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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

ã Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que
está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao
que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar
seu nome no primeiro retângulo.
ã Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta
esferográfica preta ou azul, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
ã Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma
leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
ã Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela
leitora.
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LínguaPortuguesa
No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, encontramos as seguintes peças publicitárias de uma
campanha de conscientização. Analisa-as.
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03

Sobre a campanha, analisa as seguintes
afirmações.

Nos enunciados de uma língua, temos
sentidos que são explícitos e outros, implícitos. Esses
últimos, podemos interpretar muitas vezes por marcas
linguísticas, como o uso de uma determinada palavra,
de um nexo ou de um tempo verbal, por exemplo.

I)

É uma iniciativa de caráter governamental, que
visa à conscientização sobre a importância do
médico pediatra.

II)

Apresenta três agentes familiares de cuidado à
criança, mostrando que a assistência infantil
não é responsabilidade exclusiva da mãe.

III)

Transmite verbalmente a importância do
amparo afetivo e responsável da família à
criança, mensagem essa rechaçada pelo texto
visual.

IV)

Os médicos referidos pelo texto o são pelo
primeiro nome (todos nomes brasileiros e
recorrentes em nossa sociedade). Tal fato
acentua o caráter menos impessoal da relação
médico-paciente,
atributo
considerado
positivamente pela campanha.
Estão corretas somente as afirmações

(a) I e III.
(b) I, II e IV.
(c) II, III e IV.
(d) I e II.
(e) II e IV.

Analisa as seguintes interpretações de
trechos dos depoimentos e assinala a alternativa
correta.
(a) Na fala de Ricardo, percebemos, pelo uso da
palavra “tudo”, que a altura acima da média é um
valor social desejável.
(b) Na fala de Daniela, o sintagma “seus momentos
difíceis” indica que ela considera (erroneamente)
a amamentação como parte do nascimento da
criança. Já a pediatra tem sua importância ainda
mais ressaltada no depoimento, em virtude de
“teria desistido” remeter ao ato de criar a Gabi.
(c) Na fala de Ricardo, o sufixo diminutivo em
“pertinho” reforça, através desse recurso da fala
infantil, o assunto: saúde das crianças. Já os
tempos verbais empregados em “orientou” e “vem
acompanhando” indicam que os processos de
orientação e acompanhamento são inexequíveis.
(d) Na fala de Zélia, o nexo “mesmo assim” indica
que ela se surpreendeu com a ligação do médico,
uma vez que ela não o havia contactado
novamente (já que a menina melhorara).
(e) Na fala de Zélia, o artigo definido em “todo o
cuidado” indica que a situação da bebê era
inédita e inspiradora de preocupação ao pediatra.

02
04
Na fala atribuída à Daniela, encontramos a
oração subordinada adverbial temporal reduzida de
infinitivo “ao amamentar”. Qual das orações a seguir
preserva mais o sentido original do excerto?
(a) “durante o período da amamentação”.
(b) “enquanto amamentava”.
(c) “no período da amamentação”.
(d) “se amamentava”.
(e) “caso amamentasse”.

No depoimento de Daniela, percebemos a
flexão do verbo “ser” no futuro do pretérito do
indicativo (“seria”). A escolha desse tempo verbal, em
obediência à norma-padrão da língua portuguesa,
deveu-se por um dos valores que ele pode assumir. O
mesmo valor supra-mencionado aparece em qual
das seguintes frases?
(a) Seria isso a causa do problema ou há algo de que
estamos nos esquecendo?
(b) Se estudasse
irreprochável.

mais,

ela

seria

uma

aluna

(c) Ela assumiu como médica no hospital, sem saber
que, dois anos após, seria convidada a dirigi-lo.
(d) Espero que ela faça uma péssima apresentação.
Seria um desejo vergonhoso?
(e) Acertando aquele pênalti, nosso time seria
campeão.
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O texto a seguir servirá de base para as questões de 5 a 8.

HOJE, ELAS SÃO FOFAS. E AMANHÃ?
MARINA YAMAOKA
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Crianças são seres adoráveis. Com bochechas redondas, bracinhos roliços e uma barriguinha macia, então, têm o
poder de derreter qualquer coração. São fofas. Fofas? Bem, do ponto de vista médico, a classificação para elas é outra: são
crianças com excesso de peso, cuja saúde está em risco e cuja probabilidade de se tornarem um adulto obeso cresce a cada
gesto de indulgência de seus pais. São eles – ou os adultos que em última instância decidem o que elas vão comer – os
principais responsáveis pela alarmante constatação a que acaba de chegar a pesquisa realizada sob a coordenação do
pediatra Mauro Fisberg, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). As crianças brasileiras estão ingerindo
muito mais calorias do que deveriam. Das que têm entre 2 e 5 anos de idade, 22% apresentam sobrepeso. Pior: 6% já
passaram para o patamar da obesidade – o que significa estar mais de 15% acima do peso ideal. Tudo somado, 28% da
garotada de até 5 anos está pesando mais do que seria saudável. Com isso, o Brasil acaba de ultrapassar os Estados Unidos –
o país mais gordo do mundo – em matéria de obesidade infantil. Por enquanto, a dianteira se refere apenas a essa faixa
etária. Mas é inevitável que se estenda para outras em breve.
De cada 100 meninos e meninas que apresentam quadro de obesidade aos 2 anos de idade, quinze conviverão com
o problema ao longo da vida. Já entre as crianças que chegam aos 10 anos obesas, 80% manterão esse padrão na fase adulta.
É comum que os pais, ao notar que seu filho está acima do peso, relevem o problema, baseados na crença de que, "quando
crescer, ele emagrece" ou na equivocada convicção de que "criança gordinha é criança saudável". Ocorre que, ao contrário
do que esperam esses pais, as gordurinhas dos pequenos rechonchudos não vão desaparecer num passe de mágica. A
primeira razão para isso é que quem cresceu em meio a frituras, sanduíches gordurosos e pacotes de biscoito recheado
resistirá mais a se adaptar a uma alimentação saudável no futuro. Mas a dificuldade em mudar hábitos alimentares
adquiridos na infância é só um dos fatores que ameaçam transformar a criança num adulto em luta eterna contra a balança.
Há outros, de ordem metabólica, e esses são ainda mais difíceis de reverter.
Pesquisadores descobriram, por exemplo, que, consumidos em excesso durante a fase de desenvolvimento,
gorduras e carboidratos inibem a ação das proteínas que atuam no cérebro e no fígado induzindo a sensação de saciedade
e estimulam as que controlam o apetite. O mesmo ocorre com as enzimas responsáveis por determinar o gasto de energia
do organismo. Esse descontrole pode se tornar irreversível e, nesse caso, terá o efeito possível de fazer com que a excriança gordinha, adulta, sinta necessidade de comer em grandes quantidades e apresente um gasto calórico
desproporcional às suas atividades físicas. Em resumo, pode fazer com que, ao longo de toda a vida, ela tenha facilidade
para engordar e dificuldade para emagrecer.
[...]
Como regra básica, especialistas recomendam que, antes dos 2 anos de idade, os pais não ofereçam nenhum tipo
de guloseima aos filhos. Depois dessa fase, com o incremento das atividades sociais da criança e a sua entrada em outros
ambientes, fica difícil proibir. "Mesmo porque a proibição pode dar origem a uma compulsão no futuro", diz a nutricionista
Priscila. Já o controle dos alimentos é possível e necessário. Se não dá para evitar que o filho tome refrigerantes na escola
ou em festinhas, por exemplo, é perfeitamente possível deixar de estocá-los às pilhas na geladeira de casa. As excursões às
lanchonetes de fast-food também podem ter a frequência estipulada – e, de preferência, reduzida ao mínimo. Entre 2004 e
2009, esse mercado duplicou no Brasil. Só o McDonald’s ganhou 100 000 clientes a mais a cada dia, boa parte deles,
crianças.
[...]
Perceber que o filho passou da categoria dos "fofinhos" para o patamar dos obesos muitas vezes não é simples.
Tomar a decisão de levá-lo a um especialista, passar a controlar a sua alimentação e – suma crueldade – colocá-lo "de
regime" pode parecer mais difícil ainda. Mas é desse tipo de decisão que depende a saúde dos pequenos. E deixar que eles
a percam tão cedo, isso sim, é de cortar o coração.
Revista Veja – 30/06/2010
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No 1º parágrafo do texto, apresentado a
seguir, tem-se, em dois momentos, o emprego do
pronome “cujo”, flexionado no gênero feminino
(“cuja”).
“(...) são crianças com excesso de peso, cuja
saúde está em risco e cuja probabilidade de se
tornarem um adulto obeso cresce a cada gesto de
indulgência dos pais.”
Analisa as frases a seguir, dando especial
atenção ao emprego do pronome cujo/cuja,
juntamente com a preposição, quando esta o
acompanha.
I)

O menino, de cujo pai estava separado,
começou a ganhar peso de forma exagerada.

II)

O pai, cuja filha estava afastado, foi procurar o
médico.

III)

A mãe, cuja filha passou
demonstrava preocupação.

IV)

O médico, sobre cuja responsabilidade estava
a criança enferma, ficou apreensivo.

a

engordar,

Qual(quais) frase(s) acima está(ão) de
acordo com as normas estabelecidas pela
gramática padrão da língua portuguesa?

(gordinhas) de hoje os adultos “fofos” (gordinhos
e graciosos) de amanhã, mas que viverão em luta
eterna contra a balança.
(d) O adjetivo “fofas” expressa apenas “sentido
negativo”, ou seja, as crianças “fofas” (obesas) de
hoje serão os adultos obesos de amanhã.
(e) O adjetivo “fofas” expressa um “sentido positivo”
e, ao mesmo tempo, um “sentido negativo”, ou
seja, as crianças “fofas” (graciosas), adoradas por
todos hoje, serão adultos “fofos”, os quais,
provavelmente, sejam vítimas de preconceito.
07
Analisa as afirmações a seguir sobre os
sinais de pontuação presentes no texto.
I)

O ponto de interrogação após a palavra “Fofas”
(linha 2) coloca em xeque, a partir de então, as
afirmações iniciais do texto.

II)

Os travessões presentes nas linhas 9 e 10
servem para isolar um elemento explicativo e
poderiam ser substituídos por vírgulas sem
alterar o sentido original do fragmento.

III)

Seria correto substituir a primeira vírgula da
linha 29 por ponto e vírgula.

IV)

A primeira vírgula da linha 35 é empregada
para isolar um termo que está deslocado na
frase.

(a) I e II apenas.
Está(ão) correta(s) apenas

(b) I e III apenas.
(c) II e IV apenas.

(a) I, II e IV.

(d) III e IV apenas.

(b) I e II.

(e) II e III apenas.

(c) I, III e IV.
(d) III e IV.
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(e) II e III.
Considerando o texto como um todo,
analisa as afirmações a seguir sobre seu título
(“Hoje, elas são fofas. E amanhã?”) e assinala a
alternativa correta.
(a) O adjetivo “fofas” expressa apenas “sentido
positivo”, ou seja, as crianças “fofas” (graciosas)
são aquelas adoradas por todos, mas,
futuramente, serão vítimas das próprias pessoas
que as adoravam na infância.
(b) O adjetivo “fofas” expressa um “duplo sentido”, ou
seja, as crianças “fofas” (gordinhas) são também
“fofas” (graciosas), mas, no futuro, serão,
provavelmente, adultos acima do peso.
(c) O adjetivo “fofas” leva
interpretação”, sendo as
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Conhecimentos específicos

Analisa as seguintes afirmações sobre os
recursos coesivos empregados no texto.
I)

A expressão “Das que” (linha 7) poderia ser
trocada por “Dentre as que”, preservando ao
máximo o sentido original do fragmento.

II)

Os nexos coesivos “Mas” (linha 11) e “Em
resumo” (linha 26) poderiam ser substituídos
por “Entretanto” e “Em suma”, respectivamente,
sem provocar alteração no sentido original
expresso no texto.

III)

A expressão “esses” (linha 20) refere-se a
“(fatores) de ordem metabólica” (linha 20).

IV)

O pronome “ela” (linha 26) retoma “ex-criança
gordinha, adulta” (linhas 24 e 25).
Está(ão) correta(s)

(a) I e II apenas.

09
Qual a principal droga que deve ser
utilizada no tratamento de manutenção em um
paciente com história de crises asmáticas de
repetição, após a alta hospitalar?
(a) Cromglicato de sódio.
(b) Antileucotrieno.
(c) Corticoide inalatório.
(d) Salbutamol.
(e) Aminofilina.
10
Frente a um lactente com história de
infecção do trato urinário após tratamento
adequado, a conduta a seguir é:

(b) III e IV apenas.
(c) I e IV apenas.
(d) II e III apenas.
(e) I, II, III e IV.

(a) encaminhar para ambulatório e revisar em 6
meses.
(b) solicitar urografia excretora.
(c) manter tratamento
investigação.

profilático

até

completar

(d) solicitar ecografia renal.
(e) realizar controle com EQU.
11
Paciente com 4 anos de idade, com história
de dor abdominal, emagrecimento e prostração chega
ao PA torporoso, com quadro de desidratação
importante.
De qual diagnóstico se deve suspeitar?
(a) Cetoacidose diabética.
(b) Gastroenterite aguda.
(c) Apendicite aguda.
(d) Enterocolite.
(e) Adenite mesentérica.
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15

Com relação ao tratamento de paciente
hospitalizado com diagnóstico de bronquiolite, é
correto afirmar que a principal droga a ser
utilizada é:

Na bronquiolite viral aguda, qual o agente
etiológico que pode deixar sequelas graves?
(a) Vírus sincicial respiratório.
(b) Vírus influenza.

(a) Corticoide endovenoso.
(b) Antibiótico.
(c) Broncodilatador.

(c) Vírus parainfluenza.
(d) Adenovírus.
(e) Echovírus.

(d) Oxigênio.
(e) Montelucaste.

16

13

Escolar de nove anos, com Diabete Mellitus
Tipo I, chega ao hospital com glicemia de 410mg/dl,
pH = 7,23; HCO3 = 14 mEq/L; cetonúria++ e
desidratação. Acerca da conduta imediata, é
correto afirmar que

Menino de dois anos vem apresentando, há
12 horas, febre alta, cefaleia e vômitos. Ao exame:
apresenta petéquias subconjuntivais, tronco e
membros. Mantém-se lúcido com períodos de
agitação, apresenta hipotensão arterial, mas com
ausência de sinais meníngeos. O diagnóstico
provável é de:
(a) Púrpura trombocitopênica.
(b) Endocardite bacteriana.
(c) Dengue hemorrágico.
(d) Meningococcemia.

(a) dose maciça de insulina IV é vital para a
prevenção das complicações neurológicas.
(b) soro glicofisiológico rápido é necessário para
correção do estado hiperosmolar.
(c) suporte geral incluindo hidratação é tão
importante quanto a administração de insulina.
(d) correção da acidose com bicarbonato deve vir
antes da administração da insulina.

(e) Doença de Kawasaki.

(e) dosagem de hemoglobina glicosilada
anteceder a definição da dose de insulina.

14

17

A respeito de meningite na criança, analise as
seguintes afirmações.

Em pacientes com Síndrome Nefrótica,
qual dos achados a seguir é indicativo de biópsia
renal?

I)

O agente etiológico mais frequente no período
escolar é o meningococo.

II)

As alterações liquóricas mais relevantes na
meningite bacteriana são aumento do número
de
leucócitos
com
predomínio
de
polimorfonucleares, aumento da proteína e da
glicose.

III)

A profilaxia está indicada para todos os casos
de meningite purulenta.
Está(ão) correta(s)

deve

(a) Complemento sérico elevado.
(b) Início do quadro antes dos seis meses.
(c) Proteinúria maciça.
(d) Edema generalizado.
(e) Microhematúria.
18
Qual o dado mais sensível ao exame
clínico para diagnóstico de pneumonia?

(a) apenas a I.
(b) apenas a II.
(c) apenas a I e a II.
(d) apenas a III.
(e) apenas a II e a III.
UFPel / CES
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(c) administrar bicarbonato de sódio para correção
da acidose.

Na avaliação com 24 horas de vida de um
recém-nascido de 29 semanas, com 750g, que
recebeu duas doses de surfactante e atualmente está
em ventilação mecânica em parâmetros de suporte,
você encontra pH 7,20, pCO2 52, pO2 65,Bic 10,
EB-7; sódio sérico 141mEq/L; potássio sérico
7,5mEq/L; cálcio total 9,0mg/dl; glicemia capilar
100mg/dL. O traçado eletrocardiográfico mostra
taquicardia ventricular e o coração é estruturalmente
normal pelo ecocardiograma. O débito urinário é
1,8ml/kg/hora. A partir dessa avaliação, o médico
deve prescrever:

(d) administrar
hipoxemia.

(a) resina de troca por via retal.
(b) aumento da frequência no respirador.
(c) bicarbonato de sódio-2mEq/kg e glicoinsulinoterapia por via endovenosa.
(d) bicarbonato de sódio-2mEq/kg, gluconato de
cálcio 100 mg/kg e glicoinsulinoterapia por via
endovenosa.
(e) bicarbonato de sódio-2mEq/kg, gluconato de
cálcio 100 mg/kg, glicoinsulinoterapia por via
endovenosa e resina de troca por via retal.
20
Recém-nascido de 27 semanas de idade
gestacional com peso de 900g tem quadro clínico e
radiológico compatível com Síndrome do Desconforto
Respiratório.
Iniciada
ventilação
mecânica
convencional com 2h de vida, recebe 2 doses de
surfactante exógeno com 3 e 12 h de vida. Mantémse estável, porém dependente de ventilação
mecânica nos seguintes parâmetros: FIO2 DE 0,25,
FR de 20 com, PIP de 18cm H2O e PEEP de 3 cm
H2O. Com 48 h de vida, apresenta piora progressiva
do quadro respiratório, sendo necessário aumentar-se
gradativamente o suporte ventilatório para os
seguintes níveis: FIO2 de 0,4, FR de 30cpm, PIP de
22 cm H2O e PEEP de 4 cm H2O – a fim de manter a
saturação de O2 entre 90 e 93% e FC entre 140 e
150 bpm. A gasometria arterial mostrava os seguintes
valores PH de 7,20, a PaO2 de 55 mmHg, PaCO2 de
65 mmHg, HCO3 de 13 mEq/L e de BE de -6. A
avaliação radiológica revelava campos pulmonares
bem aerados com infiltrado intersticial leve em ambos
os pulmões e área cardíaca normal.
Diante dessa situação clínica, a melhor
conduta para o caso é ajustar o suporte
ventilatório e:

surfactante

para

correção

da

(e) realizar avaliação ecocardiográfica para afastar
canal arterial com repercussão hemodinâmica.
21
Em relação à neuroproteção conferida pela
hipotermia em RN com asfixia perinatal, assinale a
alternativa correta quanto aos mecanismos
envolvidos.
(a) A hipotermia
cerebral.

eleva

a

demanda

metabólica

(b) A hipotermia acelera os mecanismos que levam à
necrose neuronal durante a fase de reperfusão
tecidual.
(c) A hipotermia amplia o acúmulo de glutamato e
radicais livres no sistema nervoso central.
(d) A hipotermia propicia a supressão das vias que
desencadeiam a apoptose celular, em no sistema
nervoso central.
(e) A hipotermia pode ser feita no recém-nascido em
qualquer momento após o nascimento, não
existindo uma janela terapêutica para sua maior
eficácia
22
Analise as afirmativas a seguir que
apresentam condutas de auxílio para diagnosticar a
presença da síndrome de HPPRN no RN.
I)

Obter uma gasometria de artéria umbilical
simultaneamente com uma gasometria de
artéria radial esquerda.

II)

Obter uma gasometria de artéria umbilical
simultaneamente com uma gasometria de
artéria radial direita.

III)

Obter um ecocardiograma.
Está(ão) correta(s)

(a) I e II apenas.
(b) I apenas.
(c) II apenas.
(d) II e III apenas.
(e) I, II e III.

(a) repetir a gasometria em 6h.
(b) iniciar digoxina para o tratamento da insuficiência
cardíaca.
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(b) Efetuar troca dos antimicrobianos, incluindo no
esquema antifúngicos.

O estreptococo beta hemolítico do grupo B,
desde a década de 70 está relacionado à
enfermidade e ao óbito neonatal. O rastreamento de
gestante quanto à colonização ano-retal e à profilaxia
antimicrobiana intraparto são preconizadas para
evitar a infecção neonatal. O período ideal para
realização do rastreamento da gestante é:

(c) Suspender a nutrição parenteral total pelo risco
de colestase.
(d) Introduzir cateter retal para descompressão.
(e) Indicar laparotomia exploradora para ressecção
do segmento necrosado.
26

(a) 28-30 semanas.
(b) 30-32 semanas.
(c) 32-34 semanas.
(d) 35-37 semanas.
(e) 38-40 semanas.

Um recém-nascido com 36 semanas de idade
gestacional é admitido na unidade neonatal com
desconforto
respiratório,
hepatoesplenomegalia,
petéquias, lesões bolhosas na palma das mãos e na
planta dos pés. A hipótese diagnóstica é:
(a) varicela.

24
Frente a um RN pré-termo com idade
gestacional de 26 semanas, com peso de
nascimento de 760 g, que evoluiu no terceiro dia
de vida com quadro de hiperpotassemia não
oligurica, no ECG, encontramos:

(b) estafilococos.
(c) sífilis.
(d) epidermólise bolhosa.
(e) síndrome de Stevens Johnson.
27

(a) onda T achatada.
(b) baixa voltagem do QRS.
(c) onda T alta e pontiaguda.
(d) presença de onda U.
(e) prolongamento do segmento PR.
25
No décimo dia de vida, um neonato PIG de 30
semanas e 900g de peso de nascimento, em
ventilação de suporte e dieta plena com fórmula para
prematuros, evolui com distensão abdominal, letargia,
hipotermia e elevados resíduos gástricos. O médico
assistente suspende a dieta, inicia nutrição parenteral
total, colhe hemograma, marcadores inflamatórios e
culturas sistêmicas e inicia antimicrobianos por via
parenteral. Quarenta e oito horas depois, o neonato
apresenta instabilidade respiratória e hemodinâmica,
sensibilidade à palpação abdominal, eritema de
parede abdominal e a radiografia de seu abdômen
mostra pneumoperitônio.
Assinale a alternativa que indique a
melhor conduta a ser seguida neste momento.
(a) Manter a conduta e repetir radiografia de
abdômen em 6 h.
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Analise a seguinte situação: um RN de 24
semanas com 5 dias de vida, pesando 510g,
entubado e ventilado por Sindrome do Desconforto
Respiratório, que evoluiu com perfuração intestinal e
encontra-se no primeiro dia pós-operatório de
laparotomia e ileostomia. Em relação à utilização de
analgesia:
(a) há necessidade de fazer analgesia com opioides,
pois a presença de dor intensa e repetida pode
piorar o prognóstico do paciente a curto, médio e
longo prazo.
(b) não há necessidade de utilizar analgésicos, pois
com 24 semanas o sistema nociceptivo não é
capaz de transmitir os impulsos dolorosos.
(c) há necessidade de fazer analgesia com
diazepínicos, pois a presença de dor intensa e
repetida pode piorar o prognóstico a curto, médio
e longo prazo.
(d) há necessidade de fazer analgesia com
barbitúrico, pois a presença de dor intensa e
repetida pode piorar o prognóstico a curto, médio
e longo prazo.
(e) não há necessidade de analgesia, pois mesmo
que o RN sinta dor, ele não tem memória da dor e
a dor não leva a consequências a longo prazo
para o paciente.
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Na Unidade de Terapia Intensiva, um recémnascido prematuro, com 34 semanas de idade
gestacional, pesando 1.420 gramas, encontra-se no
9º dia de vida e apresenta letargia, hipotermia,
vômitos, resíduo gástrico aumentado, distensão
abdominal e enterorragia. A radiografia de abdome
mostra sinais de íleo paralítico, pneumatose intestinal
e ar no sistema porta. É correto afirmar que:

Os defeitos cardíacos mais comumente
associados à atresia do esôfago são:

(a) os fatores de riscos para o desenvolvimento de
enterocolite
necrosante
envolvidos
nesse
paciente são a prematuridade e o uso de
alimentação enteral.
(b) o tratamento cirúrgico está indicado com a
ressecção do segmento envolvido e a derivação
intestinal externa.

(a) comunicação interatrial (CIA), tetralogia de Fallot
e coarctação de aorta.
(b) comunicação interatrial (CIA), comunicação
interventricular (CIV) e tetralogia de Fallot.
(c) comunicação interatrial (CIA), persistência do
canal arterial (PCA) e tetralogia de Fallot.
(d) comunicação interventricular (CIV), persistência
do canal arterial (PCA) e tetralogia de Fallot.
(e) comunicação interatrial (CIA), comunicação
interventricular (CIV) e persistência do canal
arterial (PCA).
31

(c) o diagnóstico é de enterocolite necrosante,
Estágio III.

São efeitos adversos da anfotericina B no
recém-nascido:

(d) a presença de pneumatose intestinal e ar no
sistema porta indica ruptura da barreira intestinal
com passagem de ar intra luminal para a
circulação sistêmica.

(a) hipotensão, arritmias, anemia, plaquetopenia e
nefrotoxicidade.

(e) carboidratos do leite materno não absorvidos são
os mais indicados, por não promoverem a
fermentação e a produção de ácido lático.

(b) hepatite, hipercalemia, redução do débito urinário
e plaquetopenia.
(c) aumento das enzimas hepáticas, aumento da
creatinina, hiperglicemia e trombofilia.

29

(d) rash cutâneo,
plaquetopenia.

O médico intensivista é chamado para avaliar
o paciente que está agitado, “brigando” com o
ventilador. Qual o procedimento adequado (em
ordem de importância)?

(e) anemia, nefrotoxicidade, edema e trombofilia.

(a) Aumentar as drogas sedativas, administrar
bloqueadores neuromusculares, verificar o
funcionamento
do
ventilador,
considerar
obstrução do TET e afastar pneumotórax.
(b) Verificar o funcionamento do ventilador,
considerar
obstrução
do
TET,
afastar
pneumotórax e considerar o aumento da sedação
e
a
administração
de
bloqueadores
neuromusculares.
(c) Solicitar exames (RX de tórax e gasometria),
aumentar as drogas sedativas, considerar
obstrução do TET e verificar o funcionamento do
ventilador.

hipercalemia,

hiperatremia

e

32
Um paciente de oito anos dá entrada na
emergência com quadro de choque séptico, pressão
arterial de 55 x 35 mm HG e perfusão periférica
lentificada. Inicialmente é administrado oxigênio, feita
avaliação inicial da respiração (que está adequada),
estabelecido acesso vascular e coletado sangue para
exames.
Assinale a alternativa que corresponde à
próxima terapia mais adequada para suporte
hemodinâmico:
(a) fazer infusão de norepinefrina na tentativa de
aumentar a resistência vascular sistêmica.

(d) Prescrever
bloqueadores
neuromusculares,
aumentar a sedação, considerar obstrução do
TET e verificar o funcionamento do ventilador.

(b) iniciar infusão combinada de dopamina e
dobutamina, com o objetivo de alcançar os efeitos
sinérgicos dessas drogas.

(e) Aumentar drogas sedativas, pedir exames (RX e
gasometria), considerar obstrução do TET e
verificar o funcionamento do ventilador.

(c) infundir bolus repetidos de solução de cristaloide
isotônico.
(d) colocar monitorização invasiva e não invasiva.
(e) fazer infusão de albumina.
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Que antibiótico deve ser associado à
cefotriaxona quando houver possibilidade de
meningite
por
Streptococcus
pneumoniae
resistente à penicilina?

Um médico está assistindo um paciente de
dez anos em parada cardíaca e foi detectado ritmo de
fibrilação ventricular. A equipe já está ventilando com
bolsa valva máscara, fazendo massagem cardíaca
externa e já foram dados três choques com
desfibrilador, alternados com epinefrina venosa, mas
o paciente não apresenta resposta às manobras.
Além de manter todas as manobras de
reanimação
cardiopulmonar,
a
medicação
indicada nesse momento para esse paciente é:

(a) Cefepime.
(b) Vancomicina.
(c) Ampicilina.
(d) Aztreonan.
(e) Cefotazidima.
34
O médico é chamado para atender a um
paciente de sete anos na enfermaria de Pediatria, que
se apresenta arresponsivo, em apneia e sem pulsos
centrais. A enfermeira já iniciou ventilação com bolsavalva-máscara e instala a monitorização cardíaca. A
prioridade da monitorização cardíaca, nesse caso,
justifica-se pela:
(a) necessidade de avaliar o ritmo, com finalidade de
diagnosticar taquicardia supraventricular, quando
seria necessário o uso de adenosina.
(b) urgência do diagnóstico de quadro de Atividade
Elétrica sem Pulso, quando seria necessário o
choque com 4j/kg.
(c) necessidade de usar altas doses de adrenalina,
procedimento altamente recomendável na parada
cardiorrespiratória.
(d) necessidade de diagnóstico imediato de causas
prováveis da parada cardíaca, tais com
hipovolemia, hipóxia ou acidose.

(a) procainamida.
(b) amiodarona.
(c) adenosina.
(d) dopamina.
(e) atropina.
37
Um paciente de 7 anos chega na Emergência
Pediátrica trazido pelo médico socorrista, com
diagnóstico
de
taquicardia
supraventricular.
Apresenta frequência cardíaca de 280 bpm,
sudorese, palidez cutânea e perfusão periférica muito
lentificada. A terapia inicial mais adequada para
este caso é:
(a) realizar cardioversão sincronizada na dose de 0,5
a 1 J/kg.
(b) tentar manobras vagais, podendo repeti-las no
máximo três vezes.
(c) realizar desfibrilação imediata, pelo risco dessa
arritmia evoluir para parada cardíaca.

(e) possibilidade de identificar, durante a parada
cardíaca, ritmos com indicação ou não de
choque.

(d) iniciar betabloqueador venoso.

35

38

São marcadores úteis para auxílio no
diagnóstico de sepse neonatal:

O PEEP (pressão expiratória positiva final)
é frequentemente utilizado na ventilação de
crianças, com a seguinte vantagem ou finalidade:

(a) leucocitose, proteína C reativa diminuída e
plaquetopenia.
(b) neutropenia,
relação
neutrófilos
imaturos/
neutrófilos totais > 0,2 e proteína C reativa
elevada.
(c) relação neutrófilos imaturos/neutrófilos totais
> 0,12, proteína C reativa diminuída e leucopenia.

(e) iniciar infusão de Adenosina.

(a) aumentar o espaço morto.
(b) aumentar o retorno venoso.
(c) ajudar na reabsorção do edema pulmonar.
(d) diminuir o atelectrauma com posterior aumento do
biotrauma.
(e) reduzir o consumo de surfactante endógeno.

(d) leucopenia,
relação
neutrófilos
imaturos/neutrófilos totais < 0,2 e plaquetopenia.
(e) proteína C reativa elevada, contagem de
neutrófilos bastonados elevados e leucocitose.
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No terceiro dia de vida, um recém-nascido
pré-termo de 30 semanas, filho de diabética, com
1.800g, após três doses de surfactante, necessita
aumento dos parâmetros ventilatórios no respirador
por acidose respiratória. Ao exame, apresenta
precórdio dinâmico, pulsos amplos, sopro contínuo
com irradiação para o dorso e hepatomegalia. Seu
hematócrito é 45%, a bilirrubina indireta 2,5 mg/dL e
tem creatinina e plaquetas normais. O diagnóstico
ecocardiográfico é persistência de canal arterial,
medindo 1,5 mm, com repercussão hemodinâmica e
sem disfunção miocárdica. A conduta indicada é:
(a) administrar indometacina 0,2 mg/kg.
(b) iniciar furosemida EV 1 mg/kg/dia 8/8 h.
(c) administrar prostaglandina 0,2 mg/kg
(d) iniciar dobutamina 5 microgramas/kg/min EV.
(e) indicar correção cirúrgica.
40
Um recém-nascido masculino nasceu por
cesárea de urgência após diagnóstico de
descolamento
de
placenta.
Necessitou
de
reanimação,
incluindo
intubação,
massagem
cardíaca, adrenalina e expansão de volume. O Apgar
foi de “0” no 1º minuto e 4 no 5º minuto. Com 24
horas de vida, apresentou oligúria e hematúria. Qual
a causa mais provável desses achados e qual a
conduta adequada nesse momento?
(a) Lesão renal por necrose tubular. Confirmar o
diagnóstico por ultrassonografia renal e restringir
2
líquidos a 400 ml/m de superfície corporal.
(b) Pré-renal, por redução do volume circulante.
Oferecer SF (0,9%), 10 a 20 ml/kg em uma hora
e, após, furosemide.
(c) Disfunção tubular. Indicar diálise e, enquanto se
aguarda, infundir bicarbonato.
(d) Pós-renal, obstrutiva. Controlar débito urinário e
solicitar avaliação do cirurgião.
(e) Necrose cortical. Verificar a excreção fracionada
de sódio, reduzir a oferta de potássio e considerar
diálise.
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