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Questão 17
Uma criança nasceu com 26 semanas de gestação, pesando
600 gramas, permaneceu em ventilação mecânica até 2
meses de vida e em máscara de Venturi com FiO2 de 40%
por 15 dias. Teve alta do berçário com 4 meses, com oxigênio
domiciliar. Segundo a classificação de Displasia
Broncopulmonar (DBP) de 2001 (National Institute of Health
Consensus), essa criança apresenta:

Questão 21
Portadores de anemia falciforme sem transfusão recente
apresentam saturação percutânea da oxi-hemoglobina
anormal. O motivo disso é:

A)

Desvio da curva da dissociação da curva da oxihemoglobina

para

direita,

presença

de

carboxi-

A)

DBP grave

B)

DBP leve

C)

DBP muito grave

hemoglobina para esquerda e presença de carboxi-

D)

DBP de moderada a grave

hemoglobina

E)

DBP moderada

hemoglobina e meta-hemoglobina

B)

C)

Desvio da curva da dissociação da curva da oxihemoglobina para esquerda e meta-hemoglobina

Questão 18
Um lactente de 6 meses, sem intercorrência no período
neonatal, apresenta história de desconforto respiratório e
respiração ruidosa desde o nascimento. Essa história é
compatível com:

Desvio da curva da dissociação da curva da oxi-

D)

Presença de carboxi-hemoglobina e meta-hemoglobina

E)

Desvio da curva da dissociação da curva da oxihemoglobina para direita e presença de carboxi-

A)

Laringomalácia

B)

Estenose subglótica

C)

Obstrução nasal

Questão 22

D)

Corpo estranho na faringe

E)

Bronquiolite

Em relação aos achados tomográficos característicos da
Displasia Broncopulmonar, observa-se:

Questão 19

hemoglobina

A)

A principal causa de hipoxemia em crianças é:

A)

Alteração da relação ventilação/perfusão

B)

Espaço morto

C)

Hipoventilação

D)

Limitação da difusão de gases

E)

Redução da fração inspirada de oxigênio

Áreas

de

hiperlucência,

opacidades

lineares

e

opacidades triangulares subpleurais

B)

Atelectasias, bronquiectasias e padrão intersticial

C)

Perfusão

em

mosaico,

impactações

mucoides

e

condensações alveolares redondas

D)

Opacidades alveolares, opacidade brônquica em “dedo
de luva” e nódulos centrolobulares

Questão 20
Uma criança de 8 anos com história de mal aproveitamento
escolar, ronco noturno frequente e enurese noturna. Ao
exame apresenta índice de massa corpórea no percentil 98,
facies adenoideana, palato ogival e amigdalas grau 3.
Polissonografia: Índice apneia-hipopneia obstrutiva = 12,4/h,
saturação da oxi-hemoglobina mínima de 78%, 8% do tempo
total de sono com gás carbônico exalado > 50%. Qual é o
diagnóstico e a classificação?

E)

Padrão em vidro moído, cistos pulmonares e enfisema
intersticial

Questão 23
Lactente, com quadro de engasgo e tosse relacionados à
ingestão

de

alimentos

mais

consistentes,

deve

ser

investigado para:

A)

Apneia obstrutiva do sono de grau acentuado

B)

Apneia obstrutiva do sono de grau moderado

A)

Estreitamento esofagiano por anel vascular

C)

Apneia obstrutiva do sono de grau leve

B)

Hernia de hiato

D)

Apneia central do sono de grau moderado

C)

Fístula traqueoesofágica em H

E)

Hipoventilação do sono de grau leve

D)

Incoordenação cricofaríngea

E)

Refluxo gastroesofágico
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Questão 24

Questão 28

Em relação aos dispositivos para administração de oxigênio
domiciliar, pode-se afirmar que:

Criança, 7 anos de idade, portadora de anemia falciforme,
vem ao Pronto Socorro com história de tosse, febre e
desconforto respiratório. Ao exame apresenta temperatura

A)

O concentrador de oxigênio não fornece oxigênio a
100%

36,8 o C, frequência respiratória = 20 ipm, frequência cardíaca

B)

O oxigênio líquido e o cilindro de oxigênio têm risco de
explosão

presença de estertores sub-crepitantes em ápice do

C)

A desvantagem do oxigênio líquido é que a mochila de
transporte não pode ser recarregada no domicílio

D)

Em relação aos demais dispositivos, o concentrador de
oxigênio é o que apresenta o maior custo para o SUS

E)

O cilindro de gás sob pressão concentra quantidade
maior de oxigênio do que os demais dispositivos

= 90 bpm, saturação da oxi-hemoglobina SpO2 = 86% e

hemitórax esquerdo.

Nesse caso, o motivo da saturação da oxi-hemoglobina
anormal é:

Questão 25

A)

Presença de hemoglobina S anômala

Em que localização uma condensação alveolar não borra
nenhuma estrutura do mediastino?

B)

Hipertensão pulmonar

C)

Transtorno ventilatório obstrutivo

D)

Edema pulmonar secundário a insuficiência cardíaca

E)

Transtorno ventilatório restritivo

A)

Segmento lateral do lobo inferior direito

B)

Segmento inferior da língula

C)

Segmento superior do lobo médio

Questão 29

D)

Segmento anterior do lobo superior direito

E)

Segmento medial do lobo inferior direito

Crises de cianose na Displasia Broncopulmonar podem ser
devidas a:

Questão 26

A)

Hipertensão pulmonar, traqueo/broncomalacia

Hipoplasia do pulmão direito, drenagem da veia pulmonar
direita para a veia cava e malformações brônquicas são
características de:

B)

Hipoalveolose, tabagismo durante a gestação

C)

Desequilíbrio ventilação perfusão, apneia obstrutiva do
sono

A)

Síndrome da Cimitarra

B)

Sequestro pulmonar

C)

Malformação adenomatoide cística

D)

Anel vascular

E)

Malformação arteriovenosa

D)

Enfisema pulmonar localizado, bronquiolopatia

E)

Hipertensão arterial sistêmica, doença intersticial

Questão 30
Qual dos achados na tomografia de tórax é compatível com

Questão 27

Aspergilose Broncopulmonar Alérgica?

Qual das medicações está incluída na Etapa 3 da terapia de
asma em crianças maiores de 6 anos?

A)

Teofilina de liberação lenta

B)

Tiotrópio

C)

Omalizumabe

D)

Mepolizumabe

E)

Prednisolona via oral
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A)

Bronquiectasias centrais

B)

Atelectasias subsegmentares

C)

Doença reticulonodular

D)

Bronquiectasia difusa

E)

Condensação em ápice esquerdo
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Questão 34
Questão 31

pleural foi drenado no 2º dia da internação. No 5ª dia de

A insuficiência pancreática ocorre em 85 a 90% dos
portadores de fibrose cística. Qual dos exames abaixo é a
melhor alternativa prática para diagnóstico de insuficiência
pancreática na fibrose cistica?

internação, o paciente mantinha febre e apresentava piora do

A)

elastase fecal, para sua realização não é preciso
suspender as enzimas pancreáticas

B)

van de Kamer, para sua realização é preciso suspender
as enzimas pancreáticas

C)

quimiotripsina fecal, para sua realização não é preciso
suspender as enzimas pancreáticas

Um paciente de 4 anos, internado com pneumonia e derrame

estado geral. Rx de tórax mantinha opacidade nos 2/3
inferiores do hemitórax direito. Você decidiu fazer tomografia
de tórax.
Como deve ser feito o pedido?

A)

Tomografia de tórax, sem ser de alta resolução, com
contraste

D)

quimiotripsina fecal, para sua realização é preciso
suspender as enzimas pancreáticas

B)

Tomografia tórax, sem ser de alta resolução, sem
contraste

E)

elastase fecal, para sua realização é preciso suspender
as enzimas pancreáticas

C)

Tomografia tórax, em decúbitos laterais, sem contraste

D)

Tomografia de tórax, de alta resolução, sem contraste

E)

Tomografia tórax, de alta resolução, com contraste

Questão 35

Questão 32
Qual das etiologias da hipertensão pulmonar persistente do
recém-nascido apresenta maior mortalidade?

Paciente de 6 anos com febre e dor abdominal há 2 dias. Na
ausculta pulmonar, são constatados estertores crepitantes na
região anterior esquerda, mais no terço inferior. Qual a
localização da pneumonia?

A)

lobo inferior esquerdo, segmento basal anterior

B)

lobo superior esquerdo, segmento lingular

A)

Aspiração meconial

C)

lobo superior esquerdo, segmento anterior

B)

Anoxia neonatal

D)

lobo inferior esquerdo, segmento basal medial

C)

Hernia diafragmática

E)

lobo inferior esquerdo, segmento lateral

D)

Infecção bacteriana

E)

Hipertensão pulmonar primária

Questão 36
Paciente de 12 anos de idade, com suspeita de pneumonia
por Mycoplasma pneumoniae, apresentou intolerância
gástrica à azitromicina. Qual a alternativa terapêutica?

Questão 33
Lactente de 18 meses com história de prematuridade (29
semanas), anóxia neonatal, atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor e infecções respiratórias de repetição (5
internações

que

necessitaram

de

antibioticoterapia),

apresenta peso atual de 12 Kg. Indique o próximo passo no
manejo desta criança.

A)

sulfametoxazol e trimetropim

B)

levofloxacina

C)

linezolida

D)

clindamicina

E)

metronidazol

Questão 37

A)

Videodeglutograma e nasolaringoscopia

São característicos da pneumonia de hipersensibilidade:

B)

Tomografia de tórax de alta resolução em decúbito

A)

Tomografia apresenta padrão em vidro fosco e
faveolamento

lateral esquerdo e direito

B)

Biopsia apresenta granulomas caseosos

C)

Prescrever inibidor de bomba de prótons e procinético

C)

Espirometria com padrão obstrutivo

D)

Iniciar terapia com corticosteroide inalado e beta 2-

D)

Quadro clínico de tosse produtiva com estertores subcrepitantes na forma aguda

E)

Lavado broncoalveolar com predomínio de eosinófilos

agonista nas crises

E)

Palivizumabe
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Questão 38

Questão 41

Na pneumonia complicada com derrame pleural, pela análise
do líquido pleural, são indicativos de empiema:

No enfisema lobar congênito o local mais acometido em
ordem de frequência é

A)

pH <7,20; relação DHL pleural/DHL sérica >0,5; DHL
(desidrogenase láctica) >1000U/L

A)

lobo superior esquerdo, lobo médio e lobo inferior direito

B)

B)

pH <7,20; relação proteína pleural/proteína serica >0,5;
DHL (desidrogenase láctica) >200U/L

lobo superior esquerdo, lobo superior direito e lobo
médio

C)

C)

pH <7,20; glicose < 40 mg/dL; DHL (desidrogenase
láctica) > 1000U/L

lobo superior esquerdo, lobo médio e lobo superior
direito

D)

lobo superior direito, lobo inferior esquerdo e lobo médio

D)

pH <7,20; relação DHL pleural/DHL sérica >0,6; DHL
(desidrogenase láctica) > 200U/L

E)

lobo superior direito, lobo médio, lobo inferior esquerdo

E)

pH <7,20; relação DHL pleural/DHL sérica < 0,5; DHL
(desidrogenase láctica) >1000U/L

Questão 42
Os principais agentes na bronquite bacteriana protraída são:

Questão 39
Em uma criança de 6 anos de idade com história de
pneumonias de repetição foi realizado uma prova de função
pulmonar. Nesse caso, a curva fluxo-volume apresentada na
figura é consistente com:

A)

Haemophilus
influenzae;
Mycoplasma pneumoniae

B)

Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae;
Staphylococcus aureus

C)

Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus;
Mycoplasma pneumoniae

D)

Haemophilus influenzae;
Streptococcus pneumoniae

E)

Staphylococcus
aureus;
Mycoplasma pneumoniae

Moraxella

Moraxella
Moraxella

catarrhali;

catarrhali

;

catarrhali;

Questão 43
Na síndrome hepatopulmonar observa-se:

A)

Obstrução intratorácica variável

B)

Variabilidade da técnica

C)

Obstrução extratorácica variável

D)

Obstrução fixa da traqueia

E)

Obstrução vias aéreas inferiores distais

Questão 40
Qual dos seguintes marcadores está relacionado com o

A)

hipertensão portal e hipoplasia da artéria pulmonar

B)

vasoconstrição do leito capilar pulmonar

C)

hipertensão portal com hipertensão arterial pulmonar

D)

hipercapnia

E)

dilatações vasculares intra-pulmonares

Questão 44
A remoção de microorganismos invasores nos alvéolos:

aumento da hiperresponsividade brônquica?

A)

Fração exalada do óxido nítrico

A)

depende da IgA secretora

B)

Fator ativador do linfócito

B)

depende da presença de macrófagos

C)

Proteína X do eosinófilo urinário

C)

requer transporte mucociliar

D)

Proteína catiônica eosinofílica do muco

D)

depende da presença de plasmócitos

E)

Interleucina 10

E)

depende de pneumócitos tipo I
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Questão 45

Questão 48

Criança com 3 anos de idade, proveniente de abrigo para
menores abandonados, é encaminhada ao pneumologista
com história de tosse por 2 semanas, sem febre, sem cicatriz
de BCG, com radiografia de tórax normal e PPD de 12mm. A
conduta preconizada é:

A)

esquema tríplice por 9 meses

João, 6 meses, peso ao nascer 2.800g, índices de Apgar 6/8,
nascido de parto cesárea com idade gestacional de 38
semanas, pais hígidos procura PS com história de tosse seca
há 3 dias, que evolui para presença de secreção, febre de
38ºC e falta de ar. Ao exame físico: BEG – REG, FR=58rpm,
T- 37,8º, tiragem intercostal e subcostal, batimento de asa
nasal, CR pulmões com MV diminuído a D, FTV diminuído,
coração BRNF, FC= 156 bpm.

B)

quimioprofilaxia secundária por 6 meses

O diagnóstico provável é:

C)

quimioprofilaxia primária por 6 meses

D)

esquema tríplice por 6 meses

A)

Bronquite com Insuficiência cardíaca congestiva

E)

quimioprofilaxia primária por 3 meses

B)

Bronquiolite

C)

Insuficiência cardíaca

Questão 46

D)

Pneumonia com derrame pleural

Em relação ao Micoplasma pneumoniae podemos afirmar:

E)

Insuficiência cardíaca e pneumonia

A)

B)

acomete

em

proporção

semelhante

escolares,

adolescentes e menores de 5 anos, e a pneumonia é o

Questão 49

principal quadro e não a tosse incoercível

Os anticorpos da classe IGM são detectados na primeira
infecção pelo Mycoplasma pneumoniae e surgem
geralmente:

acomete mais escolares e adolescentes e em menor
proporção crianças menores de 5 anos, a tosse não
produtiva e incoercível é o principal quadro e não a

A)

7 a 10 dias do início dos sintomas e pico entre 10 e 30
dias

B)

14 a 21 dias do início dos sintomas e pico entre 21 a 30
dias

pneumonia e a tosse incoercível ocorrem igualmente

C)

3 a 5 dias do início dos sintomas e pico de 06 a 10 dias

acomete mais escolares e adolescentes e em menor

D)

21 a 30 dias do início dos sintomas e pico entre 30 a 40
dias

E)

14 a 21 dias do início dos sintomas e pico entre 30 a 40
dias

pneumonia

C)

D)

acomete em maior proporção menores de 5 anos e a

proporção menores de 5 anos e a tosse incoercível e a
pneumonia ocorrem igualmente

E)

acomete mais escolares e adolescentes e em menor
proporção menores de 5 anos e a pneumonia é o quadro

Questão 50

mais prevalente e não a tosse não produtiva e

Na insuficiência respiratória grave por Bronquiolite Viral
Aguda que necessita de ventilação mecânica observa-se:

incoercível

A)

Questão 47
Os parasitas mais relacionados com a infiltração pulmonar
são:

Parâmetros ventilatórios elevados devido a constante de
tempo aumentada

B)

Pressões de suporte ventilatórios mínimos, pois não há
problemas na função pulmonar

A)

necator, ascaris, giardia, enterobius e esquistossoma

B)

necator, ascaris, giardia, ancylostoma e esquistossoma

C)

necator, ascaris,
esquistossoma

D)

necator, giardia, ancylostoma, taenia e enterobius

E)

necator, ascaris, ancylostoma, taenia e enterobius

ancylostoma,

strongyloides

C)

Pressões de suporte ventilatórios mínimos devido a
complacência baixa da caixa torácica

e

D)

Necessidade de parâmetros elevados da ventilação
mecânica devido a complacência baixa da caixa torácica

E)

Parâmetros ventilatórios elevados devido à diminuição
da resistência das vias aéreas
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