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INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a 
numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 100 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 
aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 
haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector 
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de 
armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido 
quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, 
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 
para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização 
para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 

Clínica Médica 
 
 
 
 

Cirurgia Geral 
 
 
 
 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

 
 
 

Pediatria 
 
 
 
 

Medicina 
Preventiva e 

Social 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81 - 91 - 

02 - 12 - 22 - 32 - 42 - 52 - 62 - 72 - 82 - 92 - 

03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 

04 - 14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 - 74 - 84 - 94 - 

05 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 - 95 - 

06 - 16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 66 - 76 - 86 - 96 - 

07 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 67 - 77 - 87 - 97 - 

08 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88 - 98 - 

09 - 19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 - 79 - 89 - 99 - 

10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 
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CLÍNICA MÉDICA 
 
01 - Paciente feminina de 70 anos é internada por exacerbação infecciosa de DPOC. Ela apresenta melhora gradual e 

significativa ao longo do curso de antibioticoterapia adequada para o foco pulmonar. No entanto, desenvolve múltiplos 
episódios de diarreia e evolui com hipotensão arterial. É transferida para a UTI com diagnóstico de choque séptico por 
Clostridium difficile. O mecanismo de ação do antibiótico correto para esse caso de colite pseudomembranosa se dá 
pela inibição da: 

 

a) síntese proteica por ligação à subunidade 30S do ribossoma bacteriano. 
b) DNA topoisomerase bacteriana. 
►c) formação de peptidoglicano na parede celular. 
d) síntese de folato. 
e) síntese proteica por ligação à subunidade 50S do ribossoma bacteriano. 

 
02 - Paciente feminina de 50 anos é atendida por um quadro de agitação motora há duas semanas. Ela refere sensação de 

melhora ao se movimentar e é incapaz de permanecer sentada ou parada durante a consulta. A paciente apresenta 
história de esquizofrenia e iniciou uso de haloperidol há três semanas. Apresenta FC 94/min, PA 122/78 mmHg, 
FR 17/min, temperatura 37,4 °C. À inspeção, apresenta movimentos frequentes de membros superiores e inferiores 
bilateralmente. Nesse caso, o diagnóstico correto é: 

 

►a) acatisia. 
b) hipertermia maligna. 
c) síndrome neuroléptica maligna. 
d) discinesia tardia. 
e) distonia aguda. 

 
03 - Paciente masculino de 24 anos é atendido em consulta ambulatorial com uma história de dor e distensão abdominal 

ao longo dos últimos três meses, associada a uma erupção cutânea papulovesicular e intensamente pruriginosa. Ele 
refere perda de peso não intencional, diarreia e flatulência. Nega uso de medicamentos, de mudança em hábitos 
alimentares e de viagem recente. Sobre a investigação complementar adequada do caso apresentado, o exame 
correto é: 

 

a) coprocultura. 
b) pesquisa de sangue oculto nas fezes. 
c) colonoscopia com biópsia. 
►d) anticorpos antitransglutaminase tecidual IgA. 
e) teste de tolerância à lactose. 

 

 
04 - Paciente feminina de 25 anos procura o pronto-atendimento por dor e edema de membro inferior direito, além de dor 

torácica leve, uma semana após receber alta de internamento para abordagem cirúrgica de apendicite complicada. 
Você revisa o prontuário e constata que ela não recebeu profilaxia para tromboembolismo venoso. Não apresenta 
história prévia de evento trombótico. Ao exame físico, apresenta empastamento de panturrilha e sinal de Homans 
positivo à direita. Ecodoppler venoso de membros inferiores confirmou o diagnóstico de trombose venosa profunda 
proximal, e angiotomografia computadorizada de tórax não demonstrou falhas de enchimento. Apresenta BHCG 
negativo. Sinais vitais dentro da normalidade, sem instabilidade hemodinâmica. Nesse caso, a duração correta do 
tratamento é de: 

 

a) quatro semanas. 
►b) três meses. 
c) seis meses. 
d) um ano. 
e) tempo indefinido. 

 
05 - Paciente masculino de 60 anos, assintomático, procura atendimento para saber informações sobre rastreamento de 

câncer de pulmão após ouvir no noticiário sobre um screening que confere até 20% de redução na mortalidade por 
essa doença. Ele é tabagista de 20 cigarros por dia desde os 25 anos de idade. A recomendação correta nesse caso é: 

 

a) tomografia por emissão de pósitrons a cada 2 anos. 
b) radiografia de tórax anual. 
c) angiotomografia computadorizada de tórax a cada 5 anos. 
►d) tomografia computadorizada de baixa dosagem de tórax anual. 
e) radiografia de tórax a cada 3 anos. 

 

 
06 - Na suspeita de pseudotrombocitopenia, recomenda-se a confirmação laboratorial por meio de uma técnica específica. 

Assinale a alternativa que apresenta essa técnica. 
 

a) Contagem de plaquetas em tubo com EDTA. 
b) Dosagem de fibrinogênio. 
►c) Contagem de plaquetas em tubo com citrato. 
d) Contagem de plaquetas em tubo com fluoreto. 
e) Contagem de reticulócitos.  
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07 - Paciente masculino de 41 anos procura atendimento clínico para avaliação pré-operatória, com plano de realizar 
cirurgia artroscópica de joelho. Ele é assintomático, não apresenta comorbidades e não faz uso de medicamentos. 
Nega tabagismo e etilismo. Sem antecedentes cirúrgicos, apresenta sinais vitais dentro da normalidade e exame físico 
sem particularidades. Em relação à avaliação pré-operatória do risco de sangramento, a conduta mais adequada para 
esse caso é: 

 

a) tempo de coagulação. 
b) hemograma completo com contagem diferencial. 
c) tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
d) hemograma completo, com contagem diferencial, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
►e) avaliação da história clínica. 

 
08 - Paciente masculino de 30 anos dá entrada em coma na emergência por tentativa de suicídio com overdose de 

paracetamol. Nesse caso, qual é o grau de encefalopatia hepática na escala de West Haven? 
 

a) Grau I. 
b) Grau II. 
c) Grau III. 
►d) Grau IV. 
e) Grau V. 

 
09 - O uso de rifaximina em pacientes com cirrose hepática e encefalopatia hepática está associado aos seguintes fatores, 

EXCETO: 
 

►a) maior toxicidade renal pela droga. 
b) prevenção de recorrência. 
c) menor número de internamentos hospitalares. 
d) menor duração no tempo de internamento hospitalar. 
e) maior economia de recursos apesar do custo da droga. 

 
*10 - Paciente masculino de 19 anos procura o pronto-atendimento por lesões 

ulceradas em lábio inferior e por exantema maculopapular em palmas das mãos 
com morfologia em íris (vide imagem ao lado). O agente infeccioso associado a 
essa condição é: 

 

a) Eritema multiforme. 
b) Necrólise epidérmica tóxica. 
c) Síndrome de Stevens-Johnson. 
d) Síndrome DIHS. 
e) Urticária. 

 
11 - Qual é a causa mais comum de trombofilia hereditária em descendentes de europeus? 
 

►a) Fator V de Leiden. 
b) Deficiência de proteína S. 
c) Deficiência de proteína C. 
d) Hiper-homocisteinemia. 
e) Níveis aumentados de Fator VIII. 

 
12 - Você é o médico responsável pelo primeiro atendimento de um paciente masculino de 51 anos após ter sido realizado 

o diagnóstico de cirrose hepática por NAFLD. No momento, não faz uso de medicamentos. Ele nunca apresentou 
hemorragia digestiva, ascite, peritonite bacteriana espontânea (PBE) ou encefalopatia hepática. O paciente traz o 
resultado de uma endoscopia digestiva alta que evidenciou cordões varicosos de grosso calibre no esôfago. Ultrassom 
de abdome demonstrou achados compatíveis com hepatopatia crônica e ausência de ascite. Nesse caso, a conduta 
correta é: 

 

a) seguimento ambulatorial com exames de rotina, sem necessidade de tratamento adicional. 
►b) ligadura elástica endoscópica das varizes. 
c) profilaxia de PBE com norfloxacino. 
d) atenolol. 
e) furosemida. 

 
13 - Você é o médico da enfermaria que assumiu o caso de um paciente masculino de 36 anos, admitido por queixas de 

dor abdominal intensa e náuseas com vômitos. Dentre os exames laboratoriais da entrada, destaca-se lipase sérica de 
1.065 U/L. Foi realizado diagnóstico de pancreatite aguda alcoólica. O caso foi manejado com jejum, tratamento 
suportivo incluindo hidratação, antieméticos e analgésicos opioides. Agora, no terceiro dia de internamento, o paciente 
apresenta melhora importante da dor abdominal e não apresenta mais episódios de náuseas ou êmese. Sinais vitais 
dentro da normalidade. Ao exame físico, RHA presentes e ausência de dor abdominal. Nova dosagem de lipase 
sérica = 1.071 U/L. Ele se queixa de fome. Nesse caso, a conduta correta é: 

 

a) solicitar tomografia computadorizada de abdome. 
b) aguardar diminuição dos valores séricos de lipase. 
c) manter jejum até suspensão dos analgésicos. 
d) iniciar antibioticoterapia. 
►e) reiniciar dieta via oral. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas.  

 
(Créditos da imagem: Samuel Freire da Silva, 
M.D. Copyright © 1999-2018 Atlas 
Dermatológico. Todos os Direitos Reservados. 
<http://www.atlasdermatologico.com.br>.) 
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14 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fármaco e a dose, de forma a ser considerada uma estatina de alta 
potência. 

 

a) Pitavastatina 2 mg. 
b) Atorvastatina 20 mg. 
c) Pravastatina 20 mg. 
►d) Rosuvastatina 40 mg. 
e) Sinvastatina 80 mg. 

 
15 - A melhor estratégia para redução do risco de injúria renal aguda associada a contraste (nefropatia induzida por 

contraste) em pacientes submetidos a angiografia é: 
 

a) furosemida antes da aplicação de contraste. 
b) manitol antes da aplicação de contraste. 
►c) solução salina 0,9% antes e após a aplicação de contraste. 
d) acetilcisteína antes e após a aplicação do contraste. 
e) bicarbonato de sódio antes da aplicação do contraste. 

 
16 - Qual é a causa mais comum de hiponatremia euvolêmica? 
 

a) Insuficiência adrenal primária. 
b) Insuficiência adrenal secundária. 
c) Hipotireoidismo. 
►d) SIADH. 
e) Potomania. 

 
17 - Paciente feminina de 22 anos é avaliada em ambulatório por piora do quadro de asma. Ela passou a fazer uso de 

salbutamol sob demanda, 4 vezes por semana, e passou a acordar com sintomas uma noite por semana com 
necessidade de usar o salbutamol. Ela consegue realizar as atividades do dia a dia e atividade física, fazendo uso de 
salbutamol antes do exercício. Os sinais vitais estão dentro da normalidade e o exame físico não apresenta 
particularidades, inclusive com MV+ bilateralmente sem ruídos adventícios e sem sibilos. Espirometria demonstra 
VEF1 = 84% do previsto e VEF1/CVF = 81%. A partir do exposto, a conduta correta inclui: 

 

a) realizar uso do salbutamol de horário. 
b) acrescentar β2-agonista de longa duração. 
►c) acrescentar corticosteroide inalatório em baixa dose. 
d) acrescentar β2-agonista de longa duração e corticosteroide inalatório em baixa dose. 
e) acrescentar corticosteroide oral. 

 
18 - Em relação ao manejo terapêutico de crise adrenal, além de ressuscitação volêmica com solução salina 0,9%, deve ser 

administrada: 
 

►a) hidrocortisona em dose alta. 
b) fludrocortisona em dose alta. 
c) dexametasona em dose baixa. 
d) metilprednisolona em dose intermediária. 
e) prednisolona em dose alta. 

 
19 - Você é o médico responsável pelo acompanhamento clínico de uma paciente feminina de 77 anos internada pela 

Ortopedia por uma fratura de articulação coxofemoral, em uso de sonda vesical de demora por incontinência urinária 
sem sinais de retenção. Paciente apresenta boa evolução clínica e sem sinais ou sintomas significativos, exceto dor 
no local da cirurgia. Após você convencer o médico residente a remover a sonda vesical de demora no 3º dia de pós-
operatório, ele resolveu solicitar um exame parcial de urina (PU) com urocultura, com resultado de PU dentro da 
normalidade e crescimento de Candida albicans na urocultura. A conduta correta de sua orientação à equipe 
cirúrgica é: 

 

a) repetição da coleta de parcial de urina e urocultura. 
►b) observação clínica. 
c) início de fluconazol via oral. 
d) início de fluconazol via endovenosa. 
e) realização de lavagem vesical com solução salina 0,9%. 

 
20 - Paciente masculino de 28 anos procura o pronto-atendimento por quadro de rinorreia purulenta, congestão nasal e 

cefaleia frontal. Iniciou febre há dois dias, com dor à palpação do local. Hoje pela manhã iniciou quadro de diplopia. 
Não apresenta outras comorbidades ou uso de medicações. Os sinais vitais estão dentro da normalidade, exceto 
temperatura de 38,4 °C. Ao exame físico, nota-se dor à palpação de seio maxilar à esquerda e paralisia de III par 
craniano à esquerda. Qual conduta deve ser realizada? 

 

a) Iniciar amoxicilina e reavaliar em 3 dias. 
b) Aguardar laudo de tomografia computadorizada de seios da face. 
c) Iniciar moxifloxacino e reavaliar em 3 dias. 
d) Iniciar amoxicilina e clavulanato e reavaliar em 3 dias. 
►e) Realizar intervenção cirúrgica e antibioticoterapia endovenosa. 
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CIRURGIA GERAL 
 

 
21 - Em que momento deve ser administrado o antibiótico profilático? 
 

a) Na noite anterior à cirurgia. 
b) No momento da incisão cirúrgica. 
c) Imediatamente após o término da cirurgia. 
►d) Uma hora antes da cirurgia. 
e) Pelo menos 3 horas antes da cirurgia. 

 
22 - Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta. 
 

a) A detecção de esofagite erosiva na endoscopia é necessária para a realização do diagnóstico. 
►b) Os componentes lesivos do refluxo são o ácido, a pepsina, a secreção pancreática e a secreção biliar. 
c) O esôfago de Barrett é definido pela presença de displasia na mucosa do esôfago. 
d) A primeira opção de tratamento é a cirurgia. 
e) O tratamento cirúrgico, quando indicado, é a gastrectomia. 

 
23 - Em relação à colecistolitíase, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O aumento da concentração associado a estase da bile predispõe à formação de cálculos na vesícula biliar. 
(   ) Na população ocidental, a maioria dos cálculos de vesícula biliar é de colesterol puro. 
(   ) Taxas elevadas de colesterol e lipídeos na bile excretada pelo fígado é fator predisponente para a gênese de 

cálculos de colesterol. 
(   ) A solubilidade do colesterol na bile depende da quantidade relativa de colesterol, sais biliares e lecitina. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 
24 - No tratamento cirúrgico da hipertensão portal, 

assinale a alternativa que corresponde ao esquema 
da ilustração ao lado. 

 

a) Derivação porto-cava término-lateral. 
b) Derivação espleno-renal não seletiva. 
c) Derivação porto-cava látero-lateral. 
d) Interposição meso-caval. 
►e) Derivação espleno-renal distal. 
 

 
25 - A respeito das complicações das úlceras pépticas gastroduodenais, assinale a alternativa correta. 
 

a) A complicação mais frequente é a estenose do piloro. 
b) Na presença de hemorragia, o tratamento cirúrgico está indicado de imediato. 
►c) No tratamento cirúrgico das complicações, a tendência atual é limitar o procedimento à resolução da complicação, 

evitando-se o tratamento definitivo da úlcera. 
d) No caso de perfuração, o tratamento é clínico. A cirurgia está reservada para os casos com evolução desfavorável. 
e) No caso de estenose do piloro, o tratamento inicial é a erradicação do H. pylori. 

 
26 - Em relação aos tumores gástricos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A linfadenectomia melhora o prognóstico no tratamento cirúrgico curativo do adenocarcinoma. 
b) O tumor maligno mais frequente é o carcinoma de células escamosas. 
c) A úlcera péptica é uma condição pré-cancerosa. 
d) A hematêmese, a melena e a anemia crônica são as manifestações clínicas mais frequentes. 
e) Os adenomas são os pólipos não neoplásicos mais frequentes do estômago. 

 
27 - Um paciente de 34 anos, portador de constipação crônica, foi atendido em pronto-atendimento por dor e tumoração 

anal há 6 horas, após evacuação prolongada com esforço. Ao exame, observou-se uma hemorroida externa 
trombosada de 15 mm e aspecto agudo. Qual é a melhor opção de tratamento? 

 

a) Ligadura elástica do mamilo hemorroidário afetado. 
b) Escleroterapia com solução de fenol a 5%. 
►c) Resseção do mamilo sob anestesia local. 
d) Hemorroidectomia fechada pela técnica de Ferguson. 
e) Anopexia anorretal por grampeamento. 
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28 - Paciente feminina, 52 anos, é internada no setor de emergência com quadro de 20 horas de evolução de dor abdominal 
aguda de forte intensidade associada a náuseas e vômitos. A dor localiza-se no andar superior do abdome anterior e 
irradia-se para o dorso. O hemograma mostra 16.000 leucócitos e a amilase sérica é de 3.750 UI/dL. Após atendimento 
inicial, e com evolução clínica favorável, qual exame complementar está indicado para definição do diagnóstico 
etiológico mais provável do quadro clínico apresentado? 

 

a) Ultrassonografia endoscópica. 
b) Seriografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno. 
c) Tomografia axial computadorizada. 
d) Endoscopia digestiva alta. 
►e) Ecografia abdominal. 

 
29 - Em relação aos tumores benignos do fígado, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O adenoma hepático acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade e está associado ao uso de 
anticoncepcionais orais. 

(   ) A hiperplasia nodular focal deve ser ressecada cirurgicamente, pelo risco de transformação maligna. 
(   ) O hemangioma é o tumor benigno do fígado mais comum. 
(   ) A síndrome de Kassabach-Merritt é uma síndrome rara associada ao adenoma. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – V – V. 
►d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 
30 - Paciente masculino, 38 anos, é submetido, em caráter de emergência, a laparotomia exploradora e ulcerorrafia de 

duodeno por úlcera péptica perfurada em peritônio livre. No 3º dia pós-operatório, apresenta saída de secreção 
digestiva corada por bile pelo dreno abdominal, cuja aferição de débito diário nos próximos 3 dias foi de 950 mL em 
média. Qual a conduta clínica a ser adotada nesse momento? 

 

a) Reoperar o paciente em regime de urgência, para realizar gastrectomia subtotal à Billroth II com exclusão do duodeno. 
►b) Iniciar terapia nutricional do tipo parenteral exclusiva. 
c) Iniciar terapia nutricional do tipo enteral exclusiva. 
d) Reoperar o paciente em regime de urgência, para realizar ressutura da perfuração da úlcera duodenal. 
e) Iniciar terapia nutricional do tipo parenteral associada a terapia nutricional do tipo enteral. 
 

31 - Atualmente, a etiologia mais comum de pancreatite crônica no adulto é: 
 

►a) alcoólica. 
b) traumática (trauma fechado). 
c) idiopática. 
d) hereditária autossômica dominante. 
e) autoimune. 

 
32 - Manifestação extracolônica que NÃO está relacionada à retocolite ulcerativa idiopática: 

 

a) pioderma gangrenoso. 
b) eritema nodoso. 
c) artrite. 
d) úlceras aftosas na cavidade oral. 
►e) hemorroidas. 

 
33 - Paciente feminina, 30 anos de idade, comparece ao serviço de emergência com queixa de dor, cianose e parestesia na 

mão direita. Sem pulsos distais. Tabagista há dezessete anos, com relato de três abortamentos prévios e início recente 
de anticoncepcional hormonal oral. Sobre o diagnóstico e o tratamento nesse caso, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Provável trombose arterial em paciente com mais de um fator de risco, sendo necessário tratamento invasivo. 
b) O quadro é confirmatório de síndrome antifosfolípide e não necessita tratamento invasivo. 
c) O quadro é de oclusão arterial aguda e sua resolução é espontânea. 
d) O diagnóstico é de oclusão arterial e deve-se adotar tratamento medicamentoso com heparina, sem risco de evolução 

desfavorável. 
e) A causa mais comum de oclusão arterial aguda é a aterosclerose, sendo, nesse caso, a angioplastia isolada a melhor 

forma de tratamento. 
 

34 - Levando em consideração a classificação de Nyhus para as hérnias inguinais, é correto afirmar: 
 

a) Hérnia inguinal que se apresenta com o ânulo inguinal profundo dilatado é do tipo I. 
b) Hérnia inguinal direta é do tipo II. 
►c) Hérnia associada a dilatação do ânulo inguinal profundo e destruição da fáscia transveralis é do tipo III. 
d) Hérnia femoral é considerada tipo IV. 
e) Hérnias recorrentes não são classificadas. 
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35 - Com relação à resposta metabólica ao jejum prolongado, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os hepatócitos convertem o lactato periférico em novas moléculas de glicose. 
►b) A ativação do ciclo de Cori é estratégia de conservação de energia (moléculas de ATP) para o organismo. 
c) Gliconeogênese refere-se à produção de novas moléculas de glicose a partir de aminoácidos como a alanina. 
d) Tanto o glicogênio hepático quanto o periférico esgotam-se em questão de horas após início do jejum. 
e) O enterócito é capaz de transformar glutamina em alanina durante o jejum prolongado. 

 
36 - Qual é o nome do hormônio responsável por estimular o apetite (orexigênico) que se encontra diminuído no paciente 

submetido a gastroplastia com derivação gastrojejunal para tratamento da obesidade mórbida? 
 

a) Hormônio do crescimento. 
b) Insulina. 
c) Colecistoquinina. 
►d) Grelina. 
e) Glucagon. 

 
37 - A respeito da fisiopatologia da apendicite aguda, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A causa é a obstrução da luz do apêndice cecal. 
2. A obstrução arterial é a determinante para a isquemia da mucosa do apêndice. 
3. A progressiva distensão do apêndice e isquemia da mucosa levam à perfuração da parede do apêndice cecal. 
4. A flora bacteriana do apêndice cecal é a mesma encontrada no intestino delgado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - Paciente com 62 anos de idade, sexo masculino, apresenta quadro de hematêmese acompanhado de melena. Com 

relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A etiologia mais comum é doença ulcerosa péptica. 
(   ) A endoscopia digestiva alta está contraindicada, pela dificuldade de visualização. 
(   ) O paciente deverá ser submetido a tomografia computadorizada abdominal, para identificação da possível causa 

do sangramento. 
(   ) A presença de melena indica que provavelmente o local de sangramento encontra-se acima do ângulo de Treitz. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – F – F – V. 

 
O caso clínico a seguir é referência para as questões 39 e 40. 
 

Paciente de 63 anos, sexo masculino, é trazido ao hospital nível I de trauma por familiares, vítima de ferimento de arma 
branca em região epigástrica. Ao exame, vias aéreas pérvias, sem colar cervical e tábua rígida; MV bilateral positivo, sem 
ruídos adventícios e expansibilidade torácica preservada, com saturação de O2 em ar ambiente de 97%; bulhas cardíacas 
rítmicas e normofonéticas, pulsos periféricos presentes, com frequência cardíaca de 122 bpm e PA de 90x50 mmHg; 
Glasgow 15, pupilas isofotorreagentes; e ferimento corto-contuso em região epigástrica de 3 cm de extensão. 

 
39 - Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial correta. 
 

a) Máscara de O2 10 l/min, reposição de cristaloide e tomografia computadorizada de abdome e pelve; e se presença de 
pneumoperitônio, laparotomia. 

b) Intubação orotraqueal, reposição de cristaloide e hemocomponentes e raios X simples de abdome. 
►c) Máscara de O2 10 l/min, reposição de cristaloide e hemocomponentes e laparotomia. 
d) Máscara de O2 10 l/min, reposição de cristaloide e hemocomponentes e exploração local de ferida abdominal; e se positivo, 

laparotomia. 
e) Intubação orotraqueal, reposição de cristaloide e hemocomponentes e laparoscopia. 

 
40 - Durante o tratamento cirúrgico desse paciente, apesar da reposição volêmica, ele permanece hemodinamicamente 

instável. É identificada uma lesão no cólon transverso, comprometendo aproximadamente 2/3 da circunferência do 
cólon, com contaminação fecal importante da cavidade abdominal e lesão de vaso sanguíneo do mesentério. Além da 
ligadura do vaso do mesentério, a conduta mais apropriada é: 

 

a) ressecção do segmento colônico comprometido e anastomose primária. 
b) sutura da lesão, com drenagem da cavidade abdominal. 
c) colectomia total, com ileorreto anastomose. 
►d) ressecção do segmento colônico comprometido e estoma proximal e fístula mucosa distal. 
e) sutura da lesão, com drenagem da cavidade abdominal e peritoniostomia.  
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
41 - Gestante de alto risco, 35 anos, com parceiro fixo há 10 anos, na 28ª semana de gestação, realizando pré-natal 

especializado. Compareceu às 10 consultas regularmente desde o 1º trimestre. Confirmado diagnóstico de lúpus 
eritematoso sistêmico há 18 anos, pelos critérios ACR-1997, apresentou insuficiência renal aguda e hipertensão arterial 
(AP = glomerulonefrite proliferativa focal, há 17 anos). Secundigesta, com um parto transpélvico induzido, há 6 anos, 
na 26ª semana por óbito fetal (G2 – P1 natimorto = 570 g), com pré-eclâmpsia complicada por síndrome HELLP. 
Anticoncepção, a seguir, com acetato de medroxiprogesterona 150 mg por via IM a cada 90 dias por 5 anos. Apresentou 
remissão da atividade lúpica há 1 ano e foi liberada pela reumatologia, devido ao desejo do casal de engravidar. Na 
consulta pré-concepcional, os exames de anticorpo anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e IgM, anti-La/SS-B e 
anti-Ro/SS-A estavam negativos; pesquisa de proteinúria de 24 h = 500 mg. Medicações em uso: hidroxicloroquina 
400 mg/dia, AAS 100 mg/dia, azatioprina 150 mg/dia, ácido fólico 5 mg/dia, prednisona 20 mg/dia, sulfato ferroso 
40 mg/dia (ferro elementar), carbonato de cálcio 1000 mg/dia, metildopa 750 mg/dia e enoxaparina 40 mg/dia foram 
mantidos durante o pré-natal. Exames de rotina do pré-natal ampliado e de imagem, todos normais. Há 15 dias 
apresentou “picos” hipertensivos, procurou nosso pronto-atendimento, assintomática, bem orientada e, ao exame 
físico, PA = 170/120 mmHg, FC = 88 bpm, saturação O2 = 97% ar ambiente, IMC = 30. Exame obstétrico: AU = 22 cm, 
Din. uterina = ausente, BCF = 152 bpm. Toque vaginal = colo grosso, longo, posterior e impérvio. Como o prognóstico 
da gestação é prejudicado quando a paciente é portadora de LES, durante a consulta pré-concepcional, essas 
pacientes devem programar as suas gestações considerando que: 

 

1. tempo de remissão da doença acima de 12 meses e o tempo da confirmação diagnóstica acima de 3 anos até o 
início da gravidez são obrigatórios, para permitir a concepção, devido à estabilidade da doença e uso de baixa 
dose de corticosteroides. 

2. último episódio de reativação da doença acima de 6 meses e tempo da confirmação do diagnóstico acima de 
2 anos até o início da gestação permitem a concepção com segurança, porque a paciente está mais equilibrada 
imunologicamente. 

3. creatinina sérica inferior a 1,6 mg/dL, proteinúria inferior a 1 g/24 h e hipertensão arterial bem controlada, durante 
a consulta pré-concepcional e na primeira consulta pré-natal, são preditores de melhores resultados perinatais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente o item 3 é verdadeiro. 
c) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 2 e 3 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 

 
42 - Dando sequência ao caso clínico da questão 41, foi realizada a internação da paciente: Diagnósticos de gestação de 

26 semanas + nefrite lúpica + hipertensão arterial crônica (crise hipertensiva e suspeita de pré-eclâmpsia 
superajuntada). Administrou-se hidralazina 5 mg diluída EV lentamente no centro obstétrico. Foram solicitados exames 
laboratoriais para HELLP, atividade lúpica e dopplerfluxometria obstétrica. Aumentou-se a dose de metildopa para 
2,0 g/dia e da prednisona para 60 mg/dia. Resultados de exames: Hb = 13, VG = 40,1%, leucócitos = 7.000, 
plaquetas = 230.000, LDH = 800, BT = 0,66, AST = 23, creatinina = 0,7, C3 = 102, C4 = 30, proteinúria de 24 h = 4,5 g. 
Dopplerfluxometria: IG 26 semanas + 1 dia, PFE = 850 g, ILA normal, relação I.R. da artéria UMB/I.R. da ACM = 0,76. 
Permaneceu internada por duas semanas, devido a piora progressiva da função renal e da hipertensão arterial. Atingiu 
proteinúria de 15 g/24h. Necessitou de pulsoterapia com metilprednisolona e adição de anlodipino 20 mg/dia. Suspenso 
o AAS. Iniciada betametasona 12 mg IM/dia/2 dias, devido a dopplerfluxometria: gestação de 28 semanas +3 dias, 
centralização e ducto venoso com onda “A” ausente, PFE de 1000 g (10º percentil), ILA normal. Reservadas vagas nas 
UTIs de adulto e neonatal. Realizado sulfato de magnésio esquema de zuspan EV diluído no pré-operatório da cesárea 
e hidrocortisona EV 300 mg durante a cesárea e no puerpério 100 mg EV 8/8h durante 24 horas. Recém-nascido 
feminino, APGAR = 8/8, peso = 980 g (A.I.G.) e índice de Parkin = 28 semanas. 

 

Quanto aos medicamentos utilizados, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A azatioprina (categoria D do FDA) e a hidroxicloroquina (categoria C do FDA) deveriam ser suspensas durante 
essa gestação, porque seus riscos superam os seus benefícios. 

(   ) A “pulsoterapia” com metilprednisolona (categoria C do FDA no 2°/3° trimestres) em altas doses foi bem indicada 
nessa gestação, para acelerar a maturidade pulmonar fetal, mas não para melhorar a nefrite lúpica. 

(   ) Não foi necessário suspender a prednisona (categoria D do FDA no 1° trimestre - categoria C no 2°/3° trimestres) 
nessa gestação, por apresentar mínima passagem placentária (a droga é metabolizada pela aromatase 
placentária). 

(   ) A betametasona foi bem indicada nessa gestação devido à prematuridade, para acelerar a maturidade pulmonar 
fetal, porque cruza a barreira placentária, mas não para prevenção do bloqueio atrioventricular total e do lúpus 
neonatal. 

(   ) O sulfato de magnésio, prévio à cesárea, foi bem indicado para a neuroproteção fetal. A hidrocortisona também 
foi bem indicada para a prevenção da insuficiência adrenal materna e evitar reativação do LES pelo estresse do 
parto. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F – F. 
b) F – V – F – V – V. 
c) V – F – V – V – F. 
►d) F – F – V – V – V. 
e) V – F – F – F – V.  
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43 - Com base no mesmo caso clínico da questão 42, quanto à interrupção da gestação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A via de parto, na gestante com LES bem controlado, segue a indicação obstétrica. Recomenda-se interrupção da 
gestação com, no máximo, 40 semanas, em razão dos riscos de insuficiência placentária após esse período. 

2. Toda gestante com LES, ao atingir a 34ª semana de gestação, deverá ser submetida a uma interrupção eletiva 
dessa gestação, independentemente da atividade ou da gravidade da doença, para não comprometer o binômio 
materno-fetal. 

3. A interrupção eletiva da gestação só é realizada nos casos em que se observa o comprometimento do bem-estar 
materno ou fetal que justifique o seu término. Quando ocorrer sofrimento fetal agudo ou o comprometimento 
grave da saúde materna, deve ser feita independentemente da maturidade pulmonar fetal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
44 - Gestante primigesta, 21 anos, dá entrada no Pronto-Atendimento da Maternidade do Hospital de Clínicas da UFPR 

referindo dor abdominal, vômitos intensos e sangramento vaginal em moderada quantidade. Nega comorbidades, 
tabagismo ou uso de entorpecentes. Refere seguimento pré-natal em UBS, no entanto não trouxe o cartão de pré-natal. 
Idade gestacional pelo tempo de amenorreia de 12 semanas. O exame físico demonstrou altura uterina na cicatriz 
umbilical, batimentos cardíacos inaudíveis e eliminação de vesículas douradas pelo orifício cervical interno ao exame 
especular. Na ecografia não foi visualizado embrião e foi observada a seguinte imagem ocupando toda a cavidade 
uterina: 

 

 
 

Considerando a história clínica e a imagem ecográfica, assinale a alternativa correta. 
 

a) O tratamento é o esvaziamento intrauterino, sendo a curetagem o método primário de eleição. 
►b) Provavelmente se trata de mola hidatiforme completa, sendo que os valores de beta-hCG, geralmente, estão acima de 

100.000 mUI/mL. 
c) O diagnóstico de mola hidatiforme incompleta não pode ser descartado, sendo que a confirmação diagnóstica se faz pelo 

achado anátomo-patológico de degeneração hidrópica e edema viloso difuso. 
d) Em caso de mola hidatiforme completa, o risco de progressão para formas malignas é menor que 5%. 
e) O esvaziamento molar é prioridade frente às complicações clínicas associadas à mola, como a tireotoxicose ou a 

hipertensão arterial. 
 
45 - ASF, 40 anos, tercigesta, secundípara, teve o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 5 anos. Os dois primeiros 

partos foram normais, há 10 e 8 anos, com fetos AIG e no termo. Vem sendo controlada metabolicamente com dieta, 
atividade física e insulinoterapia na dose total de 60 UI ao dia, entre insulinas regular e NPH, com perfis glicêmicos 
mostrando metas não atingidas com glicemias médias diárias acima de 140 mg%. Atualmente está com 34 semanas 
de gestação, e ecografia realizada hoje revela feto GIG, percentil 95%, líquido amniótico (LA) aumentado, ILA = 250 mm. 
Nesse caso, a melhor conduta é: 

 

►a) internar a paciente para melhorar seus níveis glicêmicos, aumentando as doses de insulinas, permitindo avançar mais na 
idade gestacional e realizando propedêutica de vitalidade fetal, peso e volume de LA. 

b) realizar interrupção da gestação, em virtude do alto risco de óbito fetal, posto que a polidramnia e a macrossomia são 
quadros irreversíveis. 

c) compensar o diabetes corrigindo o esquema das insulinas, para permitir levar a gestação até 40 semanas. 
d) prescrever corticoide por 2 dias e resolver a gestação por cesariana. 
e) prescrever corticoide por 2 dias e resolver a gestação por indução do parto. 
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46 - Com relação à restrição de crescimento intrauterino (RCIU), assinale a alterantiva correta. 
 

a) A restrição de crescimento intrauterino tem como principal causa a infecção por citomegalovírus, visto que esse patógeno 
está associado à aplasia medular fetal. 

b) A produção deficiente de insulina materna tem sido demonstrada como fator intrínseco à gênese da RCIU. 
c) A restrição do crescimento intrauterino pode ser tratada pela utilização de anti-hipertensivos de ação central ou pela 

utilização de betabloqueadores. 
d) No caso de diástole zero da artéria umbilical, o próximo vaso a ser avaliado é a artéria cerebral média. 
►e) A dopplervelocimetria permite a diferenciação do feto pequeno por insuficiência placentária do feto pequeno constitucional. 

 
47 - Com relação ao rastreamento de aneuploidias no primeiro trimestre da gestação, assinale a alternativa correta. 
 

a) A medida da translucência nucal quando acima do 95o percentil infere um alto risco para aneuploidias, independentemente 
da utilização de técnica padronizada. 

b) O risco de aneuploidias aumenta com a idade materna e com a idade gestacional. 
►c) Adicionalmente à medida da translucência nucal, outros marcadores ecográficos, como o osso nasal, o ducto venoso e o 

fluxo tricúspide, podem ser utilizados no rastreamento de aneuploidias. 
d) O DNA fetal livre no sangue materno tem-se demonstrado um método de rastreamento de grande valor, principalmente 

pela alta taxa de detecção e baixo custo. 
e) O rastreamento bioquímico das aneuploidias pode ser feito pela dosagem sérica da fração beta livre da gonadotrofina 

coriônica humana e do hormônio antimulleriano. 
 
48 - Paciente de 62 anos de idade, gesta 3 cesárea 3, última menstruação há 12 anos, queixa-se de sangramento via vaginal 

tendo iniciado há 6 meses. Ecografia pélvica endovaginal revelou volume uterino de 140 cm3, endométrio de 14 mm, 
ovários sem particularidades. Foi submetida a histeroscopia. Anatomopatológico: adenocarcinoma endometrioide 
grau 1. Exames laboratoriais da rotina pré-operatória dentro dos parâmetros da normalidade. Foi submetida a 
histerectomia total abdominal + salpingooforectomia bilateral + estadiamento cirúrgico IA. A cirurgia durou 3 horas e 
40 minutos. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial crônica controlada em uso de losartana 50 mg de 12 em 
12 horas. IMC: 28. A respeito desse caso, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. De acordo com a American Society of Anesthesiologists, há risco cirúrgico da paciente ASA 3. 
2. A paciente deve usar meia elástica, deambulação precoce e enoxaparina 40 mg subcutâneo durante o 

internamento hospitalar. 
3. A paciente deve utilizar cefazolina 2 gramas dose única 30 minutos antes de iniciar o procedimento. 
4. A paciente deverá ser submetida a radioterapia como terapia adjuvante. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
49 - Paciente com 26 anos de idade, casada, gesta 2, cesárea 1, aborto 1, procura pronto-atendimento de ginecologia com 

queixa de atraso menstrual (não sabe precisar a data da última menstruação), dor no baixo ventre há 2 semanas, 
acompanhada de sangramento genital há 3 semanas. Tem ciclos menstruais irregulares, utiliza como contracepção 
preservativo e às vezes progestogênio isolado. Exame especular: saída de pequena quantidade de sangue escuro pelo 
orifício cervical. Toque vaginal: útero em AVF (anteversoflexão), pouco aumentado de tamanho, dor na palpação do 
anexo esquerdo. PA: 110x70 mmHg. Pulso: 104 bpm. Mucosas um pouco descoradas. Hemograma coletado no dia: 
hemoglobina 9,6 g/dL, hematócrito 28%, leucócitos 7200/mm3. Transaminase glutâmica oxalacética: 25 U/L. 
Transaminase glutâmica pirúvica: 30 U/L. Creatinina: 0,9 mg/dl. Beta hCG: 1800 mU/ml. Ecografia pélvica endovaginal: 
útero em AVF, volume de 115 cm3, endométrio 8 mm, massa em anexo esquerdo amorfa medindo 30x34 mm. Anexo 
direito sem alterações, fundo de saco livre. A respeito do assunto, considere as seguintes ações: 

 

1. Indicar videolaparoscopia. 
2. Prescrever metotrexate 50 mg/m2 de superfície corporal, via intramuscular. Repetir beta hCG quantitativo no 

quarto e sétimo dia. Caso a redução do nível do beta hCG seja menor que 15% no sétimo dia, repetir nova dose 
de metotrexate. 

3. Conduta expectante, repetir o beta hCG 1 semana após. 
4. Prescrever metotrexate 1 mg/kg nos dias 1, 3, 5, 7, alternando com ácido folínico na dose de 0,1 mg/kg nos dias 2, 

4, 6 e 8, dosando beta hCG quantitativo no dia da nova aplicação do metotrexate. 
 

Está/Estão correta(s) as ações: 
 

a) 2 apenas. 
►b) 2 e 4 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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50 - Paciente de 46 anos de idade, gesta 4, para 4, data da última menstruação há 14 meses. É hipertensa crônica controlada 
em uso de enalapril 10 mg de 12 em 12 horas, hipotireoidismo em uso de levotiroxina 50 mcg/dia. Apresenta as 
seguintes queixas: ondas de calor, 15 a 17 episódios ao dia, notadamente no período noturno, sudorese, parestesia 
nos membros superiores, insônia e nervosismo. Índice de massa corpórea: 26. Traz os seguintes exames: 
FSH 48 mUI/ml, estradiol 24 picogramas/ml. Ecografia endovaginal: volume uterino 128 cm3, endométrio 5 mm, 
mamografia BIRADS 2 (calcificações secretórias múltiplas). Colesterol 180 mg/dl, HDL 54 mg/dl, triglicerideos 
110 mg/dl, glicemia de jejum 92 mg/dl, hemograma normal. TSH 2,1 mU/L. Densitometria óssea: L1-L4: Tscore: -1,4 colo 
de fêmur: Tscore: -1,2. Fêmur total: Tscore: -1,6. Com relação ao caso clínico apresentado, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Nessa paciente, está indicada a prescrição de raloxifeno 60 mg/dia + cálcio e vitamina D. 
(   ) Prescrever estradiol 50 microgramas/dia + acetato de noretisterona 170 microgramas/dia na forma de adesivo. 
(   ) Solicitar nova dosagem do FSH, estradiol e prescrever fluoxetina 20 mg/dia via oral. 
(   ) Prescrever isoflavona de soja 75 mg, via oral, 1 vez ao dia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
►e) F – V – F – F. 

 
51 - Paciente com 28 anos de idade, solteira, apresentando ciclos menstruais irregulares há 2 anos, queixa-se de pele 

oleosa, pelos no rosto e nos membros inferiores. Tem atividade sexual e utiliza preservativo como método 
contraceptivo. Tem IMC (índice de massa corpórea) de 32. Traz os seguintes exames: LH 18 mUI/ml, FSH 5,8 mUI/ml, 
TSH 4 mU/L, glicemia de jejum 91 mg/dl, insulina basal 30 mU/L. Exame físico: paciente tem acne na face, pele oleosa 
e pelos na região do queixo e nos membros inferiores. Paciente deseja obter melhora das queixas clínicas e apresentar 
ciclos menstruais regulares. Levando em consideração os dados apresentados, deve-se orientar perda de peso, dieta 
hipocalórica e prescrever: 

 

a) espironolactona 50 mg via oral duas vezes ao dia. 
b) etinilestradiol 0,03 mg/dia + 0,15 mg/dia de levonorgestrel. 
c) etinilestradiol 0,05 mg/dia + 0,15 mg/dia de drospirenona. 
►d) 3 mg de drospirenona e 0,03 mg de etinilestradiol. 
e) espironolactona 100 mg ao dia + acetado de ciproterona 25 mg/dia. 

 
52 - Paciente de 60 anos de idade, gesta 1, para 0, aborto 1, menopausada há 10 anos, vem a consulta no Ambulatório de 

Climatério. PA: 130x80 mmHg. Nega uso de terapia hormonal. Antecedentes pessoais: hipotireoidismo em uso de 
levotiroxina 75 mcg/dia. IMC: 35. Traz os seguintes exames: lipidograma dentro dos parâmetros da normalidade. 
Glicemia de jejum: 99 mg/dL. TSH: 2,1 mU/L. Mamografia e ecografia mamária BIRADS 3. Ecografia endovaginal: 
volume uterino 92 cm3. Endométrio 7 mm. Duas imagens intracavitárias hipo e hiperecoicas mescladas dentro do 
endométrio medindo 20x25 mm a primeira e 25x28 mm a segunda. Paciente está assintomática. Com base no quadro 
apresentado, deve-se: 

 

a) repetir mamografia e ecografia mamária em 12 meses. 
►b) repetir mamografia e ecografia mamária em 6 meses e indicar histeroscopia. 
c) solicitar ressonância magnética nuclear das mamas e indicar dilatação e curetagem uterina. 
d) repetir mamografia em 3 meses associada a ressonância magnética nuclear e indicar histeroscopia. 
e) solicitar ressonância magnética nuclear das mamas e indicar histeroscopia. 

 
53 - Paciente com 18 anos de idade é encaminhada por apresentar laudo de exame citológico cérvico-vaginal compatível 

com lesão intraepitelial cervical de alto grau (HSIL). O exame colposcópico apresenta lesão acetobranca densa 
sugestiva de achado maior, totalmente visualizada tanto em seu limite caudal quanto no cranial. Realizada a biópsia, 
o laudo histopatológico mostrou NIC III. Nesse caso, a melhor opção terapêutica é: 

 

a) método VER X TRATAR. 
►b) citologia e colposcopia semestralmente durante 24 meses. 
c) exérese da zona de transformação com a cirurgia de alta frequência. 
d) teste do DNA-HPV imediatamente. 
e) métodos destrutivos como primeira escolha terapêutica. 

 
54 - Paciente com 62 anos de idade, gesta VII, para VII, com queixa de sensação de bola na vagina há 10 anos, acompanhada 

de aumento da frequência urinária e desconforto no baixo ventre. Ao exame ginecológico, apresenta deiscência 
máxima da parede vaginal anterior e posterior e prolapso apical, caracterizando um prolapso de órgão pélvico (POP). 
Com relação à melhor resposta ao caso clínico, é correto afirmar: 

 

a) o trauma do músculo ileopsoas durante o segundo estágio do trabalho de parto tem envolvimento na gênese do POP. 
b) anormalidades na anatomia, fisiologia e biologia molecular dos músculos lisos da parede vaginal não apresentam relação 

com o POP. 
►c) o POP está comumente associado a alterações genitourinárias, gastrointestinais e musculoesqueléticas. 
d) o POP deverá sempre ser tratado. 
e) o aumento da frequência urinária poderá ser causado pela hipoatividade do detrusor. 
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55 - Paciente de 34 anos procura atendimento na unidade básica de saúde por desejar gestação. É casada há 1 ano e não 
usa métodos contraceptivos desde então. É saudável, refere exames de rotina normais e informa ciclos de 28-42 dias, 
com fluxo menstrual normal e sem dismenorreia. Fuma 10 cigarros/dia há 8 anos. O parceiro tem 39 anos, é também 
hígido e não tem filhos de relacionamentos anteriores. Ao exame físico, não se observa nenhuma alteração 
ginecológica. PA: 125/77 mmHg, IMC: 26,3 kg/m2, Índice de Ferriman-Gallwey: 5. Com relação a esse caso, deve-se: 

 

a) prescrever ácido fólico, estimular interrupção do tabagismo, orientar o casal a manter uma regularidade de relações sexuais 
e tranquilizá-los sobre o quadro, uma vez que não se observam alterações nos exames de rotina e exame físico. 

b) prescrever ácido fólico e iniciar metformina e indução com citrato de clomifeno, uma vez que o quadro sugere síndrome 
dos ovários policísticos. 

c) prescrever ácido fólico, solicitar espermograma e iniciar indução com citrato de clomifeno, uma vez que o quadro sugere 
síndrome dos ovários policísticos. 

d) prescrever ácido fólico e solicitar ecografia transvaginal, histerossalpingografia e videolaparoscopia. 
►e) prescrever ácido fólico e solicitar histerossalpingografia, FSH, espermograma e ecografia transvaginal seriada. 

 
*56 - Paciente de 23 anos, nuligesta, usuária de contraceptivo hormonal combinado de baixa dose há 3 anos (etinilestradiol 

30 mcg + levonorgestrel 150 mcg), procura atendimento em unidade de saúde referindo que esqueceu 3 comprimidos 
na última semana e manteve relação sexual desprotegida há 2 dias. Deseja orientações. DUM: há 17 dias. Nesse caso: 

 

a) a paciente deverá fazer um teste de BHCG e, caso negativo, deverá manter o uso do contraceptivo, associado a um 
método de barreira por 7 dias. 

b) a paciente deverá interromper a cartela, aguardar a menstruação e iniciar nova cartela. Devem-se oferecer exames de 
sorologia para doenças sexualmente transmissíveis. 

c) a paciente poderá ser submetida a inserção de DIU T-Cobre, por se tratar de método eficaz para contracepção de 
emergência, se indicado até 5 dias após a relação desprotegida. 

d) como a paciente é usuária de contraceptivos há muito tempo, não há necessidade de contracepção de emergência, mesmo 
com os esquecimentos. 

e) O esquecimento de múltiplas doses a coloca em risco para uma gestação indesejada e, portanto, ela deverá fazer uso de 
0,75 mg de levonorgestrel, em dose única, como contracepção de emergência. 

 
57 - Assinale a alternativa que relaciona corretamente a condição clínica e a contraindicação ao método contraceptivo. 
 

►a) Paciente de 38 anos, G2P2, diabética não insulinodependente há 3 anos – não tem restrições ao uso de métodos 
contraceptivos hormonais. 

b) Paciente de 18 anos, G0, sem parceiro fixo – não deverá usar dispositivos intrauterinos, pelo risco aumentado de infecção 
pélvica durante o período de uso. 

c) Paciente de 42 anos, G1P1, hígida, sem vícios e com ciclos regulares – não deverá usar métodos combinados, pelo risco 
aumentado de eventos vasculares. 

d) Paciente de 38 anos, tabagista de 8 cigarros/dia – não tem restrições ao uso de métodos hormonais, devido à sua baixa 
carga tabágica. 

e) Paciente de 40 anos, G2P2, tabagista de 12 cigarros/dia – não deverá usar métodos combinados, pelo risco aumentado 
de eventos vasculares. 

 
58 - Paciente de 30 anos apresenta infertilidade primária há 5 anos. Apresenta dismenorreia e dispareunia. 

Histerossalpingografia normal. Ciclos irregulares. Ecografia pélvica transvaginal mostra cisto ovariano hiperecogênico 
de 3 cm de diâmetro. Tem como antecedentes uma apendicectomia aos 18 anos. Dosagem hormonal no 3o dia do ciclo 
com estradiol de 30 pg/ml e FSH de 5,7 mUI/ml. Cônjuge com espermograma normal. Com os dados acima, pode-se 
considerar que: 

 

a) visto o quadro clínico, estaria indicada a administração de 3 meses de anticoncepcional oral, para regular o ciclo. 
b) o procedimento de fertilização in vitro não estaria indicado. 
►c) podemos indicar a laparoscopia para melhor avaliação, considerando o quadro clínico sugestivo de endometriose. 
d) a indução da ovulação e inseminação intrauterina seriam mais indicados. 
e) o fator ovulatório é a única causa da infertilidade. 

 
59 - Paciente de 40 anos com histórico de 3 gestações e 3 abortamentos no primeiro trimestre, sendo que tanto no primeiro 

quanto no último aborto não foram visualizados os embriões ao ultrassom. O estudo genético do último abortamento 
mostrou uma trissomia do cromossoma 21. Com base no caso, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Considerando a idade, poderíamos indicar a fertilização in vitro e o estudo genético pré-implantacional (PGS). 
2. Dentre as anomalias genéticas encontradas nos abortamentos, as trissomias são as mais frequentes. 
3. As anomalias genéticas são responsáveis pela maioria das causas de abortamento de repetição. 
4. Além da idade materna, a policistose ovariana e alterações espermáticas (elevado índice de fragmentação do DNA) 

podem estar relacionadas com abortamentos de repetição. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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60 - A reserva ovariana nos mostra a capacidade do ovário de responder aos estímulos hormonais, sejam endógenos ou 
exógenos. Assim, é correto afirmar: 

 

a) A ecografia pélvica transvaginal seriada com contagem de folículos antrais é suficiente para mostrar a falência ovariana. 
►b) As dosagens de estradiol, FSH e LH no 3o dia do ciclo são suficientes para o diagnóstico de reserva ovariana diminuída. 
c) Níveis do hormônio antimulleriano acima de 2,5 demonstram reserva ovariana diminuída. 
d) Com a dosagem do hormônio antimulleriano, podemos prever a idade com que a paciente estará na menopausa. 
e) As dosagens de FSH no 3º dia do ciclo, estradiol no 18º dia e LH no 24º dia são suficientes para o diagnóstico de reserva 

ovariana diminuída. 
 

PEDIATRIA 
 
61 - Você é o médico da Unidade de Saúde Básica e está atendendo um lactente com 1 ano e 5 meses que apresenta febre, 

sem sinais localizatórios. Como parte da investigação, decide avaliar a urina, buscando uma causa para a febre 
referida. Com relação à urinálise (ou exame de elementos anormais de sedimentoscopia – EAS), é correto afirmar: 

 

a) A coleta de urina por meio de saco coletor estéril é a técnica apropriada para o lactente, especialmente quando se busca 
identificar causa infecciosa para a febre. 

b) A urina deve ser avaliada até 1 hora após a coleta, e caso não seja possível, deve ser congelada e avaliada em no máximo 
7 dias. 

c) Alimentos e medicamentos como antibióticos podem alterar a cor da urina e aumentar a detecção de sangue na urinálise. 
►d) A detecção de leucocitúria é importante no diagnóstico da infecção urinária, e a presença de vulvovaginites pode levar a 

um resultado falso-positivo pela contaminação. 
e) A presença de cilindros urinários na análise da urina indica alteração vesical, e cilindros graxos são comuns nas 

pielonefrites. 
 
62 - Você recebe na Unidade de Saúde um lactente choroso, irritado e com febre. Ao examiná-lo, confirma o diagnóstico 

de otite média aguda (OMA). Sobre o diagnóstico e manejo do quadro, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em lactentes, a otalgia é rara e deve ser pouco valorizada. 
b) A presença de abaulamento da membrana timpânica tem baixa especificidade para o diagnóstico em lactentes, uma vez 

que a febre pode acarretar o mesmo sinal clínico. 
►c) Febre alta e otalgia de forte intensidade são indicativos do uso de antibióticos para o tratamento da OMA. 
d) O antibiótico de escolha para tratamento da OMA bilateral é a amoxicilina com clavulanato, devido à alta resistência do 

Streptococcus pneumoniae nesses casos. 

e) A complicação mais frequente da OMA é a meningite bacteriana e ocorre especialmente nos casos inicialmente manejados 
com conduta expectante. 

 
63 - Com relação às rinossinusites agudas em crianças, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A infecção viral de vias aéreas superiores é o principal fator de risco para o desenvolvimento de rinossinusite 
aguda bacteriana. 

(   ) Obstrução dos óstios sinusais, disfunção do aparelho ciliar e espessamento de secreções nasais são importantes 
fatores na sua patogênese. 

(   ) Permanência de sintomas após 5 dias, aumento ou reaparecimento de secreção nasal e tosse ou febre após 
melhora inicial devem levar à suspeita de rinossinusite aguda bacteriana. 

(   ) Secreção nasal mucopurulenta por 4 dias acompanhada de febre acima de 39 ºC ou permanência de sintomas por 
mais de 10 dias são indicativos da necessidade de prescrição de antibiótico. 

(   ) O uso de corticoide intranasal diminui o número de dias de tratamento com antibiótico. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V – F. 
b) F – F – V – F – V. 
c) V – F – F – V – F. 
d) F – V – V – V – F. 
e) V – F – V – F – V. 

 
64 - Criança de 8 anos de idade vem à consulta acompanhada dos pais por apresentar gripes muito frequentes. Os 

episódios de gripe ocorrem quase toda semana e caracterizam-se por coriza, espirros e coceira, às vezes 
acompanhados de febre. Duram cerca de 3 a 4 dias e às vezes são acompanhados de sintomas oculares, como 
hiperemia e prurido. Ocorrem durante o ano todo, mas os pais acham que piora na primavera. Durante os episódios 
de gripe, os pais referem que ocorre interferência no sono. O pai relata ter asma e faz tratamento de prevenção. Ao 
exame físico, a criança é eutrófica e apresenta palidez sem edema importante dos cornetos nasais. Demais aspectos 
do exame segmentar sem alterações. Com base no caso, é correto afirmar: 

 

a) Pela frequência dos episódios, está indicado investigar imunodeficiência. 
b) Gripes de repetição são frequentes na idade escolar, devido ao contato com outras crianças, devendo os pais ser 

tranquilizados e orientados de que se trata de condição benigna. 
c) A ocorrência de sintomas com piora no período da primavera caracteriza rinite alérgica sazonal, devendo os pais ser 

orientados a retirar as flores do domicílio. 
►d) Os principais alérgenos que desencadeiam sintomas de rinite são os ácaros presentes na poeira doméstica, como, por 

exemplo, Dermatophagoides pteronyssinus. 
e) O paciente não apresenta sintomas de alergia, uma vez que não tem sinais de atopia.  
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65 - Lactente de 7 meses de idade, há 24 horas iniciou com 15 episódios de diarreia, volumosa, sem sangue ou pus, 
associada a episódios de vômitos e febre. Apresentava também oligoanúria e letargia. No exame físico, observava-se 
saliva espessa, olhos encovados, perfusão > 6 segundos, pulsos muito finos e fontanela deprimida. Com relação ao 
caso, assinale a alternativa correta. 

 

a) O diagnóstico quanto ao grau de desidratação é clínico e, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve ser classificado 
como algum grau de desidratação. 

b) O tratamento antiemético é indicado, acompanhado de terapia de reidratação oral por sonda nasogástrica, em 4 a 6 horas. 
c) Não há benefícios da prescrição de probióticos e zinco em diarreias agudas, como a descrita. 
d) Se o paciente evoluir clinicamente com hipotonia e distensão abdominal, deve-se suspeitar da ocorrência de 

hiperpotassemia como complicação. 
►e) O quadro clínico pode ser compatível com a diarreia por rotavírus ou E. coli enteropatogênica ou enterotoxigênica. 

 
66 - João, 3 anos de idade, entra em casa chamando a mãe para ver o “passarinho” que achou no chão e com o qual estava 

brincando. A mãe, ao chegar no jardim, se assusta ao constatar que, na verdade, era um morcego. Sendo bióloga, 
consegue perceber que se trata de um morcego frugívoro. Considerando a exposição descrita, qual a conduta correta 
pós-exposição, visando a profilaxia da raiva nessa criança, conforme as normas do Ministério de Saúde do Brasil? 

 

a) Nada a fazer, por se tratar de um morcego frugívoro. 
b) Deve ser iniciado esquema de vacinação, enquanto se aguardam resultados laboratoriais referentes ao morcego (se 

infectado para raiva ou não). 
►c) Está indicado o esquema profilático completo, com administração de soro e vacinação, com 4 doses de vacina. 
d) Deve ser prescrito o esquema completo de vacinação, com 5 doses. 
e) Deve ser prescrita apenas a imunoglobulina antirrábica humana. 

 
67 - Em relação à púrpura de Henoch Schonlein em crianças, assinale alternativa correta. 
 

a) Púrpura palpável é critério obrigatório para diagnóstico, para o qual deve-se ter também três dos seguintes critérios: dor 
abdominal, artrite ou artralgia, envolvimento renal ou biópsia com vasculite leucocitoclástica. 

►b) Orquite, epididimite e torção de testículo podem fazer parte das apresentações extrarrenais da doença. 
c) Invaginação intestinal pode ocorrer em até 5% dos casos, sendo a ileocecal a topografia mais comum. 
d) O hemograma pode evidenciar anemia, sendo que a contagem de plaquetas geralmente é normal, embora possa ocorrer 

plaquetopenia em até 5% dos casos. 
e) Os corticosteroides devem ser usados no tratamento de artrite e do envolvimento gastrointestinal, sendo os anti-

inflamatórios não hormonais reservados para os casos com envolvimento renal. 
 
68 - O uso da hidroxiureia em pacientes com doença falciforme resultou em melhora da qualidade de vida, com diminuição 

de crises vaso-oclusivas, redução do número de hospitalizações e do tempo de internação e menor necessidade de 
transfusão, entre outros benefícios. Assinale a alternativa na qual TODOS os itens são critérios para início do uso de 
hidroxiureia em crianças com doença falciforme. 

 

a) Três ou mais episódios de crise álgica com necessidade de atendimento hospitalar no último ano – sequestro esplênico – 
hemoglobina persistentemente menor que 8g/dL. 

►b) Um episódio grave de síndrome torácica aguda – saturação de oxigênio persistentemente menor que 94% – duas medidas 
consecutivas do fluxo das artérias cerebrais média ou anterior por doppler transcraniano com velocidade entre 170 e 

199 cm/s. 
c) Dois ou mais episódios leves a moderados de síndrome torácica aguda – hemoglobina persistentemente abaixo de 8g/dL 

– necessidade de 3 ou mais transfusões de concentrado de hemácias no último ano. 
d) Saturação de oxigênio persistentemente menor que 94% – hepatoesplenomegalia – três ou mais episódios de crise álgica 

com necessidade de atendimento hospitalar no último ano. 
e) Necrose óssea – um episódio leve a moderado de síndrome torácica aguda – sequestro esplênico. 

 
69 - Menina de 2 anos, procedente do interior do Paraná, apresenta em consulta de rotina pubarca precoce, clitorimegalia, 

voz grave, hipertrofia muscular, crescimento acelerado e acne. Ao exame físico, palpa-se massa em flanco direito. A 
ecografia abdominal evidencia massa com provável origem de adrenal direita. Quanto ao diagnóstico e tratamento, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Na investigação inicial, deve-se solicitar sulfato de deidroepiandrosterona, cortisol e testosterona. 
(   ) É indicada quimioterapia neoadjuvante, para redução do tamanho do tumor e controle de micrometástases. 
(   ) A maior incidência da doença no Paraná está relacionada à mutação TP53 R337H. 
(   ) Durante o tratamento com mitotano, deve-se estar atento para crises de insuficiência adrenal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – V – F – F. 
►e) V – F – V – V. 
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70 - Menina com 1 ano e 6 meses é trazida à consulta com o pediatra porque apresenta aumento das mamas há 2 meses. 
A mãe não percebeu outras alterações. A mãe tem estatura de 158 cm (25º P) e o pai de 170 cm (25º P). O 
acompanhamento pediátrico revelou que não houve mudança no padrão de crescimento, e a estatura tem se mantido 
no 25º P. No exame físico, a menina tem estatura de 79 cm (25º P), peso de 10 kg (50º P), perímetro cefálico de 46 cm 
(50º P). O exame segmentar não tem outras particularidades. O estadiamento do desenvolvimento puberal (Tanner) é 
M3 P1. A idade óssea dessa menina é de 1 ano e meio. Qual o diagnóstico mais provável dessa paciente? 

 

a) Síndrome de McCune-Albright. 
b) Puberdade precoce central, na maior parte das vezes causada por hamartoma hipotalâmico. 
►c) Telarca precoce isolada. 
d) Puberdade precoce periférica causada por cisto ovariano. 
e) Tumor do córtex adrenal, que é a causa mais comum de tumor produtor de estrogênio. 

 

 
71 - Menino de 3 anos apresenta história de cansaço há 2 semanas, poliúria e polidipsia. Há 2 dias relata dor abdominal e 

vômitos. Ao exame, paciente está desidratado, com respiração profunda. Glicemia capilar 470 mg/dL, glicosúria e 
cetonúria positivas. Em relação à fisiopatologia, diagnóstico e tratamento, é correto afirmar: 

 

a) A deficiência absoluta ou relativa de insulina e a diminuição dos hormônios contrarreguladores estão envolvidas na 
fisiopatologia da doença. 

►b) A prioridade do tratamento deve ser a hidratação e a correção de distúrbios hidroeletrolíticos. 
c) O teste oral de tolerância à glicose deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico. 
d) Insulina EV em bólus 0,5 U/kg deve ser administrada imediatamente, para evitar edema cerebral. 
e) Após o tratamento da cetoacidose diabética, deve-se iniciar dieta com restrição de carboidratos, como tentativa de evitar 

a dependência da insulina, já que o paciente entrará na fase de lua de mel. 
 

 
72 - Distúrbios do crescimento podem ocorrer desde o período pré-natal até a adolescência. Conforme a faixa etária e as 

características clínicas associadas, em relação à etiologia do distúrbio de crescimento, é correto afirmar: 
 

►a) Em neonatos nascidos adequados para a idade gestacional que apresentam icterícia prolongada, hipoglicemia e 
micropênis, é necessário investigar deficiência de hormônio de crescimento. 

b) Em meninas nascidas pequenas para a idade gestacional, com baixa estatura na infância, sem sinais clínicos de doenças 
crônicas e sem dismorfismos genéticos, não está indicado realizar cariótipo. 

c) Em meninos com atraso puberal, baixa estatura, poliúria, polidipsia e sinais clínicos sugestivos de hipertensão 
intracraniana, é necessário investigar deficiência hipofisária múltipla causada por adenoma hipofisário. 

d) Em crianças com baixa estatura, sem história clínica compatível com doenças inflamatórias intestinais ou com doenças 
disabsortivas, pode-se descartar a presença de doença celíaca ou doença de Crohn. 

e) Em crianças com baixa estatura que realizaram testes de triagem neonatal, o diagnóstico de hipotireoidismo primário pode 
ser excluído, desde que o resultado da triagem tenha sido normal. 

 

 
73 - Menino com 4 anos de idade é trazido à consulta devido a cefaleia, vômitos há 5 dias e dificuldade na marcha há cerca 

de 3 meses. Ao exame, apresenta disartria, desequilíbrio na marcha, incoordenação motora fina, tremor e nistagmo. 
No fundo de olho apresenta edema de papila. A provável etiologia para o quadro apresentado é: 

 

a) acidente vascular hemorrágico no tronco cerebral. 
►b) tumor cerebelar. 
c) hidrocefalia. 
d) cerebelite. 
e) craniofaringioma. 

 
 
74 - Paciente de 6 anos, sexo feminino, é atendida no Pronto-Atendimento com história de febre e aparecimento de icterícia 

de pele e escleras há 3 dias. Mãe refere colúria, nega acolia e refere que há 2 dias a filha está com o ritmo de sono 
alterado, “que vem trocando o dia pela noite”. Nega sonolência. Ao exame físico, bom estado geral, corada, hidratada, 
orientada, com icterícia de pele e escleras 2+/4+. Campos pleuropulmonares e pré-cordio sem alterações. Abdome 
plano, flácido, ruídos hidroaéreos normais, indolor à palpação superficial e profunda. Fígado palpável a 3 cm do 
rebordo costal direito, na linha hemiclavicular e a 4 cm do apêndice xifoide, de consistência normal. Baço não palpável, 
Traube livre. Com base no caso acima, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O diagnóstico da paciente é hepatite aguda, uma síndrome clínica que se encontra associada a várias etiologias, 
estando recomendado o acompanhamento ambulatorial, com exames de rotina e retorno em 48 horas. 

2. O tempo de protrombina deve ser solicitado com urgência, para o reconhecimento precoce de insuficiência 
hepática aguda. 

3. A paciente deve ser internada em hospital especializado em transplante hepático. 
4. Interrogatório minucioso sobre medicamentos prescritos à paciente afastam causa tóxico-medicamentosa para o 

caso. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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75 - Paciente de 6 meses, sexo feminino, é trazida ao Pronto-Atendimento pela mãe. Esta refere que foi chamada pela 
creche, porque sua filha iniciou com vômitos – cerca de 8 episódios, sem conteúdo bilioso – além de palidez e 
prostração, há cerca de 3 horas. Nega febre ou diarreia. Criança previamente hígida. Estava em aleitamento materno 
exclusivo. Começou a frequentar a creche há 2 dias, onde foi iniciado leite de fórmula, papa de legumes e papa de 
frutas. Ao exame físico, paciente encontra-se em regular estado geral, pálida e hipotônica, com fontanela deprimida, 
mucosas secas e turgor de pele e de tecido celular subcutâneo diminuído. Pulsos filiformes, enchimento capilar 
diminuído. Frequência cardíaca = 200 bpm. Frequência respiratória = 60 rpm. Pressão arterial não pôde ser aferida. 
Pré-córdio e campos pleuropulmonares sem outras particularidades. Abdome globoso, com ruídos hidroaéreos 
aumentados, flácido e indolor à palpação. Nesse caso, o diagnóstico diferencial inclui: 

 

1. gastroenterocolite aguda. 
2. choque séptico. 
3. enterocolite induzida por proteína alimentar. 
4. enterocolite necrosante. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 3 é verdadeiro. 
b) Somente o item 4 é verdadeiro. 
c) Somente os itens 1 e 2 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
 

 
76 - Menina de 13 anos, previamente hígida, inicia com quadro de crises epilépticas generalizadas tonicoclônicas, vários 

episódios diários, associado a confusão mental e presença de movimentos discinéticos orofaciais. Na investigação do 
quadro clínico, foram realizados os seguintes exames: 

 

 Ressonância magnética de encéfalo: normal. 
 Eletroencefalograma: alentecimento moderado difuso. 
 Liquor: com 10 células, 100% monomorfonucleares, proteína 45 mg/dL, cultura negativa para vírus, bactérias e 

fungos. 
 Função tireoidiana normal, com anticorpos antitireoperoxidase negativos. 
 Ressonância de abdome/pelve: lesão cística anexial à esquerda, sugestiva de teratoma. 

 

Com base nos dados clínicos acima e nos resultados dos exames complementares, trata-se de um caso de: 
 

a) encefalopatia de Hashimoto. 
b) síndrome de opsoclônus-mioclônus. 
►c) encefalite autoimune. 
d) encefalite de Rasmussen. 
e) esclerose múltipla. 

 

 
77 - Uma menina de 2 anos apresenta prurido no couro cabeludo há 2 meses. Refere que teve pediculose há 6 meses e 

melhorou com uso de xampu pediculicida. O exame físico geral é normal, com peso de 12 quilos, sendo observadas 
diversas lêndeas localizadas nos fios dos cabelos bem próximas à raiz, escoriações no couro cabeludo e presença de 
Pediculus capitis. Sobre o caso descrito, é correto afirmar: 

 

a) Trata-se de reinfecção de pediculose, e nesses casos raramente ocorre infecção secundária. 
b) Na reinfecção da pediculose, o prurido frequentemente tem início depois de 3 a 6 semanas. 
c) Trata-se de pediculose, e nesse caso é necessário apenas orientar a remoção das lêndeas. 
d) O diagnóstico é pediculose, e nesse paciente o tratamento de escolha é ivermectina oral. 
►e) O diagnóstico é reinfecção de pediculose e é necessário tratar os contatos infectados. 

 

 
78 - Uma lactente de 3 meses apresenta uma lesão papular eritemato-vinhosa de 2 cm de diâmetro na região superior da 

pálpebra esquerda. Ao ser questionada, a mãe refere que ela nasceu prematura, de 32 semanas, e que a lesão não 
estava presente ao nascimento, mas com 15 dias de vida surgiu um ponto eritematoso que rapidamente evoluiu para 
a lesão atual. Há oclusão parcial da pálpebra da criança por causa da lesão. Não há história de dor, sangramento ou 
outra alteração. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Trata-se de um hemangioma da infância. 
(   ) O tratamento de escolha é o corticoide intralesional, devido ao risco de comprometimento visual. 
(   ) A complicação mais frequente desse tipo de lesão é a ulceração. 
(   ) A oclusão da pálpebra por período prolongado pode levar à ambliopia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
►b) V – F – V – V. 
c) V – V – V – V. 
d) F – F – F – V. 
e) V – V – F – F. 
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79 - Considere um recém-nascido com 40 semanas de idade gestacional e peso de nascimento de 2.600 gramas. 
Consultando o gráfico abaixo (Curva de Fenton), classifique-o quanto ao peso para idade gestacional. 

 

 
 Correspondem a complicações perinatais relatadas nesse grupo de pacientes: 
 

►a) hipotermia e hemorragia pulmonar. 
b) hipocalemia e hipoglicemia. 
c) anemia e síndrome de aspiração meconial. 
d) hiperglicemia pós-alimentação e hipertensão arterial sistêmica. 
e) neutropenia e retardo na maturação pulmonar fetal.  
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80 - A asfixia perinatal pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da contratilidade 
miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca no recém-nascido. A ventilação com pressão positiva (VPP) 
adequada reverte esse quadro na maioria dos pacientes. Mas quando não há reversão é provável que hipoxemia e 
acidose metabólica importante estejam deprimindo o miocárdio. Nesse caso, a massagem cardíaca está́ indicada. 
Considerando as Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à Reanimação do Recém-Nascido na Sala 
de Parto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A massagem cardíaca só é indicada se, após 30 segundos de VPP com técnica adequada, a frequência cardíaca estiver 
abaixo de 50 bpm. 

►b) Como a massagem cardíaca diminui a eficácia da ventilação, as compressões só devem ser iniciadas quando a expansão 
e a ventilação pulmonares estiverem bem estabelecidas, por meio de cânula traqueal e uso de concentração de oxigênio 
de 60-100%. 

c) A técnica dos dois dedos é mais eficiente, pois gera maior pico de pressão sistólica e de perfusão coronariana, além de 
ser menos cansativa. 

d) A ventilação e a massagem cardíaca devem ser realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 5:1, ou seja, 
5 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 120 eventos por minuto. 

e) A melhora é considerada quando, após a VPP acompanhada de massagem cardíaca por 30 segundos, o recém-nascido 
apresenta frequência cardíaca > 60 bpm, estando indicado, nesse momento, a interrupção das compressões torácicas. 

 
 

 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 
 

 
81 - Em relação à segurança do paciente, é correto afirmar: 
 

a) Garantir a hierarquia dentro das equipes resulta na inequívoca segurança dos processos. 
b) Manter equipes fixas de atendimento, facilitando a familiaridade, aumenta a segurança no cuidado aos pacientes. 
c) A disponibilidade heurística é boa aliada do diagnóstico e, em consequência, da maior segurança ao paciente. 
d) Pedidos de desculpas aos pacientes depois de ocorrido um erro aumentam os riscos de ações legais por má prática. 
►e) A moderna abordagem à segurança do paciente depende de um modelo mental sistêmico. 

 

 
82 - A respeito da demora permitida como uma das ferramentas para a prática na atenção primária à saúde, é correto 

afirmar: 
 

a) Consiste no tempo suficiente entre o diagnóstico e a implementação de ações de proteção e recuperação em saúde. 
b) Configura-se como a demora cujo limite é o surgimento dos sinais e sintomas da doença. 
c) Jamais deve exceder a um período de três dias. 
►d) Tem como desfecho mais comum a remissão espontânea dos sintomas. 
e) É segura somente se houver pleno conhecimento prévio do quadro clínico pelo médico. 

 

 
83 - O atendimento das pessoas no domicilio acontece em diferentes contextos da atenção à pessoa. Sobre cuidado 

domiciliar, é correto afirmar: 
 

a) A atenção domiciliar é o atendimento pontual da pessoa realizado por um profissional médico com objetivo assistencial. 
b) A internação domiciliar é realizada pela equipe da Unidade de Saúde e visa diminuir o tempo de internamento hospitalar 

e diminuir os riscos. 
►c) O atendimento domiciliar é relacionado à atuação profissional no domicilio que pode acontecer por meio de visita ou 

internação domiciliar, envolvendo ações de prevenção, promoção e reabilitação. 
d) Visita domiciliar é um termo abrangente que envolve ou não cuidados multiprofissionais e é desenvolvida por uma equipe 

específica ligada a hospitais. 
e) Assistência domiciliar é o termo utilizado para as visitas das agentes comunitárias de saúde (ACS), visando manter a 

equipe de saúde informada sobre o estado de saúde das pessoas acometidas por patologias crônicas. 
 

 
84 - A Educação em Saúde é um importante componente da atenção primária à saúde. No planejamento das atividades, 

deve-se levar em conta os diferentes enfoques e abordagens em saúde. Sobre essas abordagens/enfoques, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O objetivo do enfoque preventivo é a potencialização dos indivíduos na perspectiva de desenvolver competências. 
b) O enfoque radical trabalha com a persuasão sobre riscos e tem como objetivo principal a mudança de comportamento. 
c) O comportamento saudável por mudança individual é o pressuposto de eficácia do enfoque normativo. 
►d) A eleição informada dos riscos está na estratégia do enfoque educativo, e o pressuposto de eficácia está no acesso 

igualitário à informação. 
e) O enfoque do desenvolvimento pessoal trabalha na perspectiva da mudança do comportamento após o acesso aos riscos. 
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85 - Diversas regiões do Brasil vêm enfrentando um surto de esporotricose de transmissão felina (ETF), doença causada 
pela implantação traumática ou contato com secreções de gatos infectados. O surto epidêmico de ETS iniciou se no 
final da década de 90 em municípios da baixada fluminense, Rio de Janeiro, e hoje atinge principalmente as regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste, com milhares de casos humanos e de felinos notificados. Em relação aos aspectos 
relacionados à epidemiologia, clínica, diagnóstico e tratamento da ETF, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Esporotricose de transmissão felina é causada por espécies distintas do gênero Sporothrix, principalmente 
Sporothrix scheckii e Sporothrix brasiliensis, dependendo da região geográfica do Brasil. 

2. Atualmente, no Brasil, a esporotricose transmitida por traumas associados a vegetais é menos frequente que a 
esporotricose de transmissão felina. 

3. As principais formas clínicas de esporotricose humana são as formas cutânea fixa e linfo-cutânea. 
4. O principal método diagnóstico da esporotricose em pacientes imunocompetentes é feito pelo exame micológico 

direto e/ou histopatolgia do material clínico coletado das lesões. 
5. O principal medicamento utilizado para tratamento da maioria dos pacientes com esporotricose é feito com o 

itraconazol. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 

 
**86 - A respeito de políticas de saúde, assinale a alternativa correta. 
 

a) O surgimento da cidadania, como possibilidade, se desenvolveu como parte da construção dos Estados Nacionais e da 
instauração do socialismo, que, pela primeira vez, estabeleceu um Estado moderno em que o fundamento da sua 
soberania advém dos cidadãos, que são todos iguais diante da lei. Ao considerar a política de saúde como uma política 
social, uma das consequências imediatas é assumir que a saúde é um dos direitos inerentes à condição de cidadania. 

b) O sistema de saúde brasileiro, constitucionalmente definido como de acesso universal e integral, exibe estrutura de gastos 
que se assemelha à dos sistemas nacionais de saúde de cunho beveridgiano, diverso do padrão estadunidense, tido como 
sistema típico do modelo liberal de sistemas de saúde. 

►c) Mais de 80% do gasto em saúde em países como a Inglaterra, Dinamarca e Suécia é público e financiado 
preponderantemente por impostos gerais. No Brasil, a participação do setor público no gasto nacional em saúde é de cerca 
de 42%, inferior, portanto, à estadunidense, cujo sistema de saúde é tido como padrão do modelo liberal. 

d) O sistema de saúde no Brasil, diferente de diversos outros países, não é influenciado pela hegemonia ideológica neoliberal 
(ou neoconservadora), cujos objetivos principais são a desregulação e a liberalização dos mercados, a redução substancial 
do tamanho do Estado e a privatização das empresas estatais e dos serviços públicos, ameaçando o universalismo da 
proteção pública. 

e) Entre os resultados obtidos pelas reformas neoliberais na Colômbia, país modelo na adoção das recomendações 
neoliberais, encontramos: redução da mortalidade por doenças passíveis de prevenção e controle; melhora do controle 
das endemias e epidemias; melhora de acesso a consultas especializadas, exames diagnósticos e medicamentos; redução 
de casos de doenças crônicas (diabetes, hipertensão). 

 

 
87 - Em relação aos objetivos da avaliação clínica ocupacional, considere as seguintes ações: 
 

1. Estabelecer as medidas necessárias para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais. 
2. Investigar a ocorrência de doenças pregressas ou atuais, relacionadas ou não ao trabalho. 
3. Confirmar antecedentes ocupacionais, principalmente a ocorrência de acidentes ou doenças, além de 

afastamentos. 
4. Avaliar todas as funções exercidas e exposições a riscos ocupacionais específicos, registrando as repercussões 

na saúde ocorridas em cada uma delas. 
 

São objetivos da avaliação clínica ocupacional: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

88 - Pneumoconiose devido à Poeira de sílica (silicose) é uma doença relacionada ao trabalho e classificada como 
Schilling tipo: 

 

►a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 
e) II e III apenas. 

 

 
** Questão com resposta alterada. 
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89 - Com relação às medidas de efeito utilizadas para analisar estudos epidemiológicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Quanto maior o NNT (Número Necessário Tratar), maior a eficácia da intervenção. 
►b) O risco atribuível populacional e a fração atribuível na população avaliam o impacto de medidas ou ações na população 

para reduzir fatores de risco ou aumentar fatores protetores. 
c) O OR (Odds Ratio) ou RC (razão de chances) é a estimativa que mais se aproxima do risco relativo quanto maior a 

frequência da doença estudada. 
d) O RR (risco relativo) expressa o risco atribuído ao fator/exposição ou à intervenção sobre doença/agravo ou desfecho. 
e) Considerando a significância dos achados a partir da obtenção de valores de p menores do que 0,05 em testes estatísticos, 

confirma-se a associação causal entre fator/exposição e doença/agravo ou intervenção e desfecho. 
 
90 - Em cada situação, como se devem valorizar as respectivas medidas de precisão de testes diagnósticos ou exames? 
 

►a) Em rastreamentos ou screenings em populações, é importante ter altos valores preditivos positivos. 
b) No diagnóstico de pacientes, alta especificidade é mais importante que alta sensibilidade. 
c) Na comparação entre testes diagnósticos, uma razão de verossimilhança positiva baixa é melhor. 
d) Em levantamentos ou inquéritos populacionais, é preciso ter alta acurácia. 
e) Na triagem de doadores de sangue, primeiro devemos usar testes mais específicos e depois testes mais sensíveis. 

 
91 - Quanto à vigilância e controle de doenças e agravos de notificação compulsória, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Médicos devem notificar todos os casos suspeitos de tuberculose imediatamente, preenchendo a ficha de 
notificação. 

2. Ao atender um paciente que manipulou, sem proteção, um morcego que foi encontrado no chão, o médico deve 
notificar o caso e indicar soro e vacina. 

3. Surtos de qualquer doença devem ser notificados imediatamente às autoridades de saúde. 
4. Para um paciente tabagista com doença pulmonar obstrutiva crônica que interna no hospital com dispneia, 

prostrado, saturação de O2 de 80%, história de febre e tosse há dois dias, o médico que o atende, além de outras 
medidas, deve notificar como suspeita de influenza com síndrome respiratória aguda grave, orientar a coleta de 
secreção de nasofaringe e prescrever oseltamivir. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
92 - Rogério, 25 anos, estudante de medicina, pretende fazer estágio no último ano do curso em um país do exterior que 

exigiu dele a comprovação de vacinação em dia, inclusive com o Certificado de Vacinação Internacional. Ele procura 
um médico da US da área de residência onde ele mora, dizendo que perdeu os comprovantes de vacinas, mas que sua 
mãe garante que está tudo em dia, que fez todas as vacinas onde morava, em Sinop, interior do Mato Grosso. Informa 
também que ele teve varicela quando criança e que durante o curso recebeu orientação e fez 3 doses de vacina contra 
hepatite B e tem comprovação dessas vacinas. Com relação à conduta a ser tomada, conforme recomenda o Ministério 
da Saúde em 2018, considere as seguintes ações: 

 

1. Fazer duas doses de vacina tríplice viral. 
2. Fazer uma dose de vacina antiamarílica e orientar que procure a Anvisa para emitir o Certificado de Vacinação 

Internacional. 
3. Fazer uma dose de vacina dupla, tipo adulto. 
4. Solicitar sorologia anti-AgHBs, e com resultado abaixo de 10 UI/ml fazer 3 doses da vacina contra hepatite B. 

 

São condutas corretas nesse caso: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
93 - R.S.T., grávida de 28 semanas, chega ao hospital com fortes dores abdominais tipo cólica e secreção vaginal de 

coloração escura e de odor fétido. Após exame físico, constata-se que ela se encontra em trabalho de parto prematuro, 
com rotura prematura das membranas, sem informação sobre o tempo decorrido entre a rotura e o internamento. Foi 
verificado que se trata de óbito fetal, com diagnóstico de sofrimento fetal agudo e sinais de corioamnionite. Após a 
expulsão do feto, a mãe é submetida a tratamento rigoroso e recebe alta após 10 dias de internamento. Constavam em 
seu prontuário de pré-natal vários episódios de infecção urinária durante a gravidez, sendo a última registrada 15 dias 
antes do início das queixas que levaram ao internamento hospitalar. 

 

Seguindo a ordem de preenchimento de “a” até “d”, são causas de morte a serem declaradas na parte I da Declaração 
de Óbito: 

 

a) Sofrimento fetal agudo; corioamnionite; letras “c” e “d” em branco. 
b) Infecção urinária materna; corioamnionite; sofrimento fetal agudo; óbito fetal. 
c) Óbito fetal; sofrimento fetal agudo; parto prematuro; letra “d” em branco. 
►d) Sofrimento fetal agudo; corioamnionite; rotura prematura das membranas; infecção urinária materna. 
e) Letras “a”, “b” e “c” em branco; corioamnionite.  
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*94 - Em um município da Região Metropolitana de Curitiba, foi a óbito uma senhora de 79 anos de idade que fazia 
acompanhamento na Unidade de Saúde desse município. Há alguns anos vinha tratando de diabetes mellitus e 
hipertensão arterial de difícil controle. Há 20 dias passou a queixar-se de dores no peito. Buscou a Unidade de Saúde 
para receber tratamento. Na ocasião, suspeitou-se de angina pectoris, sendo confirmado pelo eletrocardiograma. 
Medicada, foi orientada a retornar à unidade para reavaliação e prosseguimento da investigação após 15 dias. Na 
véspera de sua reconsulta, foi encontrada em óbito no domicílio, sem sinais de morte por causas externas. Com base 
no exposto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A causa da morte será fornecida somente após a realização de uma necrópsia. 
2. A Declaração de Óbito deverá ser fornecida à família pelo Instituto Médico Legal. 
3. Deverá ser informada na Declaração de Óbito que a falecida recebeu assistência médica durante a doença que 

ocasionou a sua morte. 
4. Serão entregues à família duas vias da Declaração de Óbito, para que uma permita o registro legal do falecimento 

e a outra seja inserida no Sistema de Informação de Mortalidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
95 - A profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e a profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) são estratégias de prevenção do 

HIV. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A PrEP é altamente eficaz quando utilizada corretamente, porém correlação linear entre níveis de adesão e eficácia foi 
demonstrada em ensaios clínicos envolvendo somente alguns segmentos populacionais, como homens que fazem sexo 
com homens e mulheres trans. 

b) Pessoas em parceria sorodiscordante para o HIV não são consideradas prioritárias para uso da PrEP, pois as evidências 
científicas já indicam a baixa transmissibilidade de HIV por via sexual quando uma pessoa HIV positiva está sob terapia 
antirretroviral (TARV) há mais de seis meses, apresenta carga viral indetectável e não tem nenhuma outra IST. 

►c) O simples pertencimento a um grupo de risco para HIV não é suficiente para caracterizar indivíduos com exposição 
frequente ao HIV. Para essa caracterização, é necessário observar as práticas sexuais, as parcerias sexuais e os contextos 
específicos associados a um maior risco de infecção. 

d) Para a indicação do uso de PrEP, ao contrário da PEP, deve-se excluir o diagnóstico prévio da infecção pelo HIV, uma 
vez que a introdução da PrEP em quem já está́ infectado pode ocasionar a seleção de cepas resistentes. 

e) Pessoas com exposição de risco recente, sobretudo nos últimos 30 dias, devem ser orientadas quanto à possibilidade de 
infecção, mesmo com resultado não reagente nos testes realizados. Em tais situações pode-se indicar a PrEP até que 
seja confirmada a infecção pelo HIV. 

 

 
96 - Arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes (Arthropod-borne virus) e são assim designados não somente pela 

sua veiculação através de artrópodes, mas, principalmente, pelo fato de parte de seu ciclo replicativo ocorrer nos 
insetos. As arboviroses têm se tornado importantes e constantes ameaças em regiões tropicais, devido às rápidas 
mudanças climáticas, desmatamentos, migração populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas e 
precariedade das condições sanitárias, que favorecem a amplificação e transmissão viral. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. No continente africano, o ciclo da chikungunya (CHIKV) ocorre, essencialmente, em áreas florestadas, envolvendo 
mosquitos vetores silvestres do gênero Aedes e primatas não humanos. Já no continente asiático, o ciclo de 
transmissão de CHIKV esteve geralmente associado ao mosquito urbano Aedes aegypti e ao homem. 

2. A maioria dos pacientes infectados com febre do oeste do Nilo é assintomática, mas os sintomas, quando 
presentes, incluem febre, dor de cabeça, enjoo e vômito. 

3. Em 2015, o Brasil registrou os primeiros casos humanos autóctones de zika, confirmando a recente entrada desse 
arbovírus no País. Os primeiros estados brasileiros a registrar casos de infecção por ZIKV foram Paraná e Rio 
Grande do Sul. 

4. A principal forma de infecção pelo ZIKV é pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes, sendo A. albopictus 
o principal vetor no Brasil. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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97 - Sobre as Políticas de Proteção Social e Saúde, é correto afirmar: 
 

a) Uma das primeiras formas de intervenção estatal na saúde na sociedade capitalista foi o higienismo, cujo principal objetivo, 
no século XIX, era o fornecimento de tratamento médico precário para as populações mais vulneráveis. 

b) O primeiro sistema público de saúde de caráter universal surgiu em 1883, na Prússia, e ficou conhecido como modelo 
bismarckiano. 

c) O primeiro sistema público de saúde de caráter universal surgiu após a Primeira Guerra Mundial na ex-URSS e ficou 
conhecido como modelo semashko. 

d) Os EUA nunca implementaram um sistema de saúde de fato universal, mantendo até os dias atuais uma assistência 
pública – o medicare e o medicaid – restrita aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho. 

►e) A Lei dos Pobres, editada inicialmente em 1601, pode ser considerada a primeira política pública de proteção social na 
sociedade ocidental. Sua função fundamental era prover assistência médica restrita à população mais vulnerável, em 
hospitais filantrópicos da Inglaterra. 

 
98 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar: 
 

►a) A maioria das internações do SUS são realizadas em hospitais privados. 
b) Uma das dificuldades do SUS é o fato de a maioria dos leitos hospitalares existentes no Brasil não serem utilizados pelo 

sistema público, ficando restritos aos planos privados de saúde. 
c) Embora preconize-se que a Atenção Básica seja a porta de entrada e coordenadora do cuidado, nas últimas duas décadas 

tem havido uma redução do investimento nesse âmbito da assistência. 
d) Nas últimas duas décadas ocorreu uma expansão significativa da Atenção Básica, principalmente a estratégia de Saúde 

da Família, sendo essa atualmente a principal fonte de gastos do SUS. 
e) O pagamento por unidade de serviço, ou por procedimento, mecanismo utilizado pelos planos privados de saúde, também 

é utilizado no SUS, principalmente na atenção especializada, sendo que os estudos apontam ser essa uma das formas 
mais eficientes de financiamento. 

 
99 - Em relação à prática do método clínico centrado na pessoa, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O profissional deve fazer a busca por dados objetivos da doença, elencando sinais e sintomas que sejam 
relevantes para o diagnóstico, ao mesmo tempo considerando os modelos explanatórios que o paciente tenha 
para o problema. 

2. Para explorar os aspectos subjetivos da vivência da doença, o profissional pode buscar quais os sentimentos do 
paciente em relação a sentir-se doente, qual é o impacto da doença sobre sua funcionalidade e quais as 
expectativas dele em relação ao tratamento. 

3. Na avaliação do contexto do paciente, o profissional deve focar-se nos aspectos de trabalho e familiares, estes 
últimos podendo ser explorados por ferramentas diagnósticas de uso exclusivo dos médicos de família e 
comunidade, genograma e F.I.R.O. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
100 - As atividades preventivas fazem parte da prática clínica em atenção primária. Considerando os quatro domínios da 

prevenção na prática clínica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A prevenção primária é uma ação realizada para remover a causa de um problema de saúde antes que ele se 
manifeste, incluindo atividades de promoção de saúde. 

(   ) A prevenção secundária é uma ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial em um 
indivíduo ou população, facilitando a cura ou prevenindo que se espalhe dentro da população. 

(   ) A prevenção terciária é uma ação realizada para reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde em um 
indivíduo ou população, minimizando o prejuízo funcional decorrente do problema. 

(   ) A prevenção quaternária é uma ação realizada para identificar um paciente em risco de supermedicalização, para 
protegê-lo e sugerir a não realização de exames preventivos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) V – F – F – F. 
c) F – V – V – V. 
d) F – V – F – F. 
►e) V – V – V – F. 


