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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE 
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022). 

 

QOS-PM/2022 – PEDIATRIA  
(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021). 

 
Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos. 

 

NOME:   _______________________________________________________________. 

CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________. 

CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________. 

ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________. 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 

3. Prova sem consulta. 

4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

5. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha. 

7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 

candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, 

incluindo o preenchimento da folha de respostas.  

9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e 

equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones 

celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares. 

10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de 

controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h 

(uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o 

caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 

 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            2 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

           CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.            3 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2022 – QOS-2022 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de 
Dráuzio Varela: 
 

O fumo e a sobrevivência 
Dráuzio Varella 

 
Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. 

Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública 

tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar. 

Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de 

mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 

mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos. 

Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais 

baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca 

fumaram. 

Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência 

antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para 

viciar crianças e adolescentes. 

As curvas de mortalidade revelaram que: 

1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do 

homem. 

2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três 

vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio 

“mulher que fuma como homem, morre como homem”. 

3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 

anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número 

que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%, 

respectivamente. 

4- A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer, 

doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e 

outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são 

câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral. 

5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são 

causadas pelo cigarro. 

[...] 

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, 

as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, 

valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que 

permite a publicidade predatória. 

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de 

mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão 

no século atual. 

(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.) 
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1ª QUESTÃO – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se 

deve: 
  

A. (      ) ao predomínio de população jovem nesses países. 

B. (      ) à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação 

mais rígida. 

C. (      ) ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países 

desenvolvidos. 

D. (      ) ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do 

fumo. 

 

2ª QUESTÃO – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que: 
 

A. (      ) O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens. 

B. (      ) Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as 

mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo. 

C. (      ) Os fumantes são basicamente adolescentes. 

D. (      ) O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes. 

 

3ª QUESTÃO – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de 

uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre 

a pesquisa: 
 

I. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades. 

II. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes. 

III. Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como 

fumantes e não-fumantes homens e mulheres. 

IV. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares 

e câncer do que os não fumantes. 

V. O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos. 
 

São CORRETAS as afirmativas: 
 

A. (      ) II, IV e V, somente. 

B. (      ) I, IV e V, somente. 

C. (      ) III, IV e V, somente. 

D. (      ) I, II e IV, somente. 

 

4ª QUESTÃO – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho: 
 

A. (      ) “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia 

incomparável”. 

B. (      ) “O cigarro é arma de eficácia incomparável”. 

C. (      ) “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar 

de fumar”. 

D. (      ) “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”. 

 
GRAMÁTICA 
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5ª QUESTÃO – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, 

através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo 

de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las 

das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “alguém, 

inverossímil e caráter”, o seguinte grupo de palavras: 
 

A. (      ) Hífen, também, impossível. 

B. (      ) Armazém, útil, açúcar. 

C. (      ) Há, impossível, filosófico. 

D. (      ) Pólen, porém, nós. 

 

6ª QUESTÃO – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois 

processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique 

na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: 

“passatempo, planalto e intolerante”: 
 

A. (      ) Aglutinação, justaposição e prefixação. 

B. (      ) Prefixação, justaposição e aglutinação. 

C. (      ) Justaposição, aglutinação e prefixação. 

D. (      ) Justaposição, prefixação e aglutinação. 

 

7ª QUESTÃO – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos: 

coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada 

substantiva subjetiva: 

 

A. (      ) Consta que as contas de água e luz já foram pagas. 

B. (      ) Logo notei que ele estava feliz. 

C. (      ) O problema é que o prazo para as inscrições já terminou. 

D. (      ) Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas. 

 

8ª QUESTÃO – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função 

de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração 

subordinada adjetiva: 

 

A. (      ) A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual. 

B. (      ) É provável que ele não venha. 

C. (      ) Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu. 

D. (      ) A resposta que você me deu foi satisfatória. 

 
9ª QUESTÃO – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas 

línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas que aprendemos tarde”. O pronome 

relativo “que” exerce a função sintática de: 
 

A. (      ) objeto indireto. 

B. (      ) sujeito. 

C. (      ) objeto direto. 

D. (      ) agente da passiva. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção 

universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida 

Declaração, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 

ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada. 

B. (     ) Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo 

permitido, porém, distinção em razão do gênero. 

C. (     ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, 

respeitada a função social da propriedade. 

D. (     ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
 

11ª QUESTÃO – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José 

da Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após 

condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o 

preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de 

permanecer calado e de ser assistido por advogado. 

B. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 

direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, 

sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada 

a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 

C. (     ) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e 

notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra 

ela. 

D. (     ) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
 

12ª QUESTÃO – Dentre as garantias judiciais elencadas no Pacto de São José da 

Costa Rica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (     ) É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 

lançar luz sobre os fatos. 

B. (     ) É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas 

hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. 

C. (     ) É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de 

comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o 

acusado se defenda pessoalmente. 

D. (     ) A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o 

direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os 

interesses da justiça. 
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13ª QUESTÃO – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes 

para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira 

coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência CORRETA, 

na ordem de cima para baixo: 
 

(    ) Compor-se-á de sete membros, que deverão ser 
pessoas de alta autoridade moral e de 
reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos. 

(1) Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. 

(    )  Representa todos os Membros da Organização 
dos Estados Americanos. 

(2) Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 

(    ) Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos 
Estados Membros da Organização, eleitos a 
título pessoal dentre juristas da mais alta 
autoridade moral, de reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, que reúnam as 
condições requeridas para o exercício das mais 
elevadas funções judiciais, de acordo com a lei 
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado 
que os propuser como candidatos. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por um período de 
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. 

  

(    ) Os membros serão eleitos por quatro anos e só 
poderão ser reeleitos uma vez. 

  

A. (     ) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

B. (     ) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 

C. (     ) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

D. (     ) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 

 

ÉTICA MÉDICA 

 

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica – Resolução 

CFM n. 2.217/2018, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em 

seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de 

polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

B. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para servir 

como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas 

atribuições e de sua competência. 

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico 

ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação 

em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.  
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15ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  

 

A. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa 

atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos 

órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.  

B. (     ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento 

direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de 

honorários.  

C. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

D. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou 

não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio 

paciente ou de seu acompanhante.  

 

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1605/2000, que trata que o médico 

não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha 

médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado 

a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.  

B. (     ) O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que 

solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Nos casos previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à 

remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá 

consultar o Conselho de Medicina.  

D. (     ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica.  

 

17ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo VII do Código de Ética Médica – Resolução 

CFM n. 2.217/2018, que trata de Relação entre Médicos, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que 

seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que 

envolvam urgência e emergência médica.  

B. (     ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.  

C. (     ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados 

éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho 

profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. 

D. (     ) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico 

demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos 

da categoria ou da aplicação desse Código.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

18ª QUESTÃO – Neonato com 20 dias de vida com quadro de dispneia progressiva há 

uma semana. HPP: gestação de risco habitual, pré-natal sem intercorrências, sem 

contexto infeccioso. Nasceu com idade gestacional de 39 semanas, peso 3250g, Apgar 

9/9, alta da maternidade no segundo dia de vida, em boas condições. Ao exame físico: 

facies atípica, hipocorado, gemente. Frequência respiratória de 80 irpm, tiragem 

intercostal, subcostal, retração de fúrcula e batimento de aletas nasais. Sons respiratórios 

normais. SatO2 de 94%. Frequência cardíaca de 190 bpm, ritmo cardíaco regular, com 

presença de B3, sem sopros. Extremidades frias, pulsos radiais cheios e pediosos não 

palpáveis. Perfusão capilar periférica de 5 segundos. Pressão arterial em braço direito de 

74/38 mmHg. Pressão arterial em perna direita de 42/22 mmHg. Fígado palpável a cerca 

de 4 cm do rebordo costal direito. 

Em relação ao diagnóstico provável e conduta, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Comunicação interventricular grande. Iniciar diurético e vasodilatador e 

encaminhar para Unidade de Terapia Intensiva.  

B. (    ) Sepse neonatal tardia. Iniciar suporte ventilatório, rastreio infeccioso e 

metabólico e antibioticoterapia venosa empírica.  

C. (    ) Coarctação da aorta crítica. Iniciar prostaglandina e encaminhar imediatamente 

para Unidade de Terapia Intensiva em centro de referência para correção 

cirúrgica.  

D. (    )  Miocardite viral. Iniciar diurético, inotrópico e vasodilatador e encaminhar para 

Unidade de Terapia Intensiva.  

 

19ª QUESTÃO – Neonato com 5 dias de vida, trazido pela mãe para primeira consulta 

com pediatra. Mãe preocupada com surgimento de múltiplas “manchas vermelhas” no 

bebê. Ao exame, observa-se: vesículas, pápulas e pústulas com 1 a 3 mm de diâmetro, 

rodeadas por halo eritematoso de 1 a 2 cm, que acometem a face, tronco, abdome e 

dorso e poupam as regiões palmares e plantares. Restante do exame físico sem 

alterações.   

Em relação ao diagnóstico mais provável e conduta, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Melanose pustulosa transitória neonatal. Coleta de material da pústula para 

análise. 

B. (   ) Miliária rubra. Conduta expectante. 

C. (   ) Infecção por Herpes simples. Internação para administração de Aciclovir. 

D. (   ) Eritema tóxico neonatal. Tranquilizar a mãe. 

  

20ª QUESTÃO – Pré-escolar de 4 anos com relato materno de surgimento de lesões ao 

redor da boca e narinas há cerca de 4 dias. Hoje apresentou febre de 38º C. Mantem bom 

estado geral, alimentando-se normalmente, nega prostração. Ao exame: presença de 

crostas aderentes e amareladas com cerca de 1 a 2 cm de diâmetro ao redor do nariz e 

da boca. Há lesões semelhantes no braço esquerdo e pernas. Restante do exame físico 

sem alterações.  
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Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Neomicina associada a bacitracina tópica.  

B. (    ) Cefalexina via oral.  

C. (    ) Mupirocina tópica. 

D. (    ) Uso diário e rotineiro de sabonetes antissépticos.   

 

21ª QUESTÃO – O exame do líquido cefalorraquidiano, diante de uma primeira convulsão 

febril, está indicado nas seguintes condições, EXCETO:  

 

A. (    )   Sintomatologia de infecção do sistema nervoso central. 

B. (    )   Recuperação lenta ou alteração neurológica pós-ictal. 

C. (    )   Todos os menores de 2 anos de vida. 

D. (    )   Uso de antibióticos. 

 

22ª QUESTÃO – Sobre a Doença de Berger, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) É mais comum no sexo feminino. 

B. (    ) Pode apresentar hematúria microscópica ou macroscópica. 

C. (    ) A biópsia renal mostra dominância de depósitos de IgG no mesângio glomerular. 

D. (    ) A evolução para doença renal crônica ocorre em 80% dos casos.  

 
23ª QUESTÃO – Sobre as parasitoses intestinais, marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (    ) O Trichocephalus trichuris é parasito do intestino delgado. 

B. (    ) O Strongyloides stercoralis é parasito do intestino grosso. 

C. (    ) O tratamento da isosporíase é feito com albendazol como primeira escolha. 

D. (    ) Ancilostomíase pode levar a anemia ferropriva por perda crônica de sangue. 

 
24ª QUESTÃO – Escolar de 10 anos, sexo feminino, é atendida em  consultório de 

pediatria devido a lesões cutâneas disseminadas. Relato de que o quadro surgiu com 

uma lesão isolada no tronco e cerca de duas semanas depois, surgiram outras lesões 

menores disseminadas. Refere apenas prurido leve local. Nega febre ou quaisquer outros 

sintomas associados. Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Ao exame: lesão 

maior com cerca de 4 cm de diâmetro, oval, bem delimitada, rosada, com borda mais 

escura e ligeiramente elevada e descamativa na sua porção interna localizada no tronco. 

Presença de pápulas e placas ovais róseas de 0,5 a 1cm de diâmetro, localizadas no 

tronco, ao longo das linhas das costelas. Restante do exame físico sem alterações.   

 

Em relação ao diagnóstico provável, marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (   )  Pitiríase rósea. 

B. (   )  Pitiríase versicolor. 

C. (   )  Tinea corporis.  

D. (   )  Psoríase.  
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25ª QUESTÃO – Lactente com 3 meses de vida levado ao consultório do pediatra por 

dispneia às mamadas há cerca de 2 meses. Nasceu em parto domiciliar sem assistência 

médica, com 38 semanas de idade gestacional, peso ao nascimento 3150g. Segundo a 

mãe, nasceu bem e mamou logo.  Ao exame: peso 3900g, observado braquicefalia, 

fendas palpebrais oblíquas, achatamento da base nasal, falanges curtas, prega palmar 

transversal única e hipotonia muscular. Ativo, hipocorado. Frequência respiratória de 60 

irpm, esforço leve (tiragem subcostal e balanço toracoabdominal). Sons respiratórios 

normais. SatO2 de 86% em ar ambiente. Precórdio abaulado, com impulsões sistólicas 

em borda esternal esquerda média e inferior. Frequência cardíaca de 150 bpm, ritmo 

cardíaco regular, presença de B2 hiperfonética com desdobramento fixo e curto, sopro 

sistólico regurgitativo em borda esternal esquerda inferior grau I/VI e sopro sistólico ejetivo 

grau II/VI em borda esternal esquerda média e alta. Pulsos periféricos cheios, rítmicos e 

simétricos. Fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito. 

 

 Em relação ao diagnóstico mais provável, marque a alternativa CORRETA:   

   

A. (    )  Síndrome de Down e Comunicação Interventricular.  

B. (    )  Síndrome de Edwards e Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito.  

C. (    )  Síndrome de Down e Defeito do Septo Atrioventricular forma Total. 

D. (    ) Síndrome de DiGeorge e Tetralogia de Fallot.  

 

26ª QUESTÃO – Criança de 3 anos de idade com quadro de coriza e tosse há 3 dias. 

Hoje iniciou febre de 38º C. Mãe nega comorbidades. Vacinação está em dia. Fez uso de 

antibiótico para tratamento de otite há 4 meses. Nega alergias. Ao exame: hiperemia, 

opacidade e abaulamento da membrana timpânica esquerda. Coriza mucoide. Restante 

do exame físico sem alterações.   

 

Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Tratar com amoxicilina-clavulanato e oferecer analgesia. 

B. (   ) Tratar com azitromicina e oferecer analgesia. 

C. (   )  Observar de perto a evolução do quadro e oferecer analgesia. 

D. (   ) Tratar com clindamicina e oferecer analgesia. 

 

27ª QUESTÃO – Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, marque a 

alternativa CORRETA: 

  

A. (   ) Sua recidiva é excepcional. 

B. (   ) É mais prevalente em lactentes e pré-escolares. 

C. (   ) Ocorre proteinúria transitória em níveis acima de 50 mg/kg/dia em 80% dos 

casos. 

D. (   ) Na maioria dos pacientes, ocorrem alterações nas proteínas e nos lípides 

séricos.  
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28ª QUESTÃO – Lactente de 10 meses apresenta lesões papulovesiculares eritematosas 

em face, tronco, abdome, palmas das mãos e plantas dos pés há cerca de 7 dias. Mãe 

relata lactente mais irritado, principalmente à noite. Nega febre ou outros sintomas 

associados. Mãe apresenta lesões semelhantes nos espaços interdigitais, punhos e 

região glútea, com sinais de escoriação local. Mãe relata que suas lesões são bastante 

pruriginosas.  

 

Em relação ao diagnóstico e tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (   ) Doença mão-pé-boca.  Antitérmico e analgésico oral. 

B. (   ) Escabiose. Permetrina em loção cremosa aplicada 1 vez, com reaplicação após 1 

semana.  

C. (   ) Larva migrans cutânea. Tiabendazol creme 2 vezes por dia, durante 2 semanas. 

D. (   ) Prurigo  estrófulo. Corticosteroide tópico de média potência durante 3 dias. 

  

29ª QUESTÃO – Adolescente sexo feminino, 13 anos, 40 kg, encaminhada ao pronto 

atendimento por tentativa de autoextermínio com ingestão de uma cartela de Paracetamol 

750 mg há 6h.  

 

Em relação ao tratamento mais adequado para o caso, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (   ) Irrigação intestinal com Polietilenoglicol. 

B. (   ) N-Acetilcisteína.  

C. (   ) Lactulose.  

D. (   ) Carvão ativado.   

 

30ª QUESTÃO – Lactente com 6 semanas de vida levado ao pronto atendimento devido a 

vômitos não biliosos, em jato, pós mamadas há 1 semana. Segue com apetite voraz, 

solicitando mamadas frequentes. Mãe nega febre, prostração ou diarreia. Relata fraldas 

mais secas desde ontem. Levado ao pediatra há 4 dias, que diagnosticou doença do 

refluxo gastroesofágico. Na ocasião do exame, estava pesando 4400g. Nasceu com 39 

semanas de idade gestacional, peso ao nascimento 3200g. Pré-natal de risco habitual, 

sem intercorrências. Parto vaginal, Apgar 9/10, alta da maternidade no segundo dia de 

vida. Está em aleitamento materno exclusivo desde então.  Ao exame: Peso 4100g. 

Lactente ativo, desidratação moderada, pulsos periféricos cheios e perfusão capilar 

periférica de 3 segundos. Abdome normotenso, ausência de visceromegalias, palpada 

massa no quadrante superior direito do abdome. 

 

Em relação ao diagnóstico mais provável, marque a alternativa CORRETA:   

  
A. (   )  Atresia duodenal.  

B. (   )  Intussuscepção intestinal. 

C. (   )  Má rotação intestinal com volvo.  

D. (   )  Estenose hipertrófica do piloro. 
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31ª QUESTÃO – Em relação à questão anterior, todos as alterações laboratoriais são 

esperadas, EXCETO:  

 
A. (   ) Hipercalemia. 

B. (   ) Alcalose metabólica. 

C. (   ) Hipocloremia. 

D. (   ) Elevação dos níveis de ureia. 

 
32ª QUESTÃO – Lactente com 4 meses de vida, sabidamente portador de Tetralogia de 

Fallot, levado às pressas ao Pronto Atendimento devido a episódio súbito de cianose 

intensa após o choro, acompanhada por taquipneia e rebaixamento do sensório.  Ao 

exame físico: lactente hipotônico e hipoativo,  SatO2 de 60%, frequência respiratória de 

60 irpm e não se ausculta sopro.   

 

Em relação ao manejo imediato desta emergência, marque a alternativa INCORRETA:   

  

A. (   ) Deve-se posicionar os joelhos do bebê sobre o abdome. 

B. (   ) Deve-se administrar oxigenoterapia.  

C. (   ) Deve-se administrar vasodilatadores. 

D. (   ) Deve-se administrar morfina.  

 

33ª QUESTÃO – Sobre a escarlatina, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (   ) Os contatos de escarlatina devem receber, de rotina, a quimioprofilaxia. 

B. (   ) O agente etiológico é o Staphylococcus aureus. 

C. (   ) A febre é, geralmente, baixa nos primeiros dias do exantema. 

D. (   ) A interrupção do contágio ocorre após 24 horas de penicilinoterapia. 

 
34ª QUESTÃO – Sobre a hipoglicemia neonatal, marque a alternativa INCORRETA: 
  
A. (   ) Deve ser suspeitada no recém-nascido que apresenta: convulsões, apneia, 

tremores, letargia, hipotonia, recusa alimentar, hipotermia e irregularidade 

respiratória. 

B. (   ) O diagnóstico é feito quando a glicemia for menor que 60 mg/dl. 

C. (   ) Pode ser assintomática. 

D. (   ) O recém-nascido submetido a exsanguineotransfusão tem risco aumentado de 

hipoglicemia. 

 
35ª QUESTÃO – Sobre a síndrome da pele escaldada, marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (   ) Apresenta sinal de Nikolsky positivo. 

B. (   ) É causada pela toxina produzida pelo Estreptococo beta-hemolítico. 

C. (   ) Acomete, geralmente, crianças maiores de 5 anos. 

D. (   ) Geralmente acomete mucosas. 
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36ª QUESTÃO – Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) A sibilância é comum nas pneumonias bacterianas típicas. 

B. (    ) O abscesso pulmonar é a complicação mais comum. 

C. (    ) A ausculta respiratória pode ser normal nos quadros iniciais. 

D. (    ) No recém nascido, o agente etiológico mais comum é o Streptococcus 

pneumoniae. 

 

37ª QUESTÃO – Sobre o leite materno, marque a alternativa CORRETA: 

  

A. (    ) O leite humano tem 80% de caseína e 20% de lactoalbumina. 

B. (    ) O colostro possui mais proteínas que o leite maduro. 

C. (    ) A galactose é o principal carboidrato do leite humano. 

D. (    ) O leite materno do recém-nascido pré-termo é composto por quantidade 

semelhante de calorias em relação ao do recém-nascido a termo. 

 

38ª QUESTÃO – Sobre o escorbuto, marque a alternativa INCORRETA: 

  

A. (    ) Sua incidência é maior entre 6 meses e 2 anos de idade. 

B. (    ) Associa-se a hemorragias cutâneas, hematomas gengivais e anemia. 

C. (    ) O diagnóstico diferencial é feito principalmente com doenças neurológicas, 

raquitismo, maus tratos, artrite, osteomielite, discite e doenças hematológicas. 

D. (    ) Atualmente é considerada uma doença muito comum. 

 

39ª QUESTÃO – Sobre a otite média aguda (OMA), marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) Sintomas como tosse e rinorreia podem preceder ou acompanhar a OMA. 

B. (    ) A associação de OMA e conjuntivite purulenta é muito sugestiva de infecção 

pelo Staphylococcus aureus. 

C. (    ) O tabagismo passivo não é fator de risco para OMA.  

D. (    ) O uso de anti-inflamatórios é indicado de rotina.  

 

40ª QUESTÃO – Em relação ao diagnóstico da hepatite B, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) O marcador mais importante da fase aguda é o anti-HBc IgG. 

B. (    ) O anti-HBc IgM permanece aumentado por muitos anos. 

C. (    ) O HBeAg indica replicação viral. 

D. (    ) Paciente HBsAg negativo pode ter presente o HBeAg. 
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RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 
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