, pode-se 
afirmar que: 

A) Não tem significado, trata-se apenas do sofrimento da 
criança 

B) É decorrente da dificuldade do fluxo exalatório 

C) Resposta voluntária para aumentar o fluxo exalatório 

D) Resposta involuntária para evitar o colapso alveolar e 
das pequenas vias aéreas 

E) Indica a presença de laringomalácea associada 
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Questão 25 

No atendimento de crianças na urgência, qual das situações 

apresentadas está indicado o acesso venoso imediato? 

 

A) 5 anos de idade com urticária pós ingestão de 

amendoim, com FC de 100 bpm e PA 100 x 65 mmHg 

B) 10 anos de idade com queimadura de primeiro grau 

consequente à exposição solar com FC de 90 bpm e PA 

120 x 75mmHg 

C) 3 anos de idade com 4 dias de vômito, FC de 160 bpm e 

PA de 70 x 40 mmHG 

D) 4 anos de idade, que sofreu acidente automobilístico 

com FC de 110 bpm e PA 110 x 65 mmHg 

E) 4 anos de idade com angioedema 

 

Questão 26 

Menino de 10 anos de idade, enquanto estava sentado 

jogando video game, teve um episódio de perda de 

consciência associada a perda do tônus muscular, seguido de 

alguns minutos de tremores dos membros superiores. Não 

houve liberação de esfíncteres.  Qual a causa mais provável 

para sua perda de consciência? 

 

A) Neucardiogênica 

B) Pseudosíncope psicogênica 

C) Crise de perda de fôlego 

D) Convulsão 

E) Intoxicação exógena 

 

Questão 27 

Um adolescente surdo de 14 anos com histórico prévio de 

síncopes, chega ao pronto socorro com tosse, náusea e 

vômito e é feito diagnóstico de pneumonia. Qual das 

seguintes medicações pode ser prescrita sem realização de 

eletrocardiograma prévio? 

 

A) Cefuroxima 

B) Levofloxacina 

C) Azitromicina 

D) Trimetoprim 

E) Ondansetrona 

Questão 28 

Lactente de 10 meses foi trazido à emergência devido a 
letargia. Há 2 dias vem apresentando epiódios recorrentes de 
irritabilidade. Sua mãe relata que as fezes estão com raias de 
sangue. Não apresentou febre em nenhum momento. Ao 
exame apresentava de positivo somente leve dor à palpação 
abdominal e letargia. A causa mais provável para a alteração 
da consciência do menor é: 

A) Divertículo de Meckel 

B) Invaginação Intestinal 

C) Botulismo 

D) Meningite 

E) Enterocolite alérgica 

 

Questão 29 

Paciente 12 anos vítima de queda da laje chega ao PS com 
Glasgow de 13, pupilas isocóricas fotorreagentes, hematoma 
subgaleal em região fronto parietal esquerda, o 
acompanhante refere ter perdido a consciência no momento 
da queda e recobrou durante o trajeto no carro, cerca de 20 
minutos depois. Foi trazido por terceiro. A sequência de 
condutas imediatas mais indicada, nesse caso, é: 

  

A) colocação de colar cervical, avaliar saturação de 
oxigênio e pressão arterial, 2 acessos venosos 

B) colocação de colar cervical, 2 acessos venosos, 
tomografia de crânio 

C) 2 acessos venosos, colocação de colar cervical, 
intubação orotraqueal imediata 

D) colocação de colar cervical, 2 acessos venosos, 
avaliação do neurocirurgião imediatamente 

E) 2 acessos venosos, colocação de colar cervical, 
tomografia de crânio 

 

Questão 30 

Criança com 6 anos de idade chega ao pronto socorro com 
quadro de rebaixamento do nível de consciência. Seus pais 
relatam que o menor é portador de doença metabólica mas 
não sabem informar a causa. Vem apresentando vômitos há 
2 dias e hoje evoluiu com rebaixamento de consciência 
progressivo. Ao exame encontra-se com FC 120bpm, PA 
110x70mmHg, FR 30ipm, saturação 99% em ar ambiente e 
letárgico. A ausculta pulmonar é normal e a via aérea está 
estável. O próximo passo mais importante nesse momento é: 

 

A) Fenilacetato de sódio intravenoso 

B) Benzoato de sódio intravenoso 

C) Glicose a 10% intravenosa com 1,5 vezes a taxa de 
manutenção 

D) Oxigenioterapia por máscara não reinalante 

E) Colher papel de filtro para confirmação diagnóstica 
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Questão 31 

Qual o exame complementar mais útil na avaliação de 
síncope pediátrica?      

 

A) Perfil eletrolítico 

B) Eletrocardiograma 

C) Tomografia de crânio 

D) Glicemia capilar 

E) Eletroencefalograma 

 

Questão 32 

Paciente de 1 ano com teste do pezinho positivo para anemia 
falciforme, sem acompanhamento é trazido para a 
emergência com quadro de coriza hialina, tosse e febre há 2 
dias. Ao exame físico encontra-se em BEG, corado, 
hidratado, eupneico, anictérico, Temperatura 38 graus 
Celsius,  hiperemia de orofaringe, sem sinais meníngeos, 
otoscopia normal, MV sem RA, BRNF sem sopros, abdome 
globoso fígado 2 cm RCD, baço 1 cm do RCE. Extremidades 
sem edema sem cianose com enchimento capilar de  
2 segundos. Frente ao quadro qual seria a melhor conduta:  

 

A) dispensar com sintomáticos, orientar a mãe para 

procurar hematologista 

B) dispensar com sintomáticos, introduzir antibioticoterapia 

profilática. 

C) Checar esquema vacinal, se completo, dispensar com 

sintomático. 

D) Internação hospitalar, introduzir vancomicina pelo risco 

aumentado de septicemia. 

E) Manter em observação, introduzir antibiótico 

independente do esquema vacinal. 

 

Questão 33 

Menino de 10 anos, com anemia falciforme, chega ao pronto 
socorro com ereção dolorosa há cerca de 2 horas. Já foram 
realizadas as terapias de suporte (oxigênio, analgesia e 
hidratação por 1 hora) sem melhora do quadro.  

 

Qual a próxima opção terapêutica? 

 

A) Não há conduta específica a ser realizada então manter 

somente medidas sintomáticas 

B) Avaliação do urologista para um possível shunt cirúrgico 

C) Transfusão sanguínea e internação para monitorização 

D) Internação e manter hidratação venosa 

E) Aspiração, irrigação e instilar fenilefrina 

Questão 34 

A realização de radiografia de tórax, inspirada e expirada, 
está indicada na suspeita de: 

  

A) pneumotórax 

B) aspiracão de corpo estranho 

C) empiema 

D) pneumomediastino 

E) epiglotite 

 

Questão 35 

Em qual das patologias apresentadas é esperado a evolução 
clínica com choque ao redor do sétimo dia de vida ?      

 

A) Defeito total do septo atrioventricular 

B) Tetralogia de Fallot 

C) Anomalia de Ebstein 

D) Defeito do septo ventricular 

E) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico 

 

Questão 36 

Na normatização do atendimento do trauma em paciente 
pediátrico, qual dos passos deve ser feito por último? 

 

A) Escala de coma de Glasgow 

B) Verificar permeabilização das vias aéreas 

C) Verificar adequada circulação 

D) Verificar adequada ventilação 

E) Imobilização da coluna cervical 

 

Questão 37 

 No caso de anomalia grande do septo interventricular, qual 

das seguintes alterações fisiológicas relaciona-se à 

apresentação da insuficiência cardíaca ao redor do segundo 

mês de vida? 

 

A) Diminuição do fluxo pulmonar 

B) Diminuição do shunt esquerda- direita 

C) Diminuição da resistência vascular pulmonar 

D) Diminuição da hemoglobina fetal 

E) Menor capacidade de concentração urinária 
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Questão 38 

Quanto aos dispositivos de oxigenação assinale a alternativa 

correta: 

 

 

A) A máscara de venturi é um dispositivo que permite 

fracões inspiradas de oxigênio acima de 70% 

B) A máscara de venturi é considerado um dispositivo de 

alto fluxo e a fração inspirada de oxigênio é precisa 

C) A máscara de venturi é considerado um dispositivo de 

baixo fluxo e a fração inspirada de oxigênio é precisa 

D) A máscara simples é um dispositivo de baixo fluxo e 

permite administração de fração inspirada de oxigênio 

precisa 

E) O cateter nasal é um dispositivo de baixo fluxo e permite 

a administração de fração de oxigênio precisa 

 

Questão 39 

Quando é realizado tratamento em recém-nascido com 

suspeita de insuficiência cardíaca, pode-se afirmar que: 

 

 

A) Altas frações inspiradas de oxigênio devem ser 

administradas à todos os casos de insuficiência cardíaca 

B) A oxigenioterapia diminui o fluxo pulmonar e assim 

diminui o edema pulmonar 

C) A meta de saturação de oxigênio na oximetria de pulso 

é 90% 

D) A oxigenioterapia não altera a hemodinâmica pulmonar 

E) A oxigenioterapia pode causar vasodilatação pulmonar 

e aumentar o fluxo pulmonar, com piora do edema 

pulmonar 

 

Questão 40 

Qual dos achados é consistente com o diagnóstico de 
fasceíte necrosante?      

 

 

A) Eritrodermia 

B) Presença de bolhas 

C) Crepitação subcutânea 

D) Demarcação nítida da área afetada 

E) Dor desproporcional ao achado de exame físico 

Questão 41 

Paciente de 6 anos chega ao pronto socorro com crise de 

asma grave, evoluindo com necessidade de Intubação 

orotraqueal. Após colocação no aparelho de VPM, foi colhido 

gasometria arterial que revelou: pH 7,20, pCO2 60,  pO2 90, 

Bicarbonato 21,  Be -6 e SatO2 92%. Lactato arterial 18 

mmol/l.  Baseado na curva fluxo tempo no aparelho de VPM, 

demonstrado na figura, qual seria a melhor opção terapêutica 

para este paciente: 

 

 

 

 

 

A) Otimizar terapia broncodilatadora 

B) Diminuir frequência respiratória 

C) Aumentar a frequência respiratória 

D) Diminuir tempo expiratório 

E) Aumentar o fluxo expiratório do aparelho de ventilação 

mecânica 

 

Questão 42 

Um lactente de 8 meses chega à emergência agitado, com 

cianose, estridor inspiratório audível sem estetoscópio, 

Frequência cardíaca de 160 bpm, Frequência respiratória de 

60ipm, batimento de asa de nariz, retração intercostal e de 

fúrcula, ausculta pulmonar com MV simétrico e roncos de 

transmissão. Segundo a mãe, iniciou quadro de coriza e febre 

há 1 dia. Antecedentes pessoais: prematuridade, síndrome 

de Down e laringomalácea. Imediatamente o lactente é 

colocado em oxigenioterapia com máscara de venturi 50%, 

caso não apresente melhora qual das seguintes opções é a 

mais adequada para este paciente?       

 

A) Ventilação com pressão positiva não invasiva 

B) Sequência rápida de intubação orotraqueal 

C) Via aérea orofaríngea 

D) Máscara laríngea 

E) Cricotireotomia 
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Questão 43 

Paciente de 6 anos é trazido pelo SAMU após ser retirado de 

um incêndio em sua casa; ao exame físico encontra-se 

taquipnéico, nauseado e referindo cefaléia; com saturação de 

oxigênio de 98% na oximetria de pulso. Nesse caso, a 

conduta é: 

 

 

A) Acalmar os familiares e a criança, visto saturação de 

oxigênio estar normal 

B) Acalmar os familiares e a criança, colher gasometria 

arterial para confirmar a saturação de oxigênio 

C) Acalmar os pais e a criança, administrar oxigênio por 

cateter nasal 2l/min, colher gasometria arterial para 

avaliar PaO2 

D) Acalmar os pais e a criança, administrar oxigênio com 

máscara não reinalante, colher exames laboratoriais 

para cálculo do anion gap 

E) Levar o paciente para emergência, solicitar 

hemotransfusão imediata 

 

Questão 44 

Paciente de 3 anos, previamente hígido, chega ao PS com 

quadro de agitação psicomotora, salivação excessiva, pupilas 

puntiformes, broncoespasmo, FC 80 bpm temp 34,5 °C 

hiperemia conjuntival, fasciculação de pálpebras e tremores 

finos de extremidades, que se iniciaram há 2 horas. No 

momento do exame apresentou vômitos, diarreia e enurese.  

Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e 

tratamento: 

 

 

A) Síndrome colinérgica e a conduta imediata é 

atropinizacão. 

B) Síndrome adrenérgica e a conduta é atropinizacão 

C) Síndrome convulsiva e a conduta imediata é 

benzodiazepinico 

D) Sindrome convulsiva e a conduta é fenobarbital 

E) Intoxicação exógena e a conduta é hemodiálise imediata 

Questão 45 

Chega no Pronto atendimento, menino de 21 dias de vida, 

encaminhado pela UBS, por persistência e piora de ictericia 

associado a muito baixo ganho de peso. Em aleitamento 

materno exclusivo, sem coluria ou acolia relatados. Ao exame 

físico, nota-se além do baixo peso e ictericia 

+++/4+,hepatomegalia (3 cm do rebordo costal e 4 cm do 

Apêndice Xifoide) e opacificação de cristalino. Os exames 

laboratorias revelam:  glicemia 45 mg%, Gama-GT 19U/l,  

TGO 199 U/l,  TGP 92U/l, RNI 2,97 bilirrubina total 25mg/dl 

(sendo 16 de bilirrubina direta e 9 de indireta), gasometria 

venosa pH 7,23, bicarbonato 12,1, BE -14,8, lactato 18,93. 

Nesse caso, a hipótese diagnóstica e a conduta inicial, 

adequadas, respectivamente, são: 

A) Galactosemia; internação e retirada do aleitamento 

materno. 

B) Infecção congênita; reencaminhar à UBS para 

investigação 

C) Colestase neonatal idiopática; internação para 

investigação 

D) Atresia de vias biliares; internação para intervenção 

cirúrgica 

E) Infecção congênita; internação para investigação 

 

Questão 46 

Paciente de 3 anos com encefalopatia crônica não evolutiva 

chega ao PS febril, taquidispnéico com Sat O2 90% com 

máscara não reinalante, FC 160bpm, PAS 70x45mmHg, FR 

46ipm.  Pulsos centrais normais, pulsos periféricos finos. 

Acordado e reativo. MV presente bilateralmente diminuído em 

base direita e broncofonia aumentada nesta região. Retração 

intercostal e subdiafragmática moderada. BRNF sem sopros. 

Abdome plano, flácido, RHA normais, fígado no RCD, baço 

não palpável. Extremidades: sem edema, com enchimento 

capilar de 5 segundos. O residente solicita acesso venoso e 

colocação imediata de suporte ventilatório não invasivo. 

Você, como chefe de plantão: 

   

A) Concorda plenamente 

B) Discorda parcialmente e solicita realização de 

radiografia de tórax e gasometria arterial. 

C) Discorda parcialmente e solicita iniciar a ventilação não 

invasiva primeiro 

D) Discorda parcialmente e contraindica a ventilação não 

invasiva devido a encefalopatia 

E) Discorda parcialmente e contraindica a Ventilação não 

invasiva devido à instabilidade hemodinâmica 
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Questão 47 

Adolescente de 14 anos, com diagnóstico de anemia 

falciforme, chega ao PS com quadro de crise vaso-oclusiva 

em Membro Inferior Esquerdo com intensidade de 7 em 10.  

Nega uso de analgésicos. Nega febre, refere estar se 

alimentando bem. Exame físico sem alterações. Pode-se 

afirmar que: 

A) A utilização de opiáceo para controle álgico não é fator 

de risco para o desenvolvimento da síndrome torácica 

aguda, 

B) Neste caso podemos utilizar inicialmente dipirona para 

controle da dor e caso não melhore opiáceo. 

C) A transfusão de concentrado de hemácias está indicada 

neste caso. 

D) A fisioterapia respiratória de incentivo deve ser iniciada 

precocemente para prevenção da Síndrome torácica 

aguda. 

E) A expansão volêmica deve preceder a analgesia com 

opiáceo. 

 

Questão 48 

Paciente de 5 anos é trazido pela mãe com quadro de palidez 

cutânea, febre e adinamia. Antecedentes pessoais: doença 

falciforme SC com HB basal de 8.  É examinado pelo 

residente que refere: Reg, descorado +3/+4, hidratado, 

afebril, FR 30 ipm, SatO2 92%, FC 130 bpm, ictérico +/+4. MV 

presente sem RA. BRNF com sopro sistólico +2.  Abdome 

plano, flácido RHA presentes FIg 1 cm RCD, Baço 2 cm RCE. 

Extremidades: sem edema, sem cianose, com perfusão 2 

segundos. PAS 90x 68 mmHg.  O residente solicita 

Hemograma: Hb 5,0; Htc 15%; GB 18 000/ mm³  

(4/40/1/1/46/8); plaquetas 180000 /mm3; reticulócitos 0,9 %. 

Assinale a orientação mais adequada neste caso: 

 

A) Transfusão de concentrado de hemácias 20 ml/Kg 

devido ao sequestro esplênico 

B) Transfusão de concentrado de hemácias 20 ml/Kg e 

pesquisa para parvovírus B19 

C) Expansão volêmica com SF 0,9% 20 ml/Kg e não 

transfundir concentrado de hemácias devido ao 

sequestro esplênico. 

D) Rever o exame físico pois nesta idade dificilmente o 

baço é palpável. 

E) Repetir o Hemograma para confirmação da 

Hemoglobina e dos reticulócitos 

Questão 49 

Lactente de 3 meses do sexo masculino chega ao pronto 

socorro da pediatria com quadro de vômitos e inapetência há 

3 dias. Nega febre, tosse ou diarreia. Tem diagnóstico de 

fibrose cística, mas ainda não iniciou acompanhamento no 

centro de referência. Recebe aleitamento materno exclusivo 

e ad-til. Em consulta de rotina há 1 semana, o bebê havia 

pesado 4,9 kg. Ao exame físico, apresentava-se em REG, 

hipoativo, corado, mucosa oral com saliva espessa, eupneico, 

glasgow 15. Peso 4,550 kg, FC 160 bpm, FR 44 ipm, PA 

85×45 mmHg, tempo de enchimento capilar 3 segundos, 

pulsos cheios. Fontanela plana. Ausculta pulmonar e 

cardíaca normais. Abdome semi-globoso, fígado palpável no 

rebordo costal direito, sem baço palpável, DB-, RHA positivo. 

Membros sem alterações. Você decidiu colher exames 

laboratoriais para investigação diagnóstica esperando 

encontrar: 

   

A) acidose metabólica e hiperpotassemia; 

B) acidose metabólica, hipopotassemia, hiponatremia, 

hipocloremia; 

C) acidose metabólica, hiperpotassemia, hiponatremia, 

hipocloremia; 

D) alcalose metabólica, hipopotassemia, hiponatremia e 

hipocloremia; 

E) alcalose metabólica, hiperpotassemia, hiponatremia e 

hipocloremia. 

 

Questão 50 

Criança com 6 anos de idade e história de febre e coriza há 2 

dias, evoluindo há uma hora da chegada ao pronto socorro 

com hematêmese. Ao exame apresenta-se contactuante, 

afebril, FC 110 bpm, pulsos cheios e perfusão periférica 2 

seg. Presença de circulação colateral e esplenomegalia. 

Exames laboratoriais: INR 1,74; AST 32 U/L; ALT 40 U/L; 

Hemoglobina 8,5 g/dL / Ht 25%, plaquetas 49000/ mm3. A 

conduta na emergência é:  

  

A) Transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos com 

hemoglobina alvo acima de 10g/dL 

B) Transfusão de Plaquetas pelo risco iminente de 

ressangramento 

C) Prescrição de análogo da somatostatina em bolus, 

seguido por infusão contínua 

D) Prescrição de solução cristalóide em bolus, seguida por 

infusão contínua de Epinefrina 

E) Não há necessidade de tratamento pois a criança está 

estável 
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