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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 nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta 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 qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 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 boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no 
item 4.3.5 do Edital. 

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, exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, conforme estabelecido no item 7.12, nem 
antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.15 ou ainda não permanecer na sala 
conforme estabelecido no item 7.16 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

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

9. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 
7.15 e 7.17.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões da prova e o Cartão-Resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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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 masculino, 40 anos, previamente hígido, em atendimento emergencial por cefaleia, recebe infusão 

endovenosa de dipirona. Logo após a infusão da medicação, refere náusea seguida de dispneia e tontura. Ao exame, 
apresenta-se taquicárdico, com sudorese fria e hipotensão. Sequencialmente, apresenta piora do nível de consciência 
e choque. O diagnóstico e a terapêutica inicial (imediata) para esse caso são, respectivamente: 

 

►a) anafilaxia – iniciar adrenalina intramuscular. 
b) anafilaxia – iniciar hidrocortisona endovenosa. 
c) anafilaxia – iniciar loratadina oral. 
d) reação urticariforme à dipirona – iniciar loratadina oral. 
e) reação aguda à dipirona – iniciar hidrocortisona endovenosa. 

 
02 - Paciente do sexo feminino, 40 anos, procura assistência médica devido a dor de garganta de início há 1 semana. Refere 

episódio de infecção das vias aéreas superiores há 20 dias. Exame físico com oroscopia normal, ausência de 
linfonodomegalia cervical e palpação da tireoide dolorosa. Exame laboratorial com discreta leucocitose e VHS 
(eritrossedimentação) 88 mm. Qual é o provável diagnóstico desse paciente? 

 

a) Doença de Graves. 
b) Faringite aguda estreptocócica. 
c) Faringite aguda viral. 
►d) Tireoidite subaguda (Quervain). 
e) Tireoidite de Hashimoto. 

 
03 - Paciente de 28 anos, sexo masculino, procedente do interior do estado do Paraná, procura assistência médica devido 

a diarreia e dor epigástrica de início há 30 dias. A investigação laboratorial demonstra hemograma com eosinofilia e 
exame parasitológico de fezes com a presença de Strongyloides stercoralis. Qual é a forma mais provável com que 
esse paciente adquiriu o parasita Strongyloides stercoralis e o tratamento de escolha, respectivamente? 

 

a) Ingestão de água contaminada – ivermectina 100 µg/kg em dose única. 
b) Ingestão de verduras contaminadas – albendazol 400 mg dia em dose única. 
c) Ingestão de verduras contaminadas – tiabendazol 25 µg/kg 2 vezes ao dia, durante 3 dias. 
►d) Contato com o solo contaminado – ivermectina 200 µg/kg/dia, durante 2 dias. 
e) Ingestão de carne contaminada – praziquantel 5-10 mg/kg em dose única. 

 
04 - Com relação à doença hepática gordurosa não alcoólica, é correto afirmar: 
 

►a) A maioria dos pacientes é assintomática. 
b) Na avaliação dos pacientes, as enzimas hepáticas alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase são bons 

marcadores de gravidade do dano da célula hepática. 
c) Ocorre exclusivamente em pacientes com excesso de peso corporal. 
d) Os medicamentos da classe tiazolidinedionas (ex.: metformina) são os medicamentos de escolha para o tratamento. 
e) Devido ao risco de hepatotoxicidade das estatinas, elas devem ser evitadas no tratamento da dislipidemia associada. 

 
05 - É uma reação adversa a medicamento que se apresenta com erupção eritematosa, maculopapular, que pode se tornar 

purpúrica, pustulosa ou liquenoide; ou ainda progredir para eritrodermia esfoliativa. Pode estar acompanhada por 
muitos dos seguintes achados: febre, edema facial, linfadenopatia, leucocitose (frequentemente com linfocitose atípica 
e eosinofilia), hepatite, miosite (inclusive miocardite) e, às vezes, nefrite (com proteinúria) ou pneumonite. Apresenta 
mortalidade de 1 a 10%, sendo mais alta quando associada a hepatite. Alopurinol é a causa mais comum. A hipótese 
diagnóstica para a descrição desse quadro clínico é: 

 

a) síndrome do homem vermelho. 
b) eritema multiforme. 
c) necrólise epidérmica tóxica. 
►d) síndrome DRESS. 
e) síndrome de Stevens-Johnson. 

 
06 - Considere as seguintes características epidemiológicas importantes para determinação de causa de diarreia: uso 

prévio de antibiótico, quimioterapia ou inibidor de bomba de próton nos últimos dois meses, particularmente com uma 
história de hospitalização atual ou recente. Qual é o agente etiológico a ser suspeitado? 

 

►a) Clostridium difficile. 
b) Helicobacter pylori. 
c) Escherichia coli enterotoxigênica. 
d) Campylobacter jejuni. 
e) Salmonella spp. 

 
07 - Paciente masculino, 75 anos, é trazido ao hospital por desmaios, hematêmese e melena. Apresenta FC 102/min, 

PA 86/62 mmHg, FR 19/min, temperatura 36,4 °C. O manejo inicial mais adequado nesse caso é: 
 

a) coleta de exames para guiar transfusão de sangue. 
b) inibidor de bomba de próton endovenoso. 
►c) ressuscitação volêmica com solução cristaloide. 
d) colonoscopia de emergência. 
e) endoscopia digestiva alta de emergência.  
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08 - A utilização da lactoferrina fecal e da calprotectina fecal tem sido proposta como método não invasivo para avaliação 
e manejo de: 

 

a) doença celíaca. 
b) intolerância à lactose. 
►c) doença inflamatória intestinal. 
d) enteropatia perdedora de proteínas. 
e) doença de Whipple. 

 
09 - Paciente masculino, 24 anos, é atendido em consulta ambulatorial com história de dor e distensão abdominal ao longo 

dos últimos três meses associada a 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. 

 
10 - 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. 

 
11 - 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. 

 
12 - 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. 

 
13 - 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. 

 
14 - Paciente feminina de 39 anos é avaliada por história de enxaqueca com aura, de início há 25 anos, que ocorre uma vez 

por mês com duração média de 24 horas. Ela tem usado dipirona e ibuprofeno para as crises, porém não apresenta 
melhora com o uso dessas medicações. Não apresenta particularidades ao exame físico e neurológico. O medicamento 
a ser prescrito nesse caso é: 

 

a) propranolol. 
b) topiramato. 
c) amitriptilina. 
►d) sumatriptano. 
e) tramadol. 
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15 - Paciente masculino de 27 anos procura o pronto atendimento por quadro de rinorreia, congestão nasal e cefaleia 
frontal. Ele se queixa de aumento e mudança da coloração (amarela) da rinorreia há três dias. A cefaleia piora quando 
ele se inclina para frente. Não apresenta outras comorbidades ou uso de medicações. Sinais vitais dentro da 
normalidade. Ao exame físico, nota-se apenas hiperemia de mucosa nasal e presença de secreção amarelada. Não tem 
dor à palpação de seios da face. A conduta nesse caso é: 

 

►a) realizar tratamento sintomático. 
b) realizar radiografia de seios da face. 
c) realizar tomografia computadorizada de seios da face. 
d) iniciar moxifloxacino. 
e) iniciar amoxicilina. 

 
16 - Paciente feminina de 49 anos é avaliada em consulta ambulatorial trazendo resultado de exame de pesquisa de sangue 

oculto nas fezes (teste imunológico) positivo. Qual é a conduta correta? 
 

a) Repetir pesquisa de sangue oculto nas fezes agora. 
b) Repetir pesquisa de sangue oculto nas fezes em 1 ano. 
►c) Realizar colonoscopia agora. 
d) Realizar colonoscopia em 1 ano. 
e) Solicitar pesquisa de leucócitos fecais. 

 
17 - Paciente de 28 anos, portadora de cirrose hepática por hepatite autoimune, em tratamento atual com azatioprina 

100 mg/dia, busca atendimento médico com desejo de atualização da sua carteirinha de vacinação. A paciente nega 
qualquer tipo de alergia, febre ou qualquer outro sintoma. Qual das vacinas abaixo NÃO é recomendada para essa 
paciente? 

 

a) Influenza. 
►b) Febre amarela. 
c) Hepatite B. 
d) Tétano. 
e) Pneumococo 23-valente (Pneumo23). 

 
18 - Sobre a abordagem dos pacientes com febre de origem indeterminada (FOI), é correto afirmar: 
 

a) Em pacientes estáveis e previamente imunocompetentes, sem definição diagnóstica após a avaliação inicial, justifica-se o 
uso empírico de antibióticos como prova terapêutica. 

b) O prognóstico é ruim para os pacientes que permanecem sem definição da causa da febre após extensa investigação. 
c) Na suspeita de endocardite infecciosa como causa da febre, a realização de ecocardiograma transtorácico é suficiente 

para excluir essa possibilidade. 
d) Hemoculturas devem ser coletadas diariamente, durante o episódio de febre, por pelo menos 5 dias consecutivos, visando 

aumentar a sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de causas infecciosas. 
►e) Os antibióticos e anticonvulsivantes estão entre as principais medicações causadoras de febre relacionada a drogas. 

 
19 - Em relação ao sarampo e à rubéola, assinale a alternativa correta. 
 

a) A definição de caso suspeito de sarampo é a presença de febre, acompanhada de exantema maculopapular e mais um 
dos seguintes indicadores: linfonodomegalia cervical, tosse, artralgia. 

b) Sarampo e rubéola são exemplos de doenças exantemáticas comuns da infância, sem implicações do ponto de vista de 
saúde pública. 

c) Tendo em vista o sucesso da vacinação para rubéola e a erradicação da doença, não há necessidade de vacinação para 
as crianças nascidas a partir de 2001. 

►d) Para prevenção de surtos de sarampo, são necessárias altas taxas de cobertura vacinal, portanto áreas com menos de 
95% da população imunizada estão vulneráveis. 

e) O exantema maculopapular típico do sarampo ocorre na fase toxêmica da doença, no mínimo duas semanas após o início 
da tosse, coriza, febre, conjuntivite e fotofobia. 

 
20 - Paciente mulher, 32 anos, apresenta disúria, urgência miccional, febre e dor lombar. Qual é o diagnóstico mais provável 

e o tratamento, respectivamente? 
 

a) Cistite bacteriana – nitrofurantoína. 
►b) Pielonefrite – ceftriaxona. 
c) Cistite bacteriana – amoxicilina. 
d) Pielonefrite – nitrofurantoína. 
e) Pielonefrite não complicada – fosfomicina. 

 

CIRURGIA GERAL 
 
21 - Com relação à patogênese dos cálculos de vesícula biliar de colesterol, é correto afirmar: 
 

►a) A supersaturação do colesterol na bile é o fator inicial para a formação de cálculos de vesícula biliar. 
b) O cálculo de colesterol se forma a partir de um excesso de lecitina (fosfolipídio) excretado na bile. 
c) Cristais de colesterol facilitam a excreção do colesterol na bile, impedindo a formação de cálculos. 
d) Tendo em vista que a função motora da vesícula biliar não tem influência na formação dos cálculos, pacientes em nutrição 

parenteral prolongada têm risco baixo dessa complicação. 
e) A formação de micelas de colesterol é necessária para a formação dos cálculos.  



6/19 
 

22 - Após garantir via aérea definitiva para um paciente politraumatizado com TCE e escala de coma de Glasgow de 6, você 
nota queda na saturação de oxigênio, desvio da traqueia para a esquerda e, no exame do tórax, timpanismo e ausência 
de murmúrio vesicular à direita. Qual é a sequência correta do manejo para essa complicação? 

 

a) Encaminhar o mais rápido possível para o centro cirúrgico para toracotomia. 
b) Solicitar raios X de tórax, para o correto diagnóstico de lateralidade e drenagem de tórax. 
c) Revisar o tubo endotraqueal, aspirar o tubo endotraqueal e, se não melhorar, substituí-lo. 
►d) Realizar toracocentese com angiocateter (Abbocath) de grosso calibre. 
e) Regular a pressão do respirador e aumentar a porcentagem de O2. 

 
23 - Qual é o local mais do comum do GIST (gastrointestinal stromal tumor)? 
 

a) Esôfago. 
►b) Estômago. 
c) Intestino delgado. 
d) Intestino grosso. 
e) Pâncreas. 

 
24 - São técnicas cirúrgicas aceitas para o tratamento da obesidade mórbida, EXCETO: 
 

a) gastroplastia com bypass gastrojejunal em Y-de-Roux. 
►b) bypass jejuno-ileal. 
c) gastrectomia vertical – Sleeve. 
d) duodenal switch. 
e) banda gástrica ajustável. 

 
25 - Paciente de 33 anos, vítima de colisão moto x anteparo, com TCE (trauma cranioencefálico) com hematoma epidural, 

apresenta queda da saturação de oxigênio, PA 80/40 mmHg, FC 140 bpm e pulsos periféricos não palpáveis. Qual é a 
abordagem correta? 

 

a) Drenagem imediata do hematoma epidural no centro cirúrgico. 
b) Tomografia de abdômen, tórax e pelve. 
c) Repetição da tomografia de crânio, para avaliar expansão do hematoma epidural. 
d) Craniotomia, para controle e hemostasia do sangramento intracraniano. 
►e) Reavaliação do “C” (circulação), buscando fonte de hemorragia extracraniana. 

 
26 - Qual é o agente etiológico associado a colite pseudomembranosa? 
 

a) Streptococcus viridans. 
b) Staphylococcus aureus. 
c) Klebsiella pneumonia. 
d) Pseudomonas aeruginosa. 
►e) Clostridium difficile. 

 
27 - Após concluir sua formação, você resolveu trabalhar em uma unidade de Pronto Atendimento (UPA) e durante seu 

plantão houve uma chamada para atendimento de um acidente com 4 vítimas, todas trazidas por particulares à UPA, 
com as seguintes lesões evidenciadas: 

 

Vitima 1: motorista, não usava cinto, refere dispneia leve e tem marca de contusão em tórax anterior. 
Vitima 2: passageiro do banco da frente, com cinto, apresentando trauma de face com sangramento nasal importante 

e contusão em joelho com dor à mobilização. 
Vitima 3: passageira do banco traseiro, sem cinto, gestante de aproximadamente 34 semanas, referindo dor 

abdominal e perda de líquido vaginal. 
Vitima 4: passageiro do banco traseiro, com cinto, criança de aproximadamente 8 anos, chorando bastante e 

chamando pela mãe, referindo dor no dorso e na mão esquerda à mobilização. 
Vitima 5: passageiro do banco traseiro, ejetado do veículo, trazido já em óbito ocorrido no local. 

 

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta em relação ao encaminhamento a um centro 
especializado. 

 

a) A prioridade da transferência é da vítima 3, gestante, uma vez que a gestação é de termo com feto viável e a perda de 
líquido pode desencadear trabalho de parto a qualquer momento. 

b) A menor prioridade de transporte é da vítima 1, uma vez que está respirando, sem grandes lesões, apenas com dispneia 
leve, que pode ser controlada com oferta de oxigênio. 

c) Para maior agilidade do transporte e tranquilização da criança, esta (a vítima 4) pode ser transportada sentada, desde que 
acompanhada dos pais ou responsáveis. 

►d) A ejeção do veículo com óbito no local por si só já é critério de gravidade, devendo todas as vítimas ser encaminhadas a 
serviço especializado, independentemente das lesões encontradas. 

e) A perda de líquido vaginal claro, sem sangue, exclui a possibilidade de lesão abdominal, podendo ser feita apenas a 
transferência para serviço de obstetrícia. 
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28 - 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. 

 
29 - Qual é o exame adequado para avaliação inicial do traumatismo cranioencefálico grave no pronto-socorro? 
 

►a) Tomografia computadorizada sem contraste. 
b) Tomografia computadorizada com contraste. 
c) Radiografia de crânio. 
d) Ressonância magnética sem contraste. 
e) Ressonância magnética com contraste. 

 
30 - O tumor hepático benigno mais comum é: 
 

a) a hiperplasia nodular focal. 
b) o hamartoma. 
c) o adenoma. 
►d) o hemangioma. 
e) o nódulo macrorregenerativo. 

 
31 - 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 3 dias seguintes foi de 950 mL em 
média. Qual é 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. 

 
32 - 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. 

 
33 - São técnicas utilizadas no tratamento cirúrgico da doença hemorroidária, EXCETO: 
 

a) hemorroidectomia aberta (Milligan-Morgan). 
►b) esfincterotomia posterior. 
c) hemorroidectomia fechada (Ferguson). 
d) anopexia anorretal (hemorroidectomia por grampeamento). 
e) desarterialização transanal das hemorroidas (THD). 

 
34 - 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. A partir do caso clínico, a conduta inicial correta é: 

 

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. 
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35 - 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. 

 
36 - A causa mais comum de obstrução do óstio apendicular na apendicite aguda em adolescentes é/são: 
 

a) corpo estranho. 
►b) hiperplasia linfoide. 
c) fecalitos. 
d) tumores benignos. 
e) doença de Cronh. 

 
37 - 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. 

 
38 - A resistência à insulina é uma das reações mais importantes no traumatismo e estresse. Depois de uma lesão, os 

sistemas neuroendócrinos e inflamatórios são ativados imediatamente e desencadeiam um estado metabólico de 
estresse. Considerando o exposto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

►a) A resistência insulínica cessa com o fim do estresse cirúrgico. 
b) Nessas situações, as vias anabólicas estão inibidas. 
c) O desenvolvimento de um estado metabólico de estresse pelo organismo requer que os efeitos da insulina sejam inibidos, 

estabelecendo-se estado de resistência insulínica. 
d) O grau de resistência insulínica está relacionado com a magnitude da operação. 
e) A resistência insulínica é um dos principais mecanismos pelos quais várias complicações cirúrgicas são desencadeadas. 

 
39 - Com relação ao traumatismo de tecidos moles na face, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A formação de hematomas (espaço morto) aumenta o risco de infecção e fibrose. 
►b) No reparo de uma lesão de glândula parótida, uma laceração deve ser suturada, não havendo necessidade de confirmação 

da patência ductal. 
c) Lesões do nervo facial, na porção média da face, anteriores à linha mediopupilar, possuem recuperação espontânea, 

devido ao caráter plexiforme e profundo dos ramos nessa região. 
d) A retirada de pontos deve ser feita no menor tempo possível: em geral, pálpebra em 3-5 dias, face em 5-7 dias e couro 

cabeludo em 7-9 dias. 
e) Nas lesões palpebrais, a prioridade é afastar as lesões associadas do globo ocular. 

 
40 - Considerando a classificação de abdome agudo, segundo sua etiopatogenia, a classe de abdome agudo mais 

frequente é: 
 

a) vascular. 
b) obstrutiva. 
c) perfurativa. 
►d) inflamatória. 
e) hemorrágica. 

 
 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
41 - D.N.A., 40 anos, G5 P2 C2, 29 semanas gestacionais, portadora de HAC (hipertensão arterial crônica) e LES (lúpus 

eritematoso sistêmico) há 10 anos, com anticorpos antifosfolípides positivos, dá entrada no pronto atendimento com 
cefaleia, escotomas visuais, epigastralgia, mal-estar geral e confusão mental. O exame revela: PA = 200 x 120 mmHg, 
pulso = 100 bpm, FR = 20 mrpm, P = 115 kg, A = 178 cm, IMC = 36,29, AU = 32 cm, BCF = 158 bpm, adinâmica. Colo 
impermeável, grosso e posterior. Edema MMII++++/4. Levando em consideração os dados apresentados, o 
procedimento correto é: 

  

a) interrupção da gestação. 
b) corticosteroide surfactante indutor, IM. 
c) nitroprussiato de sódio para redução PA. 
►d) sulfato de magnésio hepta-hidratado EV. 
e) difenilhidantoína 500mg EV. 
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42 - A síndrome da transfusão feto-feto é uma complicação grave das gestações gemelares. Entretanto nem todos os tipos 
de gestação gemelar podem cursar com essa síndrome. Sobre o assunto, considere os seguintes tipos de gemelares: 

 

1. monocoriônico monoamniótico. 
2. monocoriônico diamniótico. 
3. dicoriônico. 
4. gêmeos conjugados. 

 

O(s) tipo(s) de gestação gemelar que pode(m) cursar com síndrome da transfusão feto-feto é/são: 
  

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

 
 
43 - Paciente primigesta com 28 semanas de gestação apresenta exame de ultrassonografia demonstrando quadro de 

hidropsia fetal associado com dilatação cardíaca e aumento da velocidade de pico sistólico na artéria cerebral média 
acima de 2 múltiplos da mediana. Assinale a alternativa que explica a etiologia do problema apresentado pelo feto. 

 

a) Infecção por sífilis. 
►b) Infecção por parvovírus. 
c) Infecção por rubéola. 
d) Incompatibilidade sanguínea pelo sistema ABO. 
e) Cromossomopatia associada a malformação cardíaca fetal. 

 
 
44 - Paciente com 60 anos de idade procura consulta no ambulatório de ginecologia referindo perda urinária ao tossir; a 

perda é em pequena quantidade. Gesta 4 Para 4. Data da última menstruação há 10 anos. Histerectomia há 5 anos. Não 
utilizou terapia na pós-menopausa. Vem à consulta trazendo urina parcial e urocultura sem alterações. Estudo 
urodinâmico evidencia incontinência urinária aos esforços. Exame ginecológico mostrou cistocele grau I e retocele 
grau II. Na manobra de Valsalva, pequena perda de urina. Com base no exposto, qual é a melhor conduta? 

 

a) Estrogênio via oral 1 mg/dia. 
b) Oxibutinina 5 mg ao dia. 
c) Colporrafia anterior + colpoperineoplastia. 
d) Injeção periuretral de colágeno. 
►e) Sling de uretra média. 

 
 
45 - Paciente de 62 anos, divorciada, branca, aposentada. Veio à consulta especializada por ter apresentado corrimento 

sanguinolento irregular há 6 meses. G2 C2, última menstruação há oito anos. Não usou terapia hormonal. No exame 
físico: IMC: 24 kg/m2, normotensa. Exame ginecológico: mucosa vaginal atrófica e lisa. Mostrou laudo de ultrassom 
transvaginal que fez quando teve o corrimento sanguinolento. À época, o endométrio era de 7 mm e o resultado 
anatomopatológico de uma biópsia guiada por histeroscopia diagnosticou carcinoma seroso de grau histológico 3. 
Sobre esse câncer, é correto afirmar: 

 

a) A inserção de SIU de levonorgestrel é a conduta adequada. 
b) O fator precursor é a hiperplasia endometrial. 
►c) Apresenta maior agressividade em relação a adenocarcinoma endometrioide. 
d) O prognóstico é melhor em relação aos tumores estrogênio-dependentes. 
e) As alterações genéticas moleculares comuns são oncogene K-ras. 

 
 
46 - Uma mulher de 25 anos de idade consulta o pronto atendimento de uma maternidade referindo ter sido violentada 

sexualmente há cerca de duas horas e quer ser atendida para ser examinada e fazer prevenção contra gravidez não 
desejada e doenças/infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, não quer que seja feita comunicação do ocorrido 
a nenhum órgão governamental, pois é vereadora de cidade vizinha e muito conhecida. A conduta a ser tomada pelo 
profissional de saúde deve levar em conta que: 

 

►a) a notificação nos casos de violência contra a mulher é obrigatória no Brasil, de acordo com lei específica. 
b) só deve ser feita a notificação nos casos em que a mulher aprove a notificação. 
c) não existe no Brasil obrigatoriedade de notificação nos casos de violência sexual contra mulheres. 
d) a notificação deve ser feita apenas quando a mulher consulta um serviço público de atendimento. 
e) deve-se fazer a notificação, embora não obrigatória, apenas quando a mulher teve alguma lesão física importante. 
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47 - 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. 
 
 
48 - 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. 

 
 
49 - 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. 
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50 - 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. 

 
 
51 - 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, pode-se indicar a fertilização in vitro e o estudo genético pré-implantacional (PGS). 
2. Entre 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. 

 
 
52 - 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. 

 
 
53 - J.P.G., 38 anos, G2P0C2A0, chega ao ambulatório da ginecologia com queixa de dor lombar, tipo cólica, há 6 meses 

de piora progressiva e irradiação para fossa ilíaca direita. Relata irregularidades menstruais, com fluxo aumentado e 
dismenorreia intensa. Na investigação, relata hábito constipado sem queixas urinárias e sangramento gastrointestinal. 
Realizou laqueadura tubária após segundo filho. Nega etilismo e tabagismo, sem história familiar de câncer de mama, 
ovário e útero. Na investigação complementar, teve o diagnóstico de endometriose. A partir do exposto, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O exame de imagem padrão ouro para diagnóstico de endometriose inicial é a ultrassonografia transvaginal para 
mapeamento de endometriose. 

b) O principal sítio de endometriose intestinal é ceco e cólon ascendente, acometendo na maior parte dos casos o apêndice 
vermiforme. 

c) O tratamento do endometrioma de ovário maior ou igual a 3 cm deve ser cirúrgico, pelo fato de existir 5% de progressão 
cancerígena. 

d) O tratamento medicamentoso de primeira linha deve ser análogo de GnRH, podendo ser utilizado por no máximo 18 
meses. 

►e) O dienogeste, que é um derivado da nortestosterona, é altamente eficaz no controle da dor e atrofia dos focos iniciais da 
endometriose. 

 
 
54 - Paciente com 61 anos de idade vem a consulta de rotina no Ambulatório de Climatério trazendo uma densitometria 

óssea cujo relatório revela: T score na coluna lombar: < -2.8; colo de fêmur: T score < -2.6; fêmur total: < -3.0. 
Apresentou exame de vitamina D 25 OH: 25 ng/ml; cálcio sérico: 8.9 mg/dl. Gesta 2, para 2, menopausada há 12 anos. 
Histerectomizada há 10 anos por leiomioma. Comorbidade: hipertensão arterial com bom controle com losartana 
50 mg/dia. Com base no caso, qual a conduta apropriada? 

 

a) Raloxifeno 60 mg/dia + cálcio 500 mg/dia + vitamina D 800 UI/dia. 
b) Estrogênio 50 mcg transdérmico duas vezes por semana + cálcio 500 mg/dia + vitamina D 400 UI/dia. 
►c) Alendronato 70 mg via oral semanal + cálcio 500 mg/dia + vitamina D 1000 UI/dia. 
d) Calcitonina spray nasal 200 UI/dia + cálcio 500 mg/dia + vitamina D 600 UI/dia. 
e) Ranelato de estrôncio 1 g via oral/dia durante 2 anos e depois 500 mg via oral/dia + cálcio 500 mg/dia + vitamina D 1000 

UI/dia. 
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55 - A vaginose bacteriana (VB) é uma entidade que pode cursar com problemas quando associada à gestação. Em qual 
situação pode ocorrer a VB e qual é a metodologia proposta para evitá-la? 

 

►a) Trabalho de parto prematuro (TPP) – rastrear VB em mulheres com história pregressa de TPP. 
b) Abortamento – realizar cerclagem nos casos associados com vaginose bacteriana. 
c) Ruptura prematura de membranas – evitar relacionamento sexual durante o pré-natal, para mulheres com VB. 
d) Transmissão perinatal para o recém-nato – tratar com creme vaginal nos casos positivos para VB após 36 semanas. 
e) Tansmissão perinatal do HIV – realizar tratamento das mulheres com VB mesmo assintomáticas nas gestantes com HIV. 

 
 
56 - Gestante em sua quarta gestação, sexta semana gestacional, com história de três abortamentos precoces, nos quais 

se excluíram causas anatômicas, cromossômicas e hormonais, procurou serviço especializado no SUS para orientação 
e endosso de tratamento instituído pelo médico de saúde suplementar, após ter sido submetida por ele a um extenso 
painel de pesquisa de trombofilias hereditárias e adquiridas. Um único exame resultou alterado, a 
metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR), em heterozigose. Foi orientada a fazer tratamento durante toda a gestação 
com imunoglobulina humana, heparina e injeção intralipídica, sendo informada de que ela conseguiria levar a gestação 
atual a termo com essas medidas. Se você fosse o responsável pelo atendimento desse serviço, daria para ela a 
seguinte orientação: 

 

a) manter a heparina, pois trata-se de trombofilia hereditária. 
►b) não se configura diagnóstico de trombofilia, seja adquirida, seja hereditária e, por isso, nenhuma das orientações dadas 

estão corretas. 
c) manter a imunoglobulina endovenosa, que é o tratamento mais efetivo e consagrado. 
d) incluir ácido acetilsalicílico 100 mg ao dia durante toda a gestação. 
e) manter injeção intralipídica, que é bem estabelecida por pesquisas consistentes. 

 
 
57 - Paciente de 52 anos de idade, gesta 2, para 2. Data da última menstruação há 2 anos. Vem para consulta ginecológica 

queixando-se de nódulo mamário à direita. No exame ginecológico, nódulo palpável, irregular, medindo 2,5 x 2,5 cm, 
no quadrante superior externo; axilas com ausência de gânglios palpáveis. Mamografia BIRADS 4B. Biópsia com 
agulha grossa, com diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, e imunohistoquímica revelando receptor de estrogênio 
positivo, receptor de progesterona positivo, KI67 10% e ausência de HER 2. A partir do exposto, a classificação 
adequada e a conduta são, respectivamente: 

 

a) Subtipo Intrínseco Luminal A – mastectomia radical com esvaziamento axilar. 
b) Subtipo Intrínseco Luminal B – setorectomia + linfonodo sentinela. 
►c) Subtipo Intrínseco Luminal A – ressecção segmentar + linfonodo sentinela. 
d) Subtipo Intrínseco Basaloide – setorectomia + linfonodo sentinela. 
e) Subtipo Intrínseco Claudina baixa – mastectomia preservadora da pele + dissecção axilar total. 

 
 
58 - Várias publicações científicas têm mostrado que os métodos contraceptivos conhecidos como LARC (sigla em inglês 

para “contraceptivos reversíveis de longa ação/duração”) têm como característica: 
 

a) maior eficácia, apesar de terem taxas de continuidade de uso mais baixas. 
b) maior proteção contra salpingite e doença inflamatória pélvica do que os outros métodos, com raras complicações. 
►c) eficácia bastante superior, com altas taxas de continuidade. 
d) baixas taxas de continuidade de uso devido a efeitos colaterais, porém com eficácia similar a outros métodos. 
e) maiores ocorrências de hemorragia uterina, com eficácia similar a outros métodos. 

 
 
59 - Gestante de 38 semanas, GII CI com diagnóstico de placenta prévia marginal, encontra-se em trabalho de parto com 8 

centímetros de dilatação, feto com o polo cefálico insinuado e boa vitalidade. O médico plantonista opta por realizar 
uma amniotomia para acelerar o trabalho de parto e o líquido amniótico tem aspecto hemático. Alguns minutos após 
a amniotomia, a paciente permanece com atividade uterina normal e o feto encontra-se em óbito. A complicação mais 
provável foi: 

 

a) descolamento prematuro de placenta. 
►b) rotura de vasa prévia. 
c) rotura uterina. 
d) útero de Couvelaire. 
e) embolia amniótica. 
 

 
60 - Gestante na 24ª semana de idade gestacional é submetida a curva glicêmica ou teste oral de tolerância à glicose de 

2 h, com sobrecarga oral de 75 g de glicose. Levando em consideração a orientação da American Diabetes Association 
(ADA), que fundamenta o diagnóstico de acordo com o estudo HAPO, publicado em 2008, os pontos de corte para o 
diagnóstico do diabetes mellitus gestacional são: 

 

a) 90/185/145, com um ponto da curva atingido ou ultrapassado. 
b) 92/180/145, com dois pontos da curva atingidos ou ultrapassados. 
►c) 92/180/153, com um ponto da curva atingido ou ultrapassado. 
d) 92/185/153, com dois pontos da curva atingidos ou ultrapassados. 
e) 95/184/153, com um ponto da curva atingido ou ultrapassado. 
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PEDIATRIA 
 
61 - Durante culto em ambiente fechado, menina de 14 anos de idade sente “tonturas” e “perda de visão”, seguidas de 

perda de consciência. A paciente tentou agarrar-se nos familiares e teve uma queda lenta. O quadro foi acompanhado 
de tremor, sudorese, palidez, taquicardia e vômitos. A adolescente refere que se lembra vagamente dos fatos. Relata 
que já apresentou 8 episódios, com completa recuperação após as crises. O TILT teste foi positivo. O diagnóstico 
clínico mais provável e a conduta indicada para profilaxia de outras crises são, respectivamente: 

 

a) epilepsia generalizada – ácido valproico. 
b) crise de simulação – orientação psicológica. 
►c) síncope vasovagal – dieta rica em sal, aumento da ingesta de líquidos e uso de betabloqueador. 
d) síncope vagal – dieta rica em sal, aumento da ingesta de líquidos e uso de atropina. 
e) somatização (histeria) – avaliação psiquiátrica. 

 
62 - Paciente com 7 anos de idade apresenta crises de “desligamento” várias vezes ao dia. Apresentou duas crises 

tônico-clônicas generalizadas. O eletroencefalograma mostrou atividade epiléptica generalizada (ponta-onda 3 ciclos 
por segundo). Considerando o caso apresentado, o diagnóstico mais provável e a terapêutica indicada são, 
respectivamente: 

 

a) crise parcial complexa – carbamazepina. 
►b) ausência – ácido valproico. 
c) síndrome de West – vigabatrina ou corticosteroides. 
d) epilepsia tipo grande mal – ácido valproico. 
e) epilepsia ausência típica – carbamazepina. 

 
63 - Assinale a alternativa em que todos são critérios diagnósticos para imunodeficiência primária. 
 

a) Amigdalites de repetição, infecção de vias aéreas superiores frequentes, mais de 3 pneumonias em 1 ano. 
b) Diarreia crônica, infecção urinária de repetição, otite crônica com derrame, meningite e artrite séptica. 
►c) História familiar, poliendocrinopatias, diarreia crônica, candidíase persistente e linfopenias. 
d) Plaquetopenias com plaquetas pequenas, ausência de cicatriz do BCG, pneumonia por bactérias atípicas, osteomielite. 
e) Infecção urinária de repetição, amigdalites com pouca resposta ao tratamento com antimicrobianos, presença de estigmas 

genéticos, abscesso hepático.  
 
64 - Você atende um escolar de 8 anos que sofreu um acidente em um parquinho (queda de um brinquedo) e apresenta 

ferimentos extensos, profundos e sujos em membros superiores, inferiores e face. Além da limpeza das lesões, qual a 
é conduta profilática em relação ao tétano, considerando que seu calendário vacinal encontra-se atualizado de acordo 
com o programa nacional de imunizações? 

 

a) 1 dose de reforço de vacina antitetânica, 1 dose de soro antitetânico. 
b) reforço com vacina DTP agora. 
►c) reforço com vacina dT na adolescência. 
d) 1 dose de gamaglobulina antitetânica. 
e) 1 dose de reforço de vacina antitetânica, 1 dose de gamaglobulina antitetânica. 

 
65 - Pré-escolar de 5 anos, sexo masculino, iniciou há aproximadamente 3 semanas anorexia e prostração. Na evolução, 

apresentou febre de intensidade variando entre 38 e 38,5 ºC, dor abdominal e tosse, sintomas que já duram 2 semanas. 
Mora em casa de alvenaria, região urbana, frequenta creche e possui em casa um periquito, um gato e dois filhotes de 
cães. Ao exame físico, observam-se as seguintes alterações: temperatura axilar = 38,3 ºC, mucosas hipocoradas, 
ausculta pulmonar com estertores esparsos e sibilos, abdômen distendido, flácido, fígado palpável a 4 cm do RCD 
com consistência normal. Exames complementares apresentando hipereosinofilia, hipergamaglobulinemia, elevação 
dos títulos de iso-hemaglutininas anti-A e anti-B. O diagnóstico mais provável para o caso é: 

 

a) leishmaniose visceral. 
b) brucelose. 
c) toxoplasmose adquirida. 
d) riquetsiose. 
►e) larva migrans visceral. 

 
66 - Recém-nascido a termo, peso de nascimento 3100 gramas, escore de Apgar 9 e 10, sem anormalidades ao exame físico, 

foi encaminhado ao alojamento conjunto. A mãe, primigesta, previamente hígida, realizou 10 consultas de pré-natal e 
não apresentou intercorrências durante a gestação. Tipagem sanguínea materna “O” Rh positivo, sorologias negativas 
para sífilis, HIV e hepatite B. O pai tem tipagem sanguínea AB RH negativo. O parto foi cesáreo, pois o feto estava 
pélvico. Em exame de rotina realizado com 20 horas de vida, o pediatra verifica que o recém-nascido está ictérico em 
face e tronco. O restante do exame físico permanece sem alterações. Em relação ao caso apresentado, a hipótese 
diagnóstica mais provável é: 

 

a) icterícia fisiológica. 
b) icterícia por incompatbilidade Rh. 
►c) icterícia por incompatibilidade ABO. 
d) icterícia pelo aleitamento materno.  
e) icterícia pelo leite materno. 
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67 - A febre é a queixa mais frequente em consultórios médicos e pronto atendimentos pediátricos, chegando a ser 
responsável por 60% das queixas isoladas nesses serviços. Sobre a abordagem da criança febril, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) A medida da temperatura retal é considerada temperatura central. Medidas orais, axilares e timpânicas são bem aceitas 
na prática clínica, desde que respeitadas as técnicas. 

b) A febre em crianças deve ser medicada sistematicamente, pois representa um sinal de gravidade independentemente da 
faixa etária e da doença de base. 

c) Métodos físicos colaboram com a redução da febre e devem ser utilizados toda vez que a temperatura axilar estiver acima 
de 39 ºC. 

d) A alternância de antipiréticos é aceita e recomendada em crianças em idade escolar. 
e) Tremores eventuais, extremidades frias e sudorese profusa são sinais clínicos que compõem o quadro clínico de febre na 

infância. 
 
 
68 - Pré-escolar de 3 anos de idade, com vacinação completa conforme o programa nacional de imunização (PNI-2016), 

apresentou febre de 39 ºC, edema em região de ângulo mandibular, com apagamento desse ângulo. Restante do exame 
físico normal. Os resultados dos exames complementares foram: hemograma - hematócrito de 40%, leucócitos 8.000 
leucócitos/mm3 (diferencial com 2% bastonetes, 38% segmentados, 50% linfócitos, 1% linfócitos atípicos, 9% 
monócitos), plaquetas 155.000/mm3; amilase sérica aumentada para aos valores de referência. Baseado nesse caso 
clínico, assinale a alternativa correta. 

 

a) O diagnóstico é de linfonodomegalia reacional inespecífica. 
►b) Parotidite epidêmica (caxumba) é a hipótese diagnóstica. 
c) A hipótese diagnóstica é gripe (vírus Influenza). 
d) O diagnóstico mais provável é de mononucleose infecciosa (Epstein-Baar vírus). 
e) Trata-se de um caso de abscesso cervical. 

 
 
69 - Menina de 4 anos, nascida no Paraná, é levada ao pronto atendimento por apresentar fraqueza e palidez há 5 dias. 

Nega febre ou outras queixas. Nega história de icterícia neonatal. Sem história familiar de anemia. Triagem neonatal 
para hemoglobinopatias: FA. Ao exame físico: palidez ++/IV, icterícia ++/IV, afebril, ausculta pulmonar normal, 
taquicardia, abdome flácido, fígado não palpável, baço palpável 5 cm abaixo do rebordo costal esquerdo. Solicitado 
hemograma: hemoglobina 7,1 g/dL, hematócrito 21%, VCM 82 fl, HCM 28pg, leucócitos 6.500/mm³ (com contagem 
diferencial normal), plaquetas 260.000/mm3 e reticulócitos 10,5%. 

 

A partir desses dados, qual é a principal hipótese diagnóstica e qual resultado de exame confirmará esse diagnóstico? 
 

a) Esferocitose – fragilidade osmótica diminuída. 
►b) Anemia hemolítica autoimune – Coombs direto positivo. 
c) Talassemia beta – hemoglobina A2 maior que 3,5%. 
d) Anemia falciforme – eletroforese de hemoglobina SS. 
e) Deficiência de G6PD – DEB teste positivo. 

 
 
70 - Você está de plantão na Unidade de Pronto Atendimento e chega uma criança de 7 anos com história de ter recebido 

uma picada de abelha há 20 minutos. A mãe conta que após 10 minutos da picada surgiram lesões pelo corpo, 
eritematosas e elevadas, com bordos irregulares, pruriginosas, associadas a quadro de dor abdominal tipo cólicas e 
vômitos. Qual conduta deve ser realizada? 

 

►a) Adrenalina por via intramuscular. 
b) Corticoide por via endovenosa. 
c) Anti-histamínico por via endovenosa. 
d) Corticoide e hidratação venosa, solicitar IgE específica para abelha. 
e) Anti-histamínico e corticoide por via oral. 

 
 
71 - Uma adolescente de 12 anos apresenta há um ano comedos e pápulas eritematosas na região frontal, paranasal e 

mentoniana, além de cabelos mais oleosos e odor mais intenso do suor. A menarca ocorreu há 6 meses e os ciclos 
são irregulares, sem dismenorreia, mas houve piora das lesões, com aparecimento de pústulas. Não há outros sinais 
de hiperandrogenismo. Nunca fez tratamento específico, apenas sabonetes comprados por conta própria. Com base 
na história, assinale a alternativa correta. 

 

a) A fisiopatologia da acne envolve hiperplasia da camada córnea e proliferação bacteriana, e no caso descrito deve ser 
investigada síndrome do ovário policístico. 

b) A acne é uma dermatose comum e deve ser encaminhada ao especialista, pois seu tratamento é complexo e envolve 
medicamentos pouco conhecidos pelo médico generalista. 

c) Na patogênese da acne está envolvida a proliferação de Staphylococcus aureus como principal patógeno associado à 
piora da inflamação. 

►d) Fatores desencadeantes, como estresse, produtos cosméticos, medicamentos e hiperinsulinismo, podem piorar um quadro 
de acne. 

e) A alimentação é importante na fisiopatologia da acne, sendo recomendadas dietas de exclusão de alimentos gordurosos 
e hipercalóricos. 
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72 - A dor abdominal funcional é causa frequente de dor abdominal recorrente na população pediátrica entre os 5 e os 14 
anos de idade. Sugere o diagnóstico de dor abdominal recorrente funcional: 

 

a) perda de peso. 
b) dor que desperta o paciente à noite. 
c) diminuição do apetite. 
d) dor abdominal em cólica em hipocôndrio direito. 
►e) dor abdominal inespecífica periumbilical. 

 
73 - A respeito da medicina do sono, assinale a alternativa correta. 
 

a) O número de horas de sono ideal após os 4 anos de idade é de 8 horas, nas 24 horas. 
b) Crianças até os 2 anos de idade devem ter cochilos diurnos em quartos completamente isentos de luz e som. 
c) O adolescente tem fase de sono adiantada, devido às alterações hormonais próprias dessa idade. 
►d) O recém-nascido dorme cerca de 17 horas nas vinte e quatro horas do dia. 
e) A melatonina é estimulada pela via óptica, acumulada na pineal e liberada pela manhã para induzir a vigília. 

 
74 - O lúpus eritematoso sistêmico juvenil é uma doença multissistêmica, autoimune e crônica com baixa incidência. As 

principais causas de morbimortalidade nessa enfermidade são decorrentes do comprometimento de: 
 

a) fígado e rins. 
b) pulmão e rins. 
c) coração e fígado. 
d) rins e sistema hematológico. 
►e) rins e sistema nervoso central. 

 
75 - Considerando que alterações hormonais podem estar presentes em algumas síndromes genéticas, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Na síndrome de Turner, a baixa estatura é devida ao hipogonadismo e à deficiência de hormônio de crescimento. 
►b) Pacientes portadores da síndrome de Down e da síndrome de Turner possuem maior risco para desenvolverem 

hipotireoidismo. 
c) Na síndrome de Prader-Willi, apesar da presença de baixa estatura e obesidade, não são identificadas alterações 

hormonais. 
d) Pacientes com acondroplasia apresentam desproporção dos segmentos corporais e deficiência grave de hormônio de 

crescimento. 
e) Pacientes com cromossomopatias que possuem peso e comprimento normais ao nascer serão adultos com estatura 

normal. 
 
76 - J.G.L., masculino, 3 anos de idade, apresenta-se em consulta médica com palidez de mucosas e queixa de dor 

abdominal, diarreia com presença de alimentos mal digeridos e aspecto de gordura. No exame parasitológico de fezes, 
são achados cistos de Giardia intestinalis e ovos de Ascaris lumbricoides. Levando em consideração os dados 
apresentados, a conduta terapêutica é: 

 

a) mebendazol por 3 dias, com repetição do esquema terapêutico em 2 semanas, para ambas as parasitoses. 
►b) secnidazol associado ao albendazol, ambos em dose única. 
c) albendazol por 3 dias consecutivos, sem necessidade de repetir o tratamento. 
d) metronidazol para combater a giárdia, não havendo necessidade de tratar o Ascaris, visto que são ovos. 
e) não há necessidade de tratamento para enteroparasitose, visto que foram identificados apenas cistos e ovos. 

 
77 - Criança em idade escolar vem à consulta médica por apresentar cefaleia, mal-estar, tosse e febre de início há 3 dias. 

Ao exame físico, apresenta-se corada, eutrófica, bom estado geral, temperatura de 37,8 oC, FC = 100 bpm, FR = 24 ipm, 
saturação de oxigênio no oxímetro de pulso = 95% e, na ausculta pulmonar, estertores em bases e sibilos expiratórios. 
A história mórbida pregressa e a história familiar são negativas para doenças respiratórias. Levando em consideração 
os dados apresentados, o diagnóstico mais provável e a conduta correta são, respectivamente: 

 

a) asma – tratamento com beta-2 de ação curta. 
b) malformação pulmonar – broncoscopia. 
c) bronquiolite viral aguda – solução salina hipertônica. 
d) pneumonia por influenza – oseltamivir. 
►e) pneumonia atípica – macrolídeos. 

 
78 - 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, assusta-se ao constatar que, na verdade, era um morcego. Sendo bióloga, 
consegue perceber que se trata de um morcego frugívoro. Considerando a exposição descrita, qual é a conduta correta 
pós-exposição, visando à 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. 
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79 - 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. 

 
80 - 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. 

 
 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 
 

 
81 - Durante o exame periódico ocupacional de um trabalhador que realiza cromagem e niquelação de peças metálicas, o 

médico deve tomar como conduta clínica de investigação: 
 

a) a dosagem de cromo no sangue, para estudo de exposição (monitoramento biológico). 
b) o teste neurológico de equilíbrio, porque metais podem interferir nos tratos espinotalâmicos. 
►c) a rinoscopia anterior e posterior, para avaliar ulcerações em mucosas. 
d) o hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos, conforme estipula o quadro I da NR7. 
e) a prova de função pulmonar para avaliar possível restrição por fibrose intersticial (quadro II da NR7). 

 
 
82 - Uma trabalhadora é abordada no ponto de ônibus retornando para domicílio pós-jornada vespertina de trabalho e sofre 

abuso sexual. É atendida em uma unidade hospitalar do SUS. Diante do exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Cabe a emissão de CAT, pois trata-se de acidente de trabalho típico. 
2. Deve ser emitida uma ficha SINAN de violência interpessoal e não de acidente do trabalho. 
3. Ela deve, obrigatoriamente, ser orientada para registrar o ocorrido em uma delegacia, preferentemente da mulher. 
4. Por serem relacionados ao trabalho, os procedimentos médicos de prevenção de DST deverão ser custeados pelo 

empregador. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

83 - Qual agente químico ocupacional é responsável pelo acúmulo de acetilcolina no organismo humano? 
 

a) Colinesterase. 
b) Organoclorado. 
►c) Organofosforado. 
d) Carbonato orgânico. 
e) Carbamazepina. 

 
 
84 - São atributos da Atenção Primária à Saúde, EXCETO: 
 

a) o cuidado de primeiro contato, servindo como um ponto de entrada da pessoa para o sistema de saúde. 
b) a longitudinalidade, pelo fato de cuidar de pessoas na doença e na saúde, ao longo de um período. 
c) o atendimento integral, extraído de todas as disciplinas tradicionais importantes para o seu conteúdo funcional. 
d) a função de servir e coordenar todas as necessidades de saúde da pessoa, por meio da articulação da rede de serviços. 
►e) a responsabilidade da regulação a partir do controle social, por meio do qual a sociedade civil organizada participa das 

decisões. 
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85 - A Política Nacional de Atenção Básica define algumas atribuições específicas para cada categoria profissional das 
equipes da estratégia de saúde da família. Quanto às atribuições específicas do médico, ele deve: 

 

a) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local. 

b) realizar consultas clínicas de baixa complexidade e encaminhar os pacientes que necessitem de procedimentos cirúrgicos. 
►c) realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
d) supervisionar as ações do agente comunitário de saúde. 
e) realizar ações de educação em saúde à população adscrita, conforme planejamento da equipe. 

 
86 - Sobre violência contra a mulher, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) A maioria dos casos de violência contra a mulher ocorre em situações de vulnerabilidade da mulher: ambientes externos, 
noite e locais com pouca circulação de pessoas. 

b) A maioria dos casos de violência não é relatada pelas vítimas, por receio de represálias. 
c) Os profissionais de saúde necessitam de um olhar atento em busca de sinais de violência doméstica e perguntar 

ativamente sobre situações de ameaças, violência psicológica, física e sexual. 
d) A notificação de casos de violência doméstica e sexual contra a mulher é compulsória. 
e) A Lei Maria da Penha define como violência doméstica qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que resulte em 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial quando praticados contra a mulher no 
âmbito familiar. 

 
87 - 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. 

 
 
88 - 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. 
 

É/São objetivo(s) da avaliação clínica ocupacional: 
 

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

 
 
89 - 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, considerando, ao mesmo tempo, 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 são os sentimentos 
do paciente em relação a sentir-se doente, qual é o impacto da doença sobre sua funcionalidade e quais são 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 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. 
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90 - Com relação à Gestão da Clínica, que faz parte das mudanças provocadas pela estratégia de Saúde da Família, é 
correto afirmar: 

 

a) A Gestão da Clínica é baseada nas patologias mais prevalentes em uma determinada região e corresponde aos recursos 
dispendidos para essa mesma região. 

b) As diretrizes clínicas são processos lineares e devem-se utilizar as dos grandes centros, em que a pesquisa médica é 
mais avançada. 

►c) A Gestão da Clínica é o conjunto de tecnologias de microgestão da clínica, construído com base em evidências científicas 
e destinado a prover uma atenção à saúde de qualidade e segura. 

d) As diretrizes clínicas, sejam elas linhas-guias ou protocolos clínicos, são sempre as melhores opções para os tratamentos 
dos diferentes agravos à saúde. 

e) As diretrizes clínicas devem ser elaboradas por especialistas focais, reconhecidos pelo seu saber, e submetidas a outros 
profissionais após a aprovação pelos experts. 

 
91 - Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são decorrentes da utilização excessiva imposta ao 

sistema musculoesquelético no trabalho e da falta de tempo para recuperação dos tecidos. Em relação aos DORT, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Como o fator hormonal é o principal determinante de DORT, esses distúrbios apresentam-se somente entre 
trabalhadoras. 

2. A repetitividade de movimentos é o fator determinante e inquestionável da monocausalidade dos DORT. 
3. Estabelecido o diagnóstico de tenossinovite e caracterizada a sua relação com o trabalho, ela será classificada 

como doença relacionada ao trabalho do grupo Schilling II. 
 

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. 

 
92 - Paciente com quadro de febre alta (39°), tosse seca, mialgia intensa e coriza hialina. Relata que acordou com esses 

sintomas e fez uso de paracetamol, com melhora parcial dos sintomas. Ao exame, apresenta-se prostrado, afebril e 
sem outras alterações ao exame físico. O médico de família e comunidade suspeita de resfriado comum e prescreve 
sintomáticos e hidratação. Com relação à hipótese diagnóstica e conduta, assinale a alternativa correta. 

 

a) A hipótese diagnóstica está correta, mas o médico deveria ter pedido hemograma para descartar processo infeccioso mais 
grave. 

b) A hipótese mais provável seria gripe, mas deveria ser solicitado exames laboratoriais para descartar processo infeccioso 
mais grave. 

►c) A hipótese mais provável seria gripe e a conduta está correta. 
d) A hipótese diagnóstica e conduta estão corretas. 
e) A hipótese diagnóstica seria de IVAS, não havendo elementos que sugerem gripe ou resfriado, e a conduta está correta. 

 
93 - João, 42 anos, no consultório da médica da família, relata se sentir bem, não ter nenhum problema de saúde, fazer 

atividade física (academia três vezes por semana), ter melhorado a alimentação nos últimos anos e estar com peso 
adequado. Ainda assim, manifesta vontade de realizar check-up completo. Em relação ao rastreamento de doenças, 
assinale a alternativa correta.  

 

►a) O objetivo principal do rastreamento é o diagnóstico precoce. 
b) Qualquer teste usado como rastreamento apresentará como resultados do mais frequente para o menos frequente: 

verdadeiro-positivos, falso-negativos, verdadeiro-negativos e falso-positivos. 
c) A médica deve explicar ao paciente os prós e contras do rastreio, e orientar que, para o perfil dele, estaria bem indicado 

um teste ergométrico. 
d) O rastreio populacional do câncer de pulmão é indicado com raios X de tórax, a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. 
e) Há fortes evidências científicas de que o rastreio populacional de câncer de próstata reduz mortalidade específica e geral. 

 
 
94 - O resultado de um estudo numa empresa para avaliar a prevalência de obesidade e o papel do sedentarismo como 

fator de risco apontou que funcionários sedentários tinham uma prevalência maior de obesidade que funcionários que 
realizavam atividades físicas. O mesmo estudo mostrou que no grupo de sedentários havia mais indivíduos com idade 
superior a 50 anos e de baixa escolaridade. As variáveis idade e escolaridade, nesse exemplo, correspondem a um viés: 

 

a) de seleção. 
b) aleatório. 
c) de determinação. 
d) de informação. 
►e) de confusão. 
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95 - Para a investigação etiológica de doença rara, de longa duração, com causalidade pouco conhecida ou desconhecida, 
qual modelo de estudo epidemiológico é o mais apropriado e qual é a justificativa dessa escolha? 

 

a) Ecológico, porque é mais fácil e ágil para se obter os dados agregados em populações de grande tamanho. 
b) Transversal, porque permite fazer inferências estatísticas a partir de amostras representativas da população e obter razões 

de prevalências. 
►c) Caso-controle, porque se pode investigar diversos fatores ou exposições suspeitas e permite estimar o risco relativo de 

forma bem aproximada em doenças de baixa frequência. 
d) Coorte, porque nele a relação entre exposição e doença é melhor definida e permite o cálculo do risco relativo, que é a 

melhor medida de efeito da relação exposição ou fator e doença ou condição. 
e) Ensaio-clínico controlado randomizado, porque é o estudo que produz maior nível de evidência científica e permite a 

comparação de dois grupos de populações semelhantes. 
 
 
96 - Sobre os níveis de média e alta complexidade do Sistema único de Saúde (SUS), é correto afirmar: 
 

a) A maioria dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico na atenção ambulatorial especializada de alta complexidade 
brasileira é de natureza pública. 

b) A maioria dos leitos hospitalares utilizados pelo SUS é de natureza pública, por conseguinte, a contratação de leitos 
privados pelo SUS é irrelevante. 

c) Uma das principais causas das filas para acesso a serviços especializados é que o governo federal investe a maior parte 
de seus gastos de saúde na Atenção Primária, em ações como o programa Mais Médicos, investindo um percentual 
pequeno em serviços especializados de média e alta complexidade. 

►d) A forma de organização da média e alta complexidade no SUS é centrada principalmente na oferta de procedimentos, e 
não no critério das necessidades de saúde, por meio de indicadores epidemiológicos. 

e) A principal forma de pagamento das ações e serviços de média e alta complexidade é por pagamento per capita. 
 
97 - O Sistema Único de Saúde está inserido, no Brasil, no capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da seguridade 

social. De acordo com os artigos 194 e 195 da Constituição, a seguridade social deve: 
 

►a) ser organizada pelo Poder Público. 
b) englobar a educação, previdência social e saúde. 
c) ser financiada solidariamente pela União e municípios. 
d) ser universalista e equitativa, com exceção da previdência social. 
e) englobar os setores público e privado, com exceção do setor privado lucrativo. 

 
98 - De acordo com os princípios e diretrizes do SUS e a atual situação desse sistema de saúde, é correto afirmar: 
 

a) A universalidade de acesso é contemplada pela garantia de acesso de toda a população aos serviços de atenção primária, 
não havendo necessidade de garantia de acesso universal aos níveis secundários e terciários, públicos ou privados 
conveniados. 

b) O princípio da equidade prevê a garantia de acesso aos serviços a toda a população em condições de igualdade. 
c) Por possuir uma maior capacidade técnica e administrativa, a União é a única esfera de governo responsável pela definição 

de competências e decisões sobre o serviço de saúde, cabendo aos Estados e municípios a execução das políticas 
normatizadas por aquela. 

►d) Apesar de o princípio da integralidade prever um amplo espectro de intervenções, articulando prevenção, atendimento 
curativo e reabilitação, vê-se atualmente ainda os serviços de saúde organizando-se prioritariamente para os atendimentos 
curativos, como no exemplo da expansão das UPAS pouco vinculadas às equipes de ESF e UBSs. 

e) A participação popular no SUS é de caráter consultivo, assessorando o Estado a definir as políticas públicas de saúde que 
possam interessar ao conjunto da população. 

 
99 - A demora permitida como uma das ferramentas para a prática na atenção primária à saúde: 
 

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. 

 
100 - 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. 
 
 


