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1. Paciente feminina, 35 anos, há 3 anos com poliartrite 

simétrica em interfalangeanas proximais, metacar-
pofalageanas, punhos, cotovelos e tornozelos com ri-
gidez matinal superior a 1 hora. Alívio com uso de 
prednisona. Atualmente não está fazendo tratamento. 
É hipertensa e está em uso de enalapril 20 mg 12/12 
horas. Gesta 2, para 2, aborto zero, usa DIU como 
método contraceptivo. Pai teve infarto fulminante aos 
50 anos. Nega etilismo, tabagismo e uso de drogas 
ilícitas. Ao exame físico PA = 140/90mmHg, FC = 
72bpm, peso = 60Kg e altura = 160cm, exame osteo-
articular com artrite em 2a e 3a interfalangeanas pro-

ximais a esquerda  e 1a, 2a e 4a  a direita, 2a e 3a meta-
carpofalageanas bilateral, punhos bilateral e tornoze-
los bilateral e “squeeze test” positivo em tarso.  
Resumidamente traz VHS e PCR normais, sorologias 
para hepatites B e hepatite C negativas, fator reuma-
tóide, anti-CCP e FAN negativos, LDL colesterol = 120 
mg/dL, radiografia de mãos com osteopenia peri-
articular em interfalangeanas proximais, metacarpo-
flangeanas e ossos do carpo, sem erosões e radiogra-
fia de tórax normal. Segundo as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatoi-

de. Apesar de ocorrer alívio com uso de predniso-
na, este medicamento não deve ser iniciado devi-
do aos efeitos colaterais, tais como hipertensão 
arterial, diabetes, glaucoma e osteoporose. 

B) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatoi-
de. Uma vez que a paciente está muito sintomáti-
ca, o uso de prednisona na dose de 40mg está in-
dicado, associado ao metotrexato. 

C) A principal hipótese diagnóstica é fibromialgia, 
pois a paciente tem poliartralgia difusa. Entretanto 
apresenta VHS e PCR normais, além de fator 
reumatoide, anti CCP e FAN negativos. Deve ser 
iniciado fluoxetina na dose de 40 mg/dia. 

D) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatoi-
de. Neste caso deve ser iniciado metotexato na 
dose de 10 a 15 mg uma vez por semana. 

E) Não é necessário intervir sobre o LDL colesterol, 
pois o alvo para esta paciente é um LDL colesterol 
< 130 mg/d. 

 
2. Em relação ao tratamento da asma, assinale a alter-

nativa CORRETA. 
 

A) São fármacos para alivio rápido: catecolaminas, 
resorcinóis e saligelinas. 

B) A dessensibilizacao ou imunoterapia com extratos 
de alergênicos suspeitos é a intervenção mais efi-
caz para o tratamento da asma, pois atua de ma-
neira profilática. 

C) O principal efeito colateral dos fármacos de alívio 
rápido é o tremor. Estes fármacos têm ação relati-
vamente longa (8 a 12 horas). 

D) A teofilina é uma metilxantina. Ela apresenta po-
tencia broncodilatadora intermediaria e ação anti-
inflamatória notória. 

E) Os agentes anticolinérgicos devem ser evitados 
em pacientes cardiopatas e apresentam início de 
ação lento (60 a 90 minutos). 

 

3. Homem de 32 anos, portador de hepatite C crônica, 
genótipo 1a, carga viral 680.000UI/mL (coletado este 
mês), busca atendimento médico para orientações 
sobre o tratamento de sua doença. Nesta consulta 
traz biópsia hepática (realizada também este mês): 
Biópsia hepática: 18 espaços-porta; METAVIR A2F2 
Sabendo que o paciente não possui nenhuma outra 
comorbidade ou coinfecção e nunca realizou qualquer 
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forma de tratamento para sua doença, leia as asserti-
vas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. O paciente apenas terá indicação de tratamento 

se possuir transaminases elevadas (uma vez e 
meia o limite superior da normalidade), pois sua 
biópsia hepática revela mínima fibrose. 

II. O tratamento preconizado para este paciente se-
gundo o Ministério da Saúde do Brasil, através do 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Hepatite Viral C e Coinfecções, é a associação de 
Ribavirina, Telaprevir e Alfapeguinterferona por 48 
semanas consecutivas. 

III. Poderemos dizer que o paciente apresenta Res-
posta Virológica Rápida se apresentar HCV-RNA 
quantitativo (carga viral) indetectável (abaixo do 
limite inferior de detecção) na 4ª semana de tra-
tamento. 

 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas a II está correta. 
C) Apenas I e II estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Apenas a III está correta. 

 
4. Qual é o agente mais comum da larva migrans? 

 
A) Uncinaria stenocephala 
B) Mycobacterium marinum 
C) Ancilostoma braziliensis 
D) Ancilostoma canynum 
E) Candida albicans 

 
5. Homem, 70 anos, previamente hígido, vem em con-

sulta médica devido a quadro de dor em região dorsal, 
lombar e de costelas, iníciada há cerca de 6 meses 
sem alívio com analgésicos comuns e piora com mo-
vimentação. Nega tabagismo, etilismo e uso de dro-
gas ilícitas. Ao exame físico apresenta cifose dorsal. 
Traz VHS = 120 mm na primeira hora, radiografia de 
coluna evidenciando acunhamento em T8, T10, T11 e 
L2 compatível com fraturas e a seguinte densitometria 
óssea: 

 
sítio BMD (g/cm2) T-score Z-score 

L1-L4 0,625 - 4,8 - 2,5 
colo 0,268 - 5,2 - 3,4 

fêmur total 0,247 - 5,7 - 4,2 
 

Em relação a este caso clínico, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A principal hipótese diagnóstica é osteoporose 

senil, pois o paciente apresenta T-score inferior a 
-2,5. As fraturas vertebrais são consequência des-
ta grave doença. Desta forma, não são necessá-
rios exames adicionais e o tratamento deve ser 
iniciado o mais breve possível. 

B) A presença de dor em coluna vertebral associada 
a VHS elevado, fraturas vertebrais e osteoporose 
generalizada com Z-score baixo sugere osteopo-

rose secundária. Mieloma múltiplo é a principal hi-
pótese diagnóstica. 

C) Em um senhor de 70 anos, os valores do Z-score 
não são importantes. O Z-score refere-se a uma 
comparação do paciente com a população da 
mesma idade e é utilizado para o diagnóstico de 
baixa densidade mineral óssea em crianças e  
jovens. 

D) Neste paciente, idoso, que apresenta dor óssea e 
VHS elevado a principal hipótese diagnóstica é 
polimialgia reumática. A osteoporose é uma  
comorbidade comum nesta idade. 

E) A presença de osteoporose em si justifica a dor 
óssea, independente da presença de fraturas ver-
tebrais. 

 
6. São efeitos colaterais possíveis das medicações utili-

zadas no tratamento do Diabetes 2:  
 

A) Bloqueadores da alfa-glucosidade = meteorismo e 
flatulência 

B) Glinidas = diarreia e meteorismo 
C) Biguanidas = hipoglicemia e ganho de peso 
D) Sulfonilureias = acidose lática e perda de peso 
E) Tiazolinedinonas = hipoglicemia e perda de peso 

 
7. Mulher de 52 anos, portadora de cirrose hepática por 

hepatite autoimune, Child-Pugh B8, MELD 14 pontos, 
busca atendimento ambulatorial devido a aumento do 
volume abdominal e edema de membros inferiores 
iniciados há 2 meses. Nega febre, tosse, disúria ou al-
teração do ciclo sono-vigília. Possui hábito intestinal 
regular e evacua 3 vezes ao dia, fezes pastosas, sem 
sangue, muco ou pus. Atualmente está em uso ape-
nas de azatioprina 50mg/dia e prednisona 10mg/dia. A 
paciente nega alergia medicamentosa ou qualquer ou-
tra comorbidade ou descompensação prévia de sua 
hepatopatia. 
Seus dados vitais na consulta eram: PA:100/60mmHg 
FC: 112bpm  FR: 20ipm Taxilar: 96% (ar ambiente) 

 
Em seu exame físico observavam-se aranhas vascu-
lares em tórax anterior, eritema palmar e abdome glo-
boso (ascítico), ruídos hidroaéreos presentes, flácido, 
indolor e espaço de traube ocupado. Seus membros 
inferiores apresentavam edema simétrico de ++/IV. 
Nesta consulta, a paciente trazia também os seguin-
tes exames complementares: 
Endoscopia Digestiva Alta: presença de 3 cordões va-
ricosos, tortuosos, azulados, de médio calibre em ter-
ço inferior de esôfago. 

 
Sódio na urina de 24 horas: 10mmol ao dia (2400mL 
de urina em 24 horas) Creatinina (sérica): 0,5mg/dL 

 
Com base no caso clínico, analise as proposições a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. O líquido ascítico desta paciente deve ser puncio-

nado e se o valor do GASA (gradiente de albumi-
na sero-acítico) vier de 0,8 estaremos frente a 
uma ascite relacionada à hipertensão portal. 
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II. O sódio na urina de 24 horas desta paciente está 
baixo e o tratamento da ascite secundária a hiper-
tensão portal deverá ser feito com dieta hipossó-
dica e diureticoterapia. 

III. A paciente possui indicação de profilaxia primária 
de sangramento varicoso com Pantoprazol 40mg 
de 12/12 horas. 

 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas a III está correta. 
C) Apenas a II está correta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas II e III estão corretas. 

 
8. Em relação à pneumonia comunitaria, assinale a  

alternativa CORRETA. 
 

A) O teste de antígeno urinário positivo para Legio-
nella define o diagnostico etiológico, não sendo 
necessário o isolamento do patógeno em sangue 
ou líquido pleural. 

B) Segundo a American Thoracic Society, a relação 
PaO2/FiO2 < 250 e o envolvimento multilobar são 
critérios maiores para definição de pneumonia 
grave. 

C) Para que o critério “Confusão Mental” seja consi-
derado positivo no CURB-65, o paciente deve 
apresentar escore de coma de Glasgow menor 
que 13. 

D) A bactéria Haemophilus influenzae já se tornou o 
principal agente etiológico de pneumonia comuni-
tária na cidade de Curitiba, superando o Strepto-
coccus pneumoniae. 

E) Caso o paciente apresente sinais clínicos de 
broncoaspiração, um antimicrobiano com ação em 
germes anaeróbios deve ser iniciado. Neste caso, 
a melhor opção é o metronidazol. 

 
9. Masculino, 34 anos. Admitido no pronto atendimento 

após quadro de diarreia há cerca de 10 dias, já melho-
rada. No momento, com queixa de fraqueza progres-
siva, com predomínio em membros inferiores, com 
início há cerca de dois dias. Sem perda de sensibili-
dade. Ao exame físico, apresentava força grau III em 
membros inferiores e IV em membros superiores e 
diminuição de reflexos profundos em membros inferio-
res. Laboratório mostrava hemograma normal e líquor 
com hiperproteinorraquia (200mg/dL), com celularida-
de normal e Pandy +.  

 
Dentre as afirmativas a seguir, sobre Síndrome de 
Guillain-Barrè, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Esta condição clínica é mais frequente em mulhe-

res e crianças.  
B) Nervos cranianos não são afetados nesta condi-

ção.  
C) Envolvimento autonômico é comum, mesmo em 

apresentações leves.  
D) Hospitalização é infrequente e menos de 2% dos 

pacientes requerem ventilação mecânica.  

E) Dor não é uma apresentação frequente nesta sín-
drome.  
 

10. Você atende uma paciente de 45 anos com quadro de 
dispneia progressiva e dor torácica. Durante o exame 
físico, você nota os seguintes achados: ictus cordis vi-
sível no quinto espaço intercostal esquerdo e na linha 
hemiclavicular média e presença de duplo pico sistóli-
co na palpação do pulso braquial. Na ausculta cardía-
ca, ocorre desdobramento da segunda bulha durante 
a expiração e presença de quarta bulha. Nota-se so-
pro sistólico +++/VI, mais audível no quarto espaço in-
tercostal esquerdo, irradiado para ápice cardíaco. Na 
pesquisa de manobras semiológicas, nota-se aumento 
do sopro durante a posição de pé, em relação com o 
agachamento. Sobre esses achados, marque a alter-
nativa CORRETA.  

 

A) A presença de sopro mais audível no quarto es-
paço caracteriza o fenômeno de Gallavardin. 

B) A alteração da segunda bulha caracteriza seu 
desdobramento ampliado. 

C) O pulso com duplo pico sistólico caracteriza pulso 
“parvus et tardus”. 

D) Durante a fase de “strain” da manobra de Valsalva 
ocorrera aumento da intensidade do sopro. 

E) A presença de quarta bulha e desdobramento da 
segunda bulha caracterizam ritmo de galope. 

 

11. Feminina, 32 anos, professora. Refere que desde os 
22 anos tem crises ocasionais de cefaleia, tipo latejan-
te, habitualmente em região lateral direita da cabeça, 
com duração de 4-72h e com sintomas associados 
(fotofobia, náuseas e vômitos). Refere que as dores 
pioram no período menstrual e que a mãe e a irmã 
têm quadro semelhante. Procura auxílio em consulta 
no ambulatório de Clínica Médica, pois vem obser-
vando que as crises estão ficando mais frequentes, 
chegando a precisar de medicação até três vezes por 
semana. Traz tomografia de crânio realizada em sua 
última visita à emergência, com laudo normal.  

 
Para profilaxia das crises de migrânea desta paciente, 
podemos utilizar CORRETAMENTE.  

 

A) Amitriptilina / Atenolol / Sumatriptano  
B) Topiramato / Amitriptilina / Naratriptano 
C) Amitriptilina / Atenolol / Naratriptano 
D) Amitriptilina / Propranolol / Ergotamina 
E) Topiramato / Nortriptilina / Propranolol 

 

12. Você atende na unidade básica de saúde um paciente 
de 54 anos, diabético, com albuminúria de 850mg/gra
ma de creatinina em amostra isolada de urina, uma 
creatinina de 3.5mg/dL (o que indica uma taxa de fil-
tração glomerular estimada pela equação CKD-EPI de 
19mL/min), após duas avaliações anteriores nos 3 úl-
timos meses com creatininas de 3.6 e 3.4mg/dL e um 
ultrassom com rins de tamanho normal e ecogenici-
dade aumentada. Podemos afirmar que este paciente 
tem o diagnóstico de: 
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A) Insuficiência renal aguda. 
B) Doença renal crônica estágio 3. 
C) Doença renal crônica no estágio 4. 
D) Doença renal crônica estágio 5. 
E) Doença renal crônica estágio 2. 

 

13. Paciente de 78 anos, interna com quadro de dispneia 
ao repouso e ortopneia. Refere que há 2 semanas 
vem progressivamente diminuindo suas atividades por 
cansaço e falta de ar. Nega tosse. Hipertensa há 15 
anos em uso de losartana 50 mg/dia e hidroclorotiazi-
da 25 mg/dia. Nega diabetes ou dislipidemia. Ex-
tabagista, fumou 15 cigarros de papel por 15 anos e 
parou faz 40 anos. Ao exame físico PA: 164/96 
mmHg. FC: 98 bpm.  FR: 24 ipm. 
Demonstra dificuldade respiratória com discreta tira-
gem intercostal bilateral com ausculta pulmonar de-
monstrando sibilos esparsos com estertores bilaterais 
em bases. Também apresenta bulhas cardíacas em 
2T e sopro mesossistólico grau 2 em foco aórtico, que 
não aumenta com qualquer manobra ou posição. Sem 
edema de MMII. 

 
Com relação ao quadro clínico descrito, assinale a 
conduta CORRETA. 

 

A) O quadro clínico é mais compatível com doença 
pulmonar obstrutiva crônica e a causa mais pro-
vável da descompensação é uma infecção viral. 

B) O quadro clínico é mais compatível com insufici-
ência cardíaca descompensada por estenose aór-
tica grave. 

C) O quadro clínico é mais compatível com trom-
boembolismo pulmonar e a causa mais provável é 
o histórico de tabagismo. 

D) O quadro clínico é mais compatível com insufici-
ência cardíaca descompensada e a causa mais 
provável é hipertensão descontrolada. 

E) O quadro clínico é mais compatível com doença 
pulmonar obstrutiva crônica e causa mais prová-
vel de descompensação é a hipertensão descon-
trolada. 

 

14. Masculino, 58 anos, com história prévia de hiperten-
são não controlada (tratamento irregular), dislipidemia, 
obesidade e tabagismo de alta carga. Trazido à emer-
gência pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência) por quadro de hemiparesia direita e afa-
sia com início há menos de 45 minutos. Após avaliar o 
paciente, você faz diagnóstico de acidente vascular 
encefálico, solicita tomografia de crânio, laboratório e 
avaliação da neurologia. Tomografia não mostra si-
nais de sangramento e o laboratório não possui alte-
rações que justifiquem o quadro. Você e o neurologis-
ta cogitam trombólise para o paciente. Dentre as con-
dições a seguir, qual CONTRAINDICARIA o procedi-
mento? 

 

A) Infarto miocárdico recente. 
B) Idade maior ou igual a 18 anos. 
C) Tomografia sem hemorragia. 

D) Tomografia com edema em menos de 1/3 do terri-
tório da artéria cerebral média. 

E) Pressão arterial de 170x105mmHg no momento 
da trombólise. 
 

15. Paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, com 
linfadenopatia hilar e mediastinal, emagrecido, apre-
senta subitamente edema generalizado. No parcial de 
urina apresenta proteinúria ++++ e proteinúria de 24 
horas = 5g, sem sinais de hematúria. A função renal 
está preservada (TFG estimada de 90mL/min). Apre-
senta albumina sérica de 2.2mg/L e colesterol total de 
300mg/dL. A biópsia renal mostra espessamento de 
membrana basal glomerular e depósitos de imunoglo-
bulina e complemento à imunofluorescência. Este ca-
so de síndrome nefrótica provavelmente se relaciona 
a: 

 

A) glomerulonefrite pós-estreptocócica. 
B) glomerulonefrite membranosa. 
C) nefropatia diabética. 
D) necrose tubular aguda. 
E) glomeruloesclerose segmentar e focal. 

 

16. Feminina, 40 anos, admitida por astenia, mialgia leve 
e transtorno depressivo prévio. Traz exames feitos re-
centemente que mostram: anemia leve, hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, paratormônio baixo, vitamina D em 
níveis normais, hormônio tireotrófico levemente au-
mentado, com T4 livre normal.  

 
O diagnóstico mais provável para esta paciente é:  

 

A) Hipertireoidismo primário. 
B) Hiperparatireoidismo primário. 
C) Hipoparatireoidismo primário. 
D) Hipermagnesemia.  
E) Insuficiência relativa de vitamina D. 

 

17. “A depressão é uma condição médica comum em 
cuidados primários, tendo em geral uma evolução 
crônica. (...) Os pacientes depressivos apresentam 
maior utilização de serviços de saúde.” (DUNCAN, B. et 
al. Medicina Ambulatorial. Cap. 88, p. 874-5).  

 
Sobre o tema depressão, assinale a seguir somente a 
alternativa CORRETA. 

 

A) Pelo amplo conhecimento no meio médico, a de-
pressão é habitualmente diagnosticada correta-
mente.  

B) Em pacientes com infarto recente não observa-
mos grande prevalência de transtorno depressivo.  

C) Somente quando não tratada a depressão tende a 
recorrer. 

D) Aproximadamente 80% dos indivíduos que rece-
bem tratamento por episódio depressivo terão ou-
tro ao longo da vida.  

E) Os sintomas depressivos habitualmente não com-
prometem o funcionamento social do indivíduo.  
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18. Paciente de 75 anos é levado à sala de emergência 
decorrente de dor torácica anginosa, associada à dis-
pneia e palpitações. Apresenta antecedente de aci-
dente vascular cerebral há 6 meses. Sua pressão ar-
terial é 140x90 mmHg, frequência cardíaca de 210 
spm e a saturação de 94% em ar ambiente. Em seu 
exame físico detectam-se crepitantes em ambas as 
bases pulmonares. Após a obtenção de um acesso 
venoso periférico e monitorização, nota-se taquicardia 
com complexos QRS estreitos, regulares e ausência 
de ondas P, caracterizando uma taquicardia supra-
ventricular.  
 
A conduta CORRETA para o atendimento desse  

      paciente é: 
 

A) manobra vagal, preferencialmente massagem do 
seio carotídeo pela sua maior eficácia. 

B) cardioversão elétrica sincronizada após sedação.  
C) manobra vagal, preferencialmente manobra de 

Valsalva pelo antecedente de doença cerebrovas-
cular. 

D) adenosina 6 mg endovenosa rapidamente, se não 
houver contraindicação. 

E) desfibrilação com 100 J, após sedação. 
 

19. Um paciente admitido por sepsis de foco urinário é 
avaliado na enfermaria de clínica médica 10 horas 
após a admissão. Havia recebido a primeira dose de 
ceftriaxona e recebeu somente a infusão de 500 mL 
de soro fisiológico durante a internação. Qual(is) os 
parâmetros que devem ser considerados no momento 
da avaliação e após o seguimento do paciente que 
são recomendados para a estratificação do risco ou 
da injúria renal aguda através dos consensos atuais 
de AKIN e RIFLE? 

 

A) Creatinina e volume urinário em ml/kg/hora. 
B) Ureia e creatinina. 
C) Cistatina C. 
D) Ureia e clearance de creatinina. 
E) Creatinina e taxa de filtração glomerular estimada. 

 

20. Paciente de 50 anos, admitido há 24 horas na enfer-
maria para investigação de dor torácica após passar 
pela Unidade de Dor Torácica. Apresenta retorno da 
dor anginosa, dados vitais estáveis e conforme pres-
crição médica recebe 5 mg de isossorbida sublingual. 
Evolui com quadro de hipotensão arterial importante.  
 
Sobre esse quadro clínico, é CORRETO afirmar: 

 

A) a instabilidade clínica deve ser tratada com 1mg 
de adrenalina endovenosa rapidamente, repetin-
do-se infusões conforme necessidade. 

B) interações medicamentações não devem ser con-
sideradas no diagnóstico diferencial do quadro 
devido ao tempo de internamento. 

C) no diagnóstico diferencial do quadro de instabili-
dade, deve ser pensado infarto de parede inferior. 

D) devido à necessidade do alívio rápido da dor torá-
cica, a administração de nitrato precede a realiza-

ção de eletrocardiograma, como foi feito nesse 
caso. 

E) a utilização de outras apresentações de nitrato, 
como adesivos ou de liberação lenta, seria mais 
adequada. 
 

21. Às 18h55 de uma sexta-feira, você recebe no Hospital 
Universitário Cajuru um paciente masculino de 38 
anos trazido por populares. Esses populares eram 
pais de crianças que foram salvas por esse professor 
durante um incêndio numa escola municipal. Ao tentar 
abordar o professor, observa que ele está agitado, irri-
tado e fala com voz rouca para você que não necessi-
ta de atendimento médico e que queria ver seus alu-
nos que foram levados pela ambulância para outro 
hospital. Ele apresenta o rosto edemaciado e hipere-
miado e os pelos nasais, assim como os pelos da so-
brancelha estão chamuscados. Externamente não se 
observa queimaduras nem em membros, nem em 
tronco. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Você confirma a perviedade de vias aéreas, uma 
vez que o professor consegue verbalizar, mas in-
siste que ele será atendido rapidamente por pro-
tocolo e logo liberado para visitar seus alunos. 

B) Você coloca o paciente na maca e coloca másca-
ra facial com válvula e reservatório com oxigênio a 
100% 15L/min e aguarda a chegada do seu cole-
ga que assumirá o plantão às 19h. 

C) Você passa uma cânula nasofaríngea (paciente 
consciente) na narina direita do paciente e fornece 
oxigênio a 100% 15L/min com máscara facial com 
válvula e reservatório. 

D) Você indica que esse paciente deve receber intu-
bação orotraqueal sequência rápida por risco de 
obstrução iminente das vias aéreas. 

E) Você indica uma cricotireoidostomia cirúrgica de-
vido ao risco de obstrução iminente de vias aé-
reas por edema de glote e por isso contraindica a 
intubação orotraqueal. 

 

22. Paciente de 70 anos, masculino é admitido no pronto 
socorro com queixa de dor abdominal em hipocôndrio 
direito, febre não aferida, calafrios e icterícia há 4 di-
as. Ao exame apresentava-se desidratado, taquicárdi-
co, febril com 38,3º C, ictérico e sinal de Murphy nega-
tivo. Referiu colúria e acolia. Com relação ao quadro 
clínico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O paciente apresenta a tríade de Charcot que es-
tá presente em 100% dos casos de colecistite 
aguda, sendo está a principal hipótese diagnóstica 
neste caso. 

B) O método inicial de investigação diagnóstica para 
este paciente é a cintilografia, pois o provável di-
agnóstico é colecistite aguda. 

C) A icterícia do tipo obstrutiva caracteriza-se do 
ponto de vista laboratorial pelo aumento sérico de 
bilirrubina total às custas de hiperbilirrubinemia in-
direta. 
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D) O método inicial de investigação diagnóstica de 
escolha para um paciente com icterícia é a tomo-
grafia de abdome sem contraste. 

E) A base inicial do tratamento na urgência é hidra-
tação, antibioticoterapia endovenosa e a descom-
pressão da via biliar que deve ser feita preferenci-
almente por via endoscópica. 

 

23. A síndrome compartimental abdominal (SCA) é uma 
complicação grave oriunda do aumento exagerado da 
pressão intra abdominal (PIA) causando significativa 
morbidade e mortalidade. A gravidade clínica e a fre-
quência da hipertensão intraabdominal (HIA) e SCA 
justificam a atenção dada a este tópico ultimamente.  
 
Em relação a SCA e HIA, assinale a alternativa  
CORRETA: 

 

A) a mensuração da PIA por via intraesofágica (son-
dagem) é o método de escolha, uma vez que o 
exame físico isolado não tem acurácia. 

B) a SCA é definida por uma PIA sustentada ou re-
petida maior que 20 mmHg que está associada à 
disfunção ou falência de múltiplos órgãos. 

C) a elevação da PIA aumenta a complacência torá-
cica necessitando de pressões maiores para man-
ter uma ventilação mecânica adequada. 

D) é necessário fazer o cálculo da pressão de perfu-
são abdominal (PPA); pois este valor é confiável 
para determinar o grau de perfusão dos órgão ab-
dominais. A PPA é definida como: PAM – PIA. 

E) a técnica de laparotomia descompressiva precoce 
não diminui a morbimortalidade dos pacientes 
acometidos por esta grave condição, pois as alte-
rações fisiopatológicas são irreversíveis. 

 

24. Paciente de 61 anos, masculino, é admitido no pronto 
socorro com queixa de dor abdominal tipo aperto em 
andar superior do abdome com irradiação para dorso 
com 3 dias de evolução associado a náusea e vômito. 
Nega episódios prévios. Refere ter colelitíase (micro-
cálculos), porém está aguardando tratamento cirúrgico 
– colecistectomia videolaparoscópica. Com relação ao 
quadro clínico, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) o jejum via oral deve ser mantido até a normaliza-
ção da amilasemia, o que ocorre por volta do sé-
timo dia de evolução. 

B) a dieta via oral pode ser iniciada em 24 a 48 horas 
da admissão e, ocorrendo vômitos persistentes ou 
recidiva da dor abdominal, a melhor opção é a in-
trodução da dieta parenteral. 

C) pacientes com pancreatite aguda grave (três ou 
mais critérios de Ranson positivos) devem ser 
submetidos a ecografia de abdome total, sendo a 
ecografia o exame padrão ouro para o diagnóstico 
de complicações associadas a pancreatite aguda. 

D) na pancreatite aguda, o nível de amilasemia não 
tem valor prognóstico. 

E) a confirmação da infecção da necrose pancreática 
ou peripancreática mediante punção aspirativa 
com bacteriscopia e cultura ou constatação de ar 

na retrocavidade pela tomografia de abdome não 
é um indicador de abordagem cirúrgica na pan-
creatite aguda grave pelo alta morbi-mortalidade. 

 

25. Paciente masculino, 60 anos, médico, portador de 
obesidade mórbida central, submetido à gastroplastia 
redutora tipo Sleeve há 14 dias. Evoluiu com dor ab-
dominal mesogástrica intensa associado a náuseas e 
distensão abdominal sem melhora com uso de anal-
gésico simples endovenoso com necessidade do uso 
de opioides. Fez uso de enoxaparina de baixo peso 
molecular 60 mg/dia durante este período. História de 
narcolepsia, diabetes, hipertensão e apneia do sono. 
HMP: 2 episódios de trombose venosa profunda após 
acidentes automobilísticos (dormiu no volante). Uso 
de varfarina sódica desde então. Exame Físico: PA 
100 x 60, Pulso 102bpm. Temp. 37°. C, regular estado 
geral, lúcido, hipocorado, com fácies dolorosa, mur-
múrio vesicular diminuídos nas bases pulmonares. 
Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas sem so-
pros. Abdome globoso, renitência dolorosa à palpa-
ção, RHA diminuídos, timpanismo moderado à per-
cussão. Cicatriz de saída do dreno sem sinais flogísti-
cos com pouca drenagem serosa. Angiotomografia de 
tórax demonstra pequeno derrame pleural bilateral e 
atelectasias nas bases dos pulmões. Em relação ao 
quadro descrito, assinale o provável diagnóstico. 

 

A) Peritonite por fístula gástrica. 
B) Trombose mesentérica. 
C) Hemorragia interna por sangramento de uma linha 

de grampo devido ao uso de anticoagulantes no 
pós operatório. 

D) Pancreatite aguda. 
E) Tromboembolismo pulmonar. 

 

26. Paciente em pós operatório tardio de gastroplastia tipo 
bypass com episódios intermitentes de vômitos bilio-
sos com períodos de acalmia. Nestes episódios, não 
apresentava sinais de obstrução intestinal, timpanis-
mo ou renitência de parede abdominal. Baseado nas 
imagens abaixo evidenciando “empilhamento de moe-
da” e acotovelamento de alça intestinal, qual o prová-
vel diagnóstico? 
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Imagens cedidas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnósti-
co por imagem, 2013 

 

A) Hérnia de Pantaloon. 
B) Hérnia de Litrè. 
C) Hérnia de Spiegel. 
D) Hérnia de Petersen. 
E) Hérnia de Richter. 

 

27. Paciente de 34 anos vem ao pronto atendimento com 
história de aumento do testículo direito. Ao exame vo-
cê percebe um nódulo endurecido local. O paciente 
refere que ainda não tem filhos. Qual a melhor condu-
ta neste caso? 

 

A) Solicitar alfa feto proteína, gonadotrofina coriôni-
ca, desidrogenase láctica no sangue, ecografia de 
bolsa escrotal, criopreservação do sêmen e or-
quiectomia radical com ligadura do cordão ao ní-
vel do anel inguinal interno. 

B) Biópsia da lesão e se diagnóstico se seminoma 
radioterapia. 

C) Ecografia da lesão e biópsia para definição do tra-
tamento. 

D) Anti-inflamatório e antibiótico terapia por ser orqui-
te a principal hipótese diagnóstica. 

E) Orquiectomia com excisão na rafe escrotal e colo-
cação de prótese de silicone por ser esteticamen-
te correto. 

 

28. Em relação à anatomia vascular abdominal, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

A) A artéria hepática comum se divide em artéria he-
pática própria e artéria gástrica esquerda. 

B) As artérias jejunais e ileais originam-se da conve-
xidade (lado esquerdo) da artéria mesentérica in-
ferior. 

C) O tronco celíaco é a artéria da parte caudal do in-
testino anterior e em pelo menos metade dos ca-

sos ele se divide em artéria gástrica esquerda, ar-
téria esplênica e artéria hepática comum. 

D) A veia porta é formada pela junção das veias me-
sentérica superior e veia pancreática atrás do colo 
do pâncreas. 

E) A veia gonadal direita (testicular ou ovárica) e a 
veia supra renal direita frequentemente desembo-
ca na veia renal direita. 

 

29. Paciente de 69 anos, com história de dor abdominal 
de início há 2 dias, associada à distensão abdominal, 
dor em fossa ilíaca esquerda tipo aperto de forte in-
tensidade associada à náusea. Piora progressiva. 
Hemograma com leucocitose 18.000 e com 20% de 
bastões. Ao exame: febril 38,5 graus, taquicárdico, 
desidratado. Em relação ao diagnóstico do quadro an-
terior, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Na diverticulite, Hinchey e colaboradores estabe-
leceram uma classificação para a gravidade da 
doença em estágios sendo o estágio III: diverticuli-
te com abscesso à distância, retroperitoneal ou 
pélvico. 

B) Drenagem percutânea do abscesso na diverticuli-
te estágio I de Hinchey necessitando de tratamen-
to cirúrgico na maioria dos casos para resolução 
do quadro. 

C) A diverticulite está relacionada com aumento da 
pressão intracolônica, mas a presença da muscu-
latura do saco diverticular facilita o esvaziamento 
do conteúdo fecal e diminui o risco do desenvol-
vimento do processo inflamatório. 

D) Diverticulite com perfuração livre para cavidade 
abdominal é uma indicação absoluta de interven-
ção cirúrgica. 

E) O método diagnóstico de escolha na diverticulite 
aguda é a colonoscopia com preparo intestinal às 
custas de laxativo osmótico. 

 

30. Paciente de 37 anos, auxiliar de serviços gerais, refe-
re desconforto em região inguinal à esquerda durante 
e após esforço físico com 4 meses de evolução. Ao 
exame físico, apresenta abaulamento em região in-
guinal esquerda. Sobre as hérnias inguinais marque a 
CORRETA. 

 

A) As hérnias inguinais diretas são as mais comuns e 
localizam-se lateralmente ao trígono de Hassel-
bach 

B) Os limites do trígono de Hasselbach são: medial a 
margem lateral do músculo reto abdominal; lateral 
os vasos epigástricos inferiores e inferior o liga-
mento inguinal e lacunar 

C) As hérnia inguinais indiretas são mediais ao trígo-
no de Hasselbach, são congênitas e resultantes 
da persistência do conduto peritônio vaginal 

D) A hérnia inguinal é uma protrusão do peritônio pa-
rietal através de uma abertura normal ou anormal 
da cavidade a qual pertence. Representa 20% da 
doença herniária do adulto e é mais comum nas 
mulheres que nos homens 
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E) A técnica de Liechtenstein (reparação livre de ten-
são) é a técnica que apresenta o maior índice de 
recidiva em pacientes idosos e por este motivo é 
contra indicada em pacientes com mais de 60 
anos 

 

31. No Brasil, praticamente todos os procedimentos cirúr-
gicos torácicos, abdominais e pélvicos são amplamen-
te realizados por videocirurgia. De acordo com as 
complicações comuns a todos os procedimentos vide-
olaparoscópicos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O padrão ouro para a detecção da embolia  
gordurosa durante a instalação do pneumopeitô-
neo decorrente da videolaparoscopia é a angio-
tomografia. 

B) O pneumotórax é uma complicação rara do 
pneumoperitôneo, porém também potencialmente 
ameaçadora à vida. Ele ocorre principalmente no 
lado esquerdo nas colecistectomias e no lado di-
reito nas cirurgias do esôfago inferior. 

C) A posição de Trendelenburg usada para muitos 
procedimentos videolaparoscópicos e na fase ini-
cial da instalação do pneumoperitôneoo é acom-
panhada por diminuição do volume sanguíneo 
central, aumento da capacidade vital e excursão 
diafragmática, enquanto que a posição de trende-
lenburg inversa dificulta a dinâmica pulmonar e 
aumenta o retorno venoso. 

D) Deve-se considerar reduzir a ventilação com  
oxigênio a 100% para eliminar o dióxido de carbo-
no excessivo absorvido na cirurgia videolaparos-
cópica 

E) A embolia gasosa durante a instalação do  
pneumopeitôneo é uma complicação rara na  
cirurgia laparoscópica, porém extremamente gra-
ve quando ocorre. Tem como causa a absorção 
maciça ou injeção intravascular do dióxido de  
carbono, pode vir de uma insuflação muito rápida 
de gás carbônico promovendo o rompimento das 
veias do peritônio, as quais absorvem rapidamen-
te o gás. 

 

32. Quanto ao uso dos exames de imagem para o diag-
nóstico do abdome agudo, pode-se afirmar que: 

 

A) a radiografia simples de abdome não é mais indi-
cada atualmente por não oferecer informações 
que auxiliem no diagnóstico de abdome agudo. 

B) a ecografia é um método diagnóstico que deve ser 
realizado de rotina, mesmo em doentes obesos e 
com suspeita de obstrução intestinal. 

C) a tomografia com contraste pode ser usada sem 
restrições e repetida, se necessário, mesmo em 
crianças e gestantes. 

D) a tomografia multislice permite visualizar os vasos 
mesentéricos sendo um método de imagem muito 
seguro para o diagnóstico de isquemia mesentéri-
ca aguda. Entretanto, a angiografia continua sen-
do o gold standard quando não se dispõe de to-
mografia multislice. 

E) o intercâmbio entre o médico responsável pelo 
atendimento e o radiologista não se faz necessá-
rio em nenhuma situação, pois o que interessa é o 
laudo descritivo do exame. 

 

33. Paciente masculino, 29 anos, vítima de ferimento por 
chave de fenda em hemitórax anterior esquerdo, quin-
to espaço intercostal, linha hemiclavicular, deu entra-
da no serviço de emergência hipocorado, com pulso 
de 115bpm, FR: 24 ipm, PA: 90x60, murmúrio vesicu-
lar diminuído à esquerda, bulhas cardíacas hipofonéti-
cas, lúcido e orientado. Após as medidas iniciais de 
acordo com o ATLS (Suporte avançado de vida no 
trauma para médicos) e a drenagem de tórax (débito 
inicial de 1.100ml de sangue) o doente evoluiu com 
pulso de 125bpm, FR: 30ipm e PA de 80,40mm kg, 
desorientação, murmúrio vesicular diminuído em he-
mitórax esquerdo e turgência jugular. Sobre a condi-
ção deste paciente é CORRETO afirmar: 

 

A) A tríade de Beck, descrita em 1926, é representa-
da por jugulares ingurgitadas, abafamento de bu-
lhas cardíacas e taquicardia. 

B) Deve-se realizar ou repetir o método FAST e, ca-
so se confirme hemopericárdio, realizar uma peri-
cardiocentese ou, de preferência, conduzi-lo ime-
diatamente ao centro cirúrgico para realizar uma 
janela pericárdica seguida de toracotomia se esta 
resultar positiva. 

C) O quadrilátero de Ziedler é a região compreendida 
entre a linha axilar anterior bilateral, primeiro es-
paço intercostal superiormente e oitavo espaço in-
tercostal inferiormente. Todo ferimento penetrante 
neste quadrilátero apresenta um risco aumentado 
de lesão cardíaca. 

D) O sinal de Kussmaul (redução da pressão venosa 
na inspiração durante a respiração espontânea) 
reflete um comportamento paradoxal da pressão 
venosa efetivamente associado com o tampona-
mento cardíaco. 

E) O FAST é um método de imagem rápido e preciso 
para avaliar o coração e o pericárdio. Ele apresen-
ta uma acurácia de 40% para a presença de líqui-
do no pericárdio quando realizado por profissional 
experiente. 

 

34. Paciente masculino, 50 anos, vítima de queda de nível 
(2 metros), dá entrada no pronto-socorro com história 
de trauma direto em braço direito. Ao exame físico 
apresenta dificuldade de extensão do polegar direito e 
aumento de volume em terço distal de braço direito. 
Submetido a radiografia de úmero que evidenciou fra-
tura em espiral entre terço médio e distal de úmero di-
reito. De acordo com o caso acima assinale a principal 
hipótese diagnóstica e qual o melhor tratamento para 
o paciente acima. 

 

A) Lesão de nervo radial e tratamento cirúrgico da 
fratura do úmero com exploração do nervo 

B) Lesão de nervo mediano e tratamento cirúrgico da 
fratura do úmero com exploração do nervo 
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C) Lesão de nervo radial e tratamento conservador 
(apenas imobilização incruenta da fratura) 

D) Lesão do nervo ulnar e tratamento cirúrgico da 
fratura do úmero com exploração do nervo 

E) Lesão de nervo mediano e tratamento conserva-
dor (apenas imobilização incruenta da fratura) 

 

35. Paciente de 28 anos com tumor região inguinal direita 
aos esforços. No exame físico, foi constatada hérnia 
inguinal indireta. O cirurgião indicou procedimento ci-
rúrgico de livre de tensão. Durante o ato operatório 
encontrou a parede intestinal antimesentérica encar-
cerada no saco herniário. Quando foi descrever o ato 
operatório, o cirurgião descreveu a hérnia como: 

 

A) hérnia de spigel. 
B) hérnia de littre. 
C) hérnia obturadora. 
D) hérnia de richter. 
E) hérnia de cooper. 

 

36. No acompanhamento clínico de pacientes portadores 
de pancreatite aguda, os fatores prognósticos de 
Ranson são ainda muito utilizados. Qual dos critérios 
a seguir é de vital interesse durante as primeiras 48 
horas de acompanhamento? 

 

A) Sequestro estimado de líquidos maior que 6 litros. 
B) Lipasemia. 
C) Dosagens repetidas de eletrólitos séricos. 
D) Tomografia computadorizada. 
E) Ultrassonografia. 

 

37. No tratamento da pancreatite crônica, quando o paci-
ente é portador de dor intratável clinicamente por mé-
todos conservadores, podemos indicar o seguinte tra-
tamento cirúrgico: 

 

A) Vagotomia troncular e piloroplastia. 
B) Cirurgia de Puestou. 
C) Colecistectomia e exploração de vias biliares. 
D) Ressecção do terço médio pâncreas. 
E) Diverticulização pancreática. 

 

38. Paciente em pós-operatório de lobectomia esquerda 
mais istmectomia de tireoide apresenta rouquidão. 
Qual das estruturas a seguir deve ter sido lesada: 

 

A) Nervo faríngeo superior. 
B) Glândula Paratireoide. 
C) Lesão da corda vocal durante a intubação. 
D) Nervo laríngeo recorrente. 
E) Nervo Vago. 

 

39. Paciente, 38 anos, atendente de consultório odontoló-
gico, queixa-se de azia, principalmente após o almoço 
quando faz movimentos com flexão do tronco sobre a 
pelve (movimento de abaixar). Refere que faz uso de 
forma continua há 2 anos de IBP (inibidor de bomba 
de prótons) 20 mg, pela manhã. O médico solicita 
EDA (endoscopia digestiva alta), com biopsia. Você 

recebe o exame que apresenta: hérnia hiatal com eso-
fagite erosiva grau A de Los Angeles e lingueta de co-
loração salmão de 2 cm. Na biopsia (anatomia patoló-
gica), laudo de células com metaplasia intestinal. Epi-
télio colunar metaplásico demonstra: 

 

A) Diagnóstico de Esôfago de Barret, e o único tra-
tamento possível é a imediata cirurgia antirrefluxo. 
Repetir a endoscopia em 6 meses. 

B) Diagnóstico de adenocarcinoma esôfago. O único 
procedimento aceitável seria a esofagectomia dis-
tal. 

C) Diagnóstico de adenocarcinoma esôfago. O tra-
tamento de escolha inicial é esofagectomia com 
gastrectomia polar superior. Repetir a endoscopia 
em 6 meses. 

D) Diagnóstico de esofagite distal e o único tratamen-
to aceitável é a utilização de bloqueador H2 em 
dose de manutenção. Repetir a endoscopia em 6 
meses. 

E) Diagnóstico de Esôfago de Barret. Deve-se ajus-
tar a dose do IBP para se obter supressão ácido-
gástrico do refluxo. 

 

40. Sobre as Fraturas Supracondilianas Umerais com 
desvio dos fragmentos da fratura, em crianças, leia as 
assertivas abaixo e assinale a correta: 

 

A) É comum que a lesão nervosa seja do tipo secção 
(neurotmese) 

B) O desvio mais comum é o anterior 
C) A lesão nervosa ocorre pelo fragmento metafisário 

proximal da fratura 
D) O mecanismo de trauma mais comum é a queda 

com o cotovelo em flexão 
E) O hematoma na região anterior do cotovelo é 

causado pela rotura do músculo tríceps 
 

41. O câncer de mama é a neoplasia maligna de segunda 
maior incidência e a maior causa de mortalidade na 
mulher brasileira, representando cerca de 20% dos 
casos de neoplasias na mulher e 15% das mortes, de 
acordo com dados epidemiológicos. Assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 

A) O câncer de mama tem maior prevalência em 
classes sociais mais baixas e é mais comum entre 
mulheres da zona rural. 

B) Na atualidade, a incidência de câncer de mama 
tem diminuído nos países em desenvolvimento. 

C) A maior incidência de câncer de mama no Brasil 
ocorre nas regiões norte e nordeste. 

D) A maioria dos casos de câncer de mama é identi-
ficada entre 45 e 60 anos, com extremos entre 18 
e 90 anos. 

E) Dentre os fatores de risco estabelecidos para o 
câncer de mama, um deles são mulheres com his-
tória de menarca tardia, menopausa precoce e 
grande multiparidade. 
 

42. A dor pélvica é um dos sintomas mais desafiadores 
para um profissional que atende ambulatório de gine-
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cologia. Faz parte desta queixa a dismenorreia.  Fren-
te a tal afirmação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A dismenorreia primária refere-se a dor durante a 
menstruação sem apresentar patologia orgânica. 

B) A dismenorreia secundária surge logo após a me-
narca, quando as mulheres apresentam ciclos 
ovulatórios. 

C) Uma das causas de dismenorreia primária é o 
aumento da produção endometrial de prostaglan-
dinas, que encontra-se em maior quantidade no 
endométrio proliferativo do que no endométrio se-
cretor. 

D) O uso de anticoncepcionais orais está contraindi-
cado para o tratamento da dismenorreia primária. 

E) O uso do Dispositivo Intrauterino (T380 Cu) é uma 
boa opção para o tratamento de mulheres porta-
doras de dismenorreia primária. 

 

43. M.A.S., 26 anos, com atividade sexual regular, pelo 
menos 3 vezes por semana, há dois anos, sem uso de 
método contraceptivo e também sem conseguir en-
gravidar. Menarca aos 11 anos com ciclos menstruais 
regulares, nega dismenorreia ou dispareunia. Iniciou 
atividade sexual aos 13 anos e teve vários parceiros 
sexuais. Usou contraceptivo hormonal combinado de 
baixa dose dos 12 aos 24 anos. Nunca engravidou. 
Nega cirurgias prévias ou tratamento para DSTs. O 
seu parceiro atual tem 33 anos, é saudável e tem um 
filho de outro relacionamento. Ao exame físico geral e 
ginecológico não foram observadas anormalidades. 
Considerando o caso, a propedêutica inicial deve in-
cluir a: 

 

A) biópsia de endométrio. 
B) histeroscopia. 
C) videolaparoscopia. 
D) dosagem de Ca 125, FSH e LH. 
E) histerossalpingografia. 

 

44. Referente a amenorreia, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) A amenorreia pós-pílula é de causa hipofisária. 
B) A disgenesia gonadal é a causa mais comum de 

amenorreia primária. 
C) O teste da progesterona positivo indica que a 

causa não é ovariana. 
D) A síndrome de Sheehan é decorrente de cureta-

gem pós parto ou pós aborto agressiva. 
E) A hiperprolactinemia idiopática ou por adenoma 

da hipófise como causa de amenorreia é tratada 
com antagonista de dopamina como bromocripti-
na. 

 

45. A respeito das doenças vulvares, assinale a  
alternativa CORRETA. 

 

A) O tratamento de escolha para o líquen escleroso é 
cirúrgico, com exérese da área da lesão, pelo seu 
potencial de malignização. 

B) As mulheres com líquen escleroso têm risco de 
20% de ter outras doenças autoimunes como alo-
pecia areata, vitiligo ou doença da tireoide. 

C) Os acrocórdons são lesões precursoras do câncer 
da vulva. 

D) Em geral, o agente etiológico dos abscessos da 
glândula de Bartholin é a Neisseria gonorrhoeae. 

E) Os cistos de Nuck são decorrentes de inclusões 
do peritônio na inserção vulvar do ligamento re-
dondo. 

 
46. De acordo com as diretrizes brasileiras para o rastre-

amento do câncer do colo do útero (Ministério da Sa-
úde/INCA 2011), assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O método de rastreamento recomendado é o 
exame citopatológico, colposcópico e anatomopa-
tológico. 

B) O início da coleta do exame citopatológico deve 
ser logo após o início da atividade sexual até 64 
anos, após ter dois exames negativos consecuti-
vos nos últimos cinco anos. 

C) Gestantes podem ser dispensadas do rastrea-
mento, pois o tempo de gestação é muito curto 
para haver risco de evolução para câncer. 

D) Mulheres que foram submetidas à histerectomia 
total por lesões benignas, sem história prévia de 
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de 
alto grau e com exames anteriores normais po-
dem ser excluídas do rastreamento. 

E) A periodicidade da coleta do exame citopatológico 
é anual. 

 

47. Sobre os tumores de ovário assinale a resposta 
CORRETA. 

 
A) Os tumores serosos são os mais comuns, res-

pondendo por mais de 50% dos tumores ovaria-
nos malignos. 

B) A baixa paridade e o uso de anticoncepcionais 
orais estão associados ao aumento do risco de 
câncer ovariano. 

C) Segundo a Federação Internacional de Ginecolo-
gia e Obstetrícia, o estadiamento III para o carci-
noma de ovário é aquele que possui crescimento 
envolvendo um ou dois ovários com extensão pél-
vica. 

D) Os disgerminomas são tumores de células germi-
nativas maligno mais raros, compreendendo ape-
nas 2% de todos os tumores. 

E) O carcinoma de células claras é o tipo histológico 
mais sensível à quimioterapia e mais associado a 
síndromes paraneoplásicas. 
 

48. A respeito da contracepção intrauterina, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A gravidez em uma usuária de dispositivo intraute-
rino será ectópica em 0,5% dos casos.  

B) A efetividade dos dispositivos intrauterinos T380A 
de cobre e o T de levonorgestrel possuem taxas 
de gravidez de 0,2 por 100 mulheres-ano. 
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C) Há aumento da infertilidade associada a fatores 
tubários em nuligrávidas que usaram dispositivo 
intrauterino de cobre e não se expuseram a pató-
genos sexualmente transmissíveis. 

D) O levonorgestrel presente no T (dispositivo intrau-
terino) é mais potente que a progesterona natural 
e inibe a ovulação em 97%. 

E) A taxa de diagnóstico de doença inflamatória pél-
vica é de 3,6 casos por 100 mulheres por ano, a 
mesma que a população geral. 

 

49. Paciente de 80 anos queixando-se de desconforto 
vaginal. No exame físico, durante uma manobra de 
Valsalva, detectou-se a presença de prolapso uterino 
cujo colo se exteriorizava um centímetro abaixo do 
anel himenal. No POP-Q (Quantificação do Prolapso 
dos Órgãos Pélvicos), vamos classificá-lo como: 

 

A) grau 0. 
B) grau I. 
C) grau III. 
D) grau IV. 
E) grau II. 

 

50. Paciente de 65 anos com queixa de urgência, urge-
incontinência e incontinência urinária aos esforços. No 
estudo urodinâmico, foram observadas várias contra-
ções involuntárias do detrusor que aumentam durante 
os esforços com perda de urina. Qual é a opção de 
tratamento mais adequada?  

 

A) Uso de drogas anticolonérgicas. 
B) Uretrocistopexia retropúbica pela técnica de 

Burch. 
C) Treinamento vesical associado à cirurgia de¨sling¨ 

transobturatório. 
D) Fisioterapia pélvica associada à cirurgia de ¨sling¨ 

retropúbico. 
E) Drogas anticolinérgicas associadas à cirurgia via 

vaginal de Kelly-Kennedy 
 

51. Primigesta, em trabalho de parto há 8 horas, admitida 
na maternidade e centro obstétrico com contrações 
regulares em 10’ (40”, 40”, 40”) e 4cm de dilatação 
cervical. Realizada amniotomia com 8cm de dilatação, 
com líquido amniótico claro com grumos. Foi encami-
nhada à sala de parto com dilatação completa e polo 
cefálico no plano +1 de De Lee. Após trinta minutos, 
apresenta contrações regulares 10’ (45”, 40”, 45”, 45”, 
40”) e frequência cardíaca fetal de 140 bpm, sem de-
sacelerações. Ao toque vaginal, percebe-se polo cefá-
lico no plano +2 de De Lee, formação de pequena 
bossa e variedade de posição occípito anterior es-
querda. A terapêutica a ser adotada é: 

 
A) realizar analgesia. 
B) realizar analgesia e uso de fórceps de Kielland. 
C) realizar analgesia e uso de fórceps de Simpson. 
D) indicar operação cesariana. 
E) aguardar e acompanhar evolução. 

 

52. R.C.B, 24 anos, chega ao pronto atendimento após 6 
dias de operação cesariana com queixa de febre de 
38,9o C que foi aferida em casa; indicada a cesárea 
por pré-eclâmpsia grave, diabetes gestacional des-
compensado e rotura prematura de membranas à 31a 

semana de gestação, desenvolveu quadro clínico 
compatível com endometrite puerperal, apresentando 
lóquios de coloração achocolatada e com odor fétido. 
Dentre os fatores de risco presentes na paciente é 
considerado isoladamente o de maior associação com 
infecção puerperal a: 

 

A) operação cesariana. 
B) pré-eclâmpsia grave. 
C) diabetes gestacional. 
D) rotura prematura de membranas. 
E) prematuridade. 

 
53. M.G, 29 anos, Gesta II PI A0, C0, foi admitida na ma-

ternidade e no cálculo da idade gestacional cronológi-
ca estava com 32 semanas, com queixa de cefaleia, 
dor epigástrica e visão turva. Ao exame clínico e obs-
tétrico, apresentava pressão arterial de 180/120 
mmHg, edema de membros inferiores de 3+/4+ e ba-
timentos cardiofetais de 136 bpm. A análise do parcial 
de urina demonstrou presença de 3+ de proteinúria. 
Imediatamente foi submetida a exame de ultrassono-
grafia obstétrica que evidenciou oligodrâmnio mode-
rado, estimativa de peso fetal de 1.100g e relação sís-
tole/diástole na artéria umbilical maior que nas artérias 
cerebrais fetais. A cardiotocografia mostrava variabili-
dade de 10 bpm. No que se refere ao caso, em rela-
ção à avaliação da vitalidade fetal, podemos dizer que 
apresenta: 

 

A) sofrimento fetal agudo e centralização. 
B) ausência de sofrimento crônico e centralização. 
C) sofrimento fetal crônico e ausência de  

centralização. 
D) sofrimento fetal crônico e centralização. 
E) sofrimento fetal agudo e ausência de  

centralização. 
 

54. Gestante adolescente de 19 anos, solteira, gesta III 
com dois abortos provocados, com início de vida se-
xual precoce aos 13 anos e inúmeros parceiros sexu-
ais, comparece à primeira consulta de pré-natal de 
uma gravidez desejada na 16a semana de gravidez. 
Dentre os testes sorológicos, os preconizados pelo 
Manual Técnico de Assistência Pré-Natal do Ministério 
da Saúde do ano de 2006, seria dispensável: 

 

A) HIV 1 e 2. 
B) Rubéola. 
C) FTA-abs. 
D) HBsAg. 
E) VDRL. 

 

55. Na assistência obstétrica contemporânea, um resulta-
do relevante é a elevação do feto à condição de paci-
ente, proporcionando o mesmo cuidado meticuloso 
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que os obstetras garantem às gestantes. Assim, no 
crescimento e desenvolvimento fetal normal:  

 

I. Clinicamente a idade gestacional é definida como 
o período, em dias ou semanas, decorrido desde 
a ovulação.  

II. O oxigênio e os nutrientes necessários para o 
crescimento e maturação fetais são fornecidos pe-
la placenta pelas artérias umbilicais.   

III. O mecônio é eliminado por peristalse intestinal 
normal no feto maduro ou por estimulação vagal.  

IV. Há evidências de que a administração de glicocor-
ticoides em períodos críticos da gestação aumen-
ta a velocidade de maturação pulmonar fetal.  

 

Assinale a alternativa que possui os itens  
CORRETOS.  

 

A) Apenas I, II e III 
B) Apenas I e II 
C) Apenas I e III 
D) Apenas I, II e IV 
E) Apenas III e IV 

 

56. Uma grávida de 19 anos, GIP0, 36 semanas de ges-
tação, foi admitida na emergência bem agitada e com 
alteração do estado mental. Pressão arterial de 70x30 
mmHg e pulso de 120 bpm. Exame pélvico com bolsa 
amniótica rota, sem sangramento vaginal e presença 
de contração uterina. Qual das complicações obstétri-
cas a seguir pode ser excluída como diagnóstico que 
contribui para a condição clínica exposta? 

 

A) Descolamento prematuro de placenta. 
B) Placenta prévia.  
C) Corioamnionite. 
D) Eclampsia. 
E) Embolia de líquido amniótico. 

 

57. Mulher de 29 anos, GII PI, é vista pela primeira vez na 
sua gestação atual com 17 semanas de gravidez. A 
história e o exame físico estão dentro da normalidade. 
Um esfregaço de Papanicolau é realizado e apresenta 
lesão intraepitelial de alto grau (HSIL) (neoplasia in-
traepitelial cervical NIC III). Qual a conduta correta a 
ser realizada? 

 

A) Realizar colposcopia e biópsia dirigida.  
B) Repetir a citologia oncótica. 
C) Esperar o parto e repetir o esfregaço. 
D) Conização ou histerectomia com sacrifício da ges-

tação.  
E) Realizar histerectomia puerperal radical. 

 

58. Uma puérpera acabou de ter seu primeiro filho, está 
de alta hospitalar após um parto vaginal não compli-
cado, sem laceração perineal. O Ministério da Saúde 
promove alta e recomendações pós-parto bem esta-
belecida. No aconselhamento de alta, qual a orienta-
ção é a mais adequada no momento?  

 

A) Não pode dirigir por 6 a 8 semanas (“resguardo”). 
B) Relação sexual somente após 6 a 8 semanas. 
C) Imunização para rubéola das pacientes ainda não 

imunizadas.  
D) Retorno ao trabalho somente após licença mater-

nidade. 
E) Atividade física (academia) somente ao término li-

cença maternidade. 
 

59. Gestante de 28 anos, GII PI, com 40,4 semanas de 
gestação, encontra-se em trabalho de parto. Apresen-
ta IMC 30, peso estimado fetal de 3,5 Kg. Após 4 ho-
ras do primeiro período do trabalho de parto e 75 mi-
nutos do segundo período, a cabeça do feto é libera-
da, mas retrai-se ao introito vaginal da paciente. Os 
ombros do feto não são liberados com a força mater-
na. Das afirmativas a seguir, qual delas apresenta o 
fator de risco da condição exposta, qual o manejo 
adequado no intraparto e a possível complicação fetal 
(RESENDE 11. ed, cap. 83)? 

 

A) Obesidade, pressão fúndica e lesão do plexo bra-
quial.  

B) Diabetes gestacional, mais tração fetal e hemor-
ragia pós-parto. 

C) Hipertensão, manobra Mc Roberts e lesão do ple-
xo braquial. 

D) Pós-termo, pressão fúndica e hemorragia pós-
parto. 

E) Segundo período de trabalho de parto prolongado, 
manobra Mc Roberts e lesão plexo braquial. 

 

60. Gestante de 21 anos finalmente deu à luz um bebê de 
3.530g pela via vaginal. O trabalho de parto foi demo-
rado, com 90 minutos no segundo período do traba-
lho, havendo utilização de fórcipe baixo e laceração 
da episiotomia de terceiro grau. Sua gestação foi 
complicada por anemia e obesidade. Qual das alter-
nativas a seguir aumentam a gravidade de uma infec-
ção puerperal? 

 

A) Deficiência de ferro. 
B) Obesidade. 
C) Trauma tissular. 
D) Expulsivo prolongado. 
E) Exaustão materna no parto. 

 

61. Em relação à anemia ferropriva em crianças, leia as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. A capacidade de ligação do ferro e a protoporfirina 
eritrocitária estão aumentadas na anemia ferropri-
va. 

II. A hipocromia e microcitose ocorrem no primeiro 
estágio da doença. 

III. A ferritina sérica está diminuída apenas no tercei-
ro e último estágio da doença. 

 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas a II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) Apenas a I está correta. 
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E) Apenas II e III estão corretas. 
 

62. A circulação fetal é uma circulação em paralelo e a 
pós-natal é em série. Qual ou quais das estruturas a 
seguir é ou são necessárias para manter a circulação 
em paralelo? 

 

A) Ductus Venoso, Forame Oval e Ductus Arteriosus. 
B) Ductus Venoso. 
C) Forame Oval. 
D) Ductus Arteriosus. 
E) Ductus Venoso e Forame Oval. 

 

63. Os cloromas podem ser encontrados em crianças 
portadoras de: 

 

A) neuroblastoma. 
B) rabdomiossarcoma. 
C) leucemia mielocítica aguda.  
D) melanoma. 
E) glioma. 

 

64. Durante o exame físico de uma paciente com 12 anos, 
o pediatra detectou “Sinal de Russel”. Esse sinal está 
presente em qual das doenças a seguir? 

 

A) Artrite reumatoide. 
B) Anorexia e bulimia. 
C) Síndromes amiotróficas. 
D) Dermatite atópica. 
E) Habito de morder a mão.  

 

65. Sobre as anemias diagnosticadas em crianças, leia as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. Na anemia ferropriva em crianças ocorre leucope-
nia. 

II. A anemia ferropriva em crianças pode cursar com 
plaquetose. 

III. Na anemia megaloblástica pode ocorrer leucope-
nia e plaquetopenia por deficiência de ácido fólico 
e/ou por deficiência de vitamina B12. 

 

A) Apenas a III está correta.  
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a I está correta. 

 

66. Paciente do sexo feminino, 17 anos, apresenta pali-
dez, fígado diminuído de tamanho, astenia, desnutri-
ção e menorragia há mais ou menos um mês. Quais 
dos dados citados a seguir contribuiu para esclarecer 
a menorragia? 

 
A) LH diminuído. 
B) Prolactina alta. 
C) Testosterona aumentada. 
D) Hiperinsulinismo. 
E) Hiperestrogenismo. 

 

67. A comunicação interatrial tipo ostium secundum é 
uma cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar 
com pressão venocapilar pulmonar normal. O sopro 
sistólico na borda esternal esquerda alta é causado 
pelo aumento do fluxo na via de saída do ventrículo 
direito e a segunda bulha é desdobrada fixa. Em uma 
comunicação interatrial importante pode aparecer ou-
tro sopro. Qual é este sopro?  

 

A) Sopro sistólico de regurgitação da valva mitral.  
B) Sopro sistólico do shunt do átrio esquerdo para 

átrio direito.  
C) Sopro diastólico em ruflar do aumento do fluxo pe-

la valva tricúspide.  
D) Sopro diastólico do shunt do átrio esquerdo para o 

átrio direito. 
E) Sopro sistólico de aumento do fluxo na valva aór-

tica. 
 

68. Adolescente de 17 anos vem para consulta para ori-
entações de síndrome de ovário policístico. Qual das 
drogas a seguir é derivada do pregnano e caracteriza-
se pelo seu efeito antiandrogênico, sendo indicada na 
síndrome de ovário policístico? 
 
A) Acetato de ciproterone.    
B) Gestodene. 
C) Desogestrel. 
D) Levonogestrel. 
E) Etinilestradiol. 

 

69. Os exames complementares que podem auxiliar na 
investigação de um recém-nascido que apresenta íleo 
meconial e microcólon incluem: 

 

A) anticorpos antimúsculo liso e antimitocondrial. 
B) teste do suor e enema opaco . 
C) anticorpo antitransglutaminase tecidual IgA. 
D) IgE específica para betalactoglobulina. 
E) teste de tolerância à lactose. 

 

70. Um garoto de 15 anos apresenta uma história de cefa-
leia há cerca de 1 ano, caracterizada por mais de 7 
episódios de dor tipo pulsátil em hemicrânio com as-
pecto alternante, de moderada a forte intensidade. 
Refere frequentemente náuseas, sendo também que 
a claridade o incomoda e a duração dos episódios é 
de várias horas, a dor melhora com o sono e piora 
com esforço. A genitora tem cefaleia com frequência. 
O exame físico e o neurológico são normais. Frente a 
este quadro clínico, conclui-se que: 

 

A) trata-se de uma enxaqueca tipo migrânea com au-
ra. 

B) é um quadro clínico compatível com cefaleia pri-
mária tipo tensional recorrente. 

C) na migrânea com aura há necessidade de pelo 
menos 5 episódios de cefaleia acompanhada de 
aura visual, ou sensitiva ou motora. 

D) é uma cefaleia em salvas. 
E) trata-se de cefaleia primária, tipo migrânea sem 

aura. 
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71. Criança com 3 anos de idade em acompanhamento 
por Síndrome de Bartter, traz resultado de renina séri-
ca = 500µUI/mL (valores de referência = 2,8 a 39,9 
µUI/mL). Quais dos seguintes achados laboratoriais 
são compatíveis com essa síndrome? 

 

A) Baixa perda urinária de sódio. 
B) Hipercalemia. 
C) Hipocloremia 
D) Hipoaldosteronismo. 
E) Acidose metabólica. 

 

72. RN de 15 dias de vida foi encaminhado ao hospital 
por apresentar cianose. Ao exame se observa cianose 
central e um sopro sistólico de regurgitação audível na 
borda esternal esquerda irradiado para a borda ester-
nal direita. O eletrocardiograma mostra sobrecarga 
ventricular esquerda com hemibloqueio anterior es-
querdo. Qual o diagnóstico mais provável?  

 

A) Defeito do septo atrioventricular total.  
B) Teralogia de Fallot. 
C) Transposição das grandes artérias  
D) Truncus arteriosus 
E) Atresia tricúspide  

 

73. Uma adolescente de 15 anos com diagnóstico de 
Diabetes mellitus é encaminhada ao nefrologista pe-
diátrico para avaliação por apresentar microalbuminú-
ria em amostra de urina isolada de 60 mg/g de creati-
nina. Na primeira consulta são solicitados exames pa-
ra avaliação da função renal e medida a Pressão Arte-
rial (PA)= 120x80 mmHg. Nas 2 consultas subsequen-
tes a medida da PA foi 116x80 e 120x80 mmHg. Per-
centis da PA desse paciente P50=107x64 
P90=120x78 P95=124x82 P99=131x89. Como você 
classificaria a PA desse paciente e qual conduta to-
maria? 

 

A) Pré-hipertensão. Iniciar anti-hipertensivo. 
B) Pressão arterial normal. Orientar dieta hipossódi-

ca e atividade física. 
C) Hipertensão estágio 1. Iniciar anti-hipertensivo. 
D) Pressão arterial normal alta. Reavaliar em 6 me-

ses. 
E) Hipertensão arterial leve. Orientara dieta hipossó-

dica e atividade física. 
 

74. Uma criança de 8 meses é conduzida para avaliação 
no pronto-socorro, por estar apresentando, há 10 dias, 
episódios frequentes de contração dos membros su-
periores e abalos de flexão da cabeça de curta dura-
ção, às vezes seguidos de choro. A genitora diz que a 
criança sustentou a cabeça com 5 meses, ainda não 
senta nem com apoio. Foi realizado um EEG que re-
velou a presença de intensas descargas tipo polipon-
tas-ondas, ondas lentas com aspecto caótico, assin-
crônico, hipervoltagem e desorganizado com falta de 
um ritmo padrão de base. Frente a este quadro clíni-
co, você pensaria inicialmente em: 

 

A) Síndrome de Landau-Kleffner. 
B) Síndrome de Lennox-Gastaut. 
C) Síndrome de Othahara. 
D) Epilepsia com ausência e mioclonia juvenil. 
E) Síndrome de West. 

 

75. Qual é o tumor renal mais frequente na infância? 
 

A) Carcinoma renal 
B) Nefroblastoma 
C) Tumor rabdoide. 
D) Sarcoma renal de células claras 
E) Nefroma mesoblástico 

 

76. O leite de vaca não é considerado alimento adequado 
às crianças menores de um ano, tendo em vista evi-
dência científica da inadequação de sua composição 
em relação as necessidades nutricionais da criança . 
Sobre as inadequações do leite de vaca no primeiro 
ano de vida, leia as assertivas abaixo e assinale a 
CORRETA. 

 
I. O leite de vaca contém baixos teores de ácido li-

noleico. 
II. A quantidade de carboidratos do leite de vaca é 

insuficiente se comparado ao leite materno. 
III. O leite de vaca apresenta baixas taxas de proteí-

na e a relação betalactoglobulina / proteínas do 
soro do leite inadequada, dificultando a sua diges-
tão e absorção. 

IV. O leite de vaca apresenta altos níveis de vitami-
nas D, E, C e ferro, levando a sobrecarga renal. 

 

A) Apenas a II e IV estão corretas 
B) Apenas a III e IV estão corretas 
C) Apenas a I, II e III estão corretas 
D) I, II, III e IV estão corretas 
E) Apenas a I e II estão corretas 

 

77. Uma criança, gênero masculino, 2 anos vem para 
consulta médica porque vem apresentando há cerca 
de 1 mês, crises tônicas em dimidio direito com hiper-
tonia de braço e perna direita com discreta parada 
comportamental, com duração de poucos minutos e 
com remissão espontânea. A criança ficou em pé com 
17 meses e fala apenas 2-3 palavras. Ao exame: 
apresenta manchas hipomelanóticas pelo corpo, mais 
de 6 manchas com diâmetro em média de 2 e 5 cm. A 
Tomografia de Crânio evidenciou nódulos e calcifica-
ções periventriculares. Frente a este caso, você pen-
saria inicialmente em: 

 

A) Neurofibromatosie tipo 1. 
B) Síndrome de West. 
C) Síndrome de Sturge-Weber. 
D) Esclerose Tuberosa.  
E) Hipomelanose de Ito. 

 
78. Sobre o edema na desnutrição, é CORRETO afirmar: 
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A) A hipoalbuminemia é a principal causa do edema 
no desnutrido kwashiorkor e a infusão endoveno-
sa de albumina faz parte do tratamento. 

B) Entre as causas encontra-se o estresse oxidativo 
causado pelo aumento de radicais livres e uma 
redução na defesa antioxidante. 

C) Ë importante o fornecimento adequado de micro-
nutrientes como o zinco, cobre, ferro e vitaminas 
desde o início do tratamento. 

D) A hipoalbuminemia na desnutrição primária ocorre 
devido à perda urinária ou gastrointestinal de al-
bumina. 

E) O ferro tem importante ação antioxidante e deve 
ser oferecido no tratamento inicial de todo o paci-
ente desnutrido e edemaciado. 

 

79. A Síndrome de Realimentação (Refeeding Syndrome) 
pode ser descrita como uma condição potencialmente 
letal, em que ocorre uma desordem severa de eletróli-
tos, minerais, fluidos corporais e vitaminas, associada 
a anormalidades metabólicas em pacientes predispos-
tos, quando realimentados. Quais dos distúrbios me-
tabólicos fazem parte desta síndrome? 

 
A) Hipofosfatemia, hiponatremia, hipocalemia, dimi-

nuição dos níveis de tiamina. 
B) Hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hipercalemia, 

diminuição dos níveis de tiamina. 
C) Hipocalcemia, hiponatremia, acidose metabólica, 

aumento dos níveis de tiamina. 
D) Hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, 

diminuição dos níveis de tiamina. 
E) Hipofosfatemia, hipermagnesemia, hipo ou hiper-

calemia, aumento dos níveis de tiamina. 
 

80. São indicações absolutas de terapia nutricional paren-
teral: 

 

A) Íleo paralítico, fístula de alto débito (>500ml/dia) e 
obstrução intestinal. 

B) Vômito intratável, diarreia crônica e fístula ester-
coral. 

C) Distúrbio de absorção, desnutrição com hipopro-
teinemia e doença inflamatória intestinal. 

D) Diarreia crônica, insuficiência respiratória (pelo 
risco de aspiração) e obstrução intestinal. 

E) Diarreia pós-quimioterapia, pancreatite e estenose 
cáustica de esôfago com gastrostomia. 

 

81. O Sr. Joaquim tem 71 anos e é cardiopata. Faz 
acompanhamento há 12 anos com o mesmo médico 
de família, na Unidade de Saúde próxima da sua ca-
sa. Há 6 anos sentiu-se mal após o almoço com uma 
dor forte no peito. Após ser avaliado pelo seu médico, 
foi imediatamente encaminhado para uma Unidade de 
Pronto Atendimento e no mesmo dia foi transferido 
para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde fez 
uma cirurgia de revascularização com colocação de 
ponte de safena e mamária. Identifique quais dos 
princípios do SUS são mais respeitados neste caso, 
em que se trata de um acompanhamento ao longo do 
tempo pela equipe de saúde e acesso a todos os ní-

veis de atenção de acordo com a necessidade, res-
pectivamente. 

 

A) Controle Social e Equidade. 
B) Equidade e Integralidade. 
C) Longitudinalidade e Integralidade. 
D) Equidade e coordenação do cuidado. 
E) Longitudinalidade e Equidade. 

 

82. Sobre o Sistema Único de Saúde, criado na Constitui-
ção de 1988, assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Os princípios do SUS têm seu foco de atuação 

voltado para a recuperação e reabilitação da saú-
de, priorizando ações curativas.  

II. A transferência de recursos per capita para o cus-
teio da Atenção Básica é semelhante ao financia-
mento da assistência de média e alta complexida-
de. 

III. É permitida por legislação a participação do setor 
privado como forma complementar de assistência 
em saúde. 

 

A) Apenas a proposição I é correta 
B) As proposições I e II são corretas 
C) As proposições II e III são corretas 
D) Apenas a proposição III é correta 
E) As proposições I e III são corretas 

 

83. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080/90, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Financiar as ações em saúde é exclusividade da 
esfera federal. 

B) O financiamento para medicamentos de alto custo 
para doenças como HIV e Hepatite C é de res-
ponsabilidade da esfera estadual. 

C) Estabelecer as diretrizes das políticas de saúde é 
responsabilidade exclusiva da esfera federal. 

D) As ações de saneamento básico são de respon-
sabilidade da esfera estadual. 

E) Executar ações de Vigilância em Saúde é de res-
ponsabilidade da esfera municipal. 
 

84. A atenção primaria à saúde como um nível de atenção 
do sistema de saúde diferencia-se da secundária e da 
terciária por diversas características: dedica-se aos 
problemas (simples ou complexos) mais apresentados 
pelas pessoas, sobretudo em suas fases iniciais, me-
nos definidas, operando principalmente em unidades 
de saúde, mas também consultórios comunitários, es-
colas, asilos ou domicílios.  

 

Assinale a alternativa referente a atributo peculiar e 
único dos serviços prestados neste nível. 

 

A) Adstrição territorial. 
B) Utilização de protocolos de avaliação de risco. 
C) Coordenação do cuidado. 
D) Relação profissional/paciente empática e ética. 
E) Análise da situação de saúde da comunidade. 
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85. A Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da 
atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Sa-
úde (PACS). Ela define que os recursos orçamentá-
rios corram por conta do orçamento do Ministério da 
Saúde, incluindo: 

 

A) Piso de Atenção Básica Fixo e Promoção da  
Saúde. 

B) Piso de Atenção Básica Fixo e estruturação da 
rede de serviços da atenção básica de saúde. 

C) Piso de Atenção Básica Variável e Piso Fixo de 
Vigilância. 

D) Estruturação da Rede de Serviços de Atenção 
Básica de Saúde e Piso Variável Epidemiológico. 

E) Atenção à Saúde Bucal e Piso Fixo da Saúde 
Mental. 

 

86. A atenção domiciliar potencializa o resgate dos princí-
pios doutrinários do SUS (integralidade universalida-
de-equidade) se assumida como prática centrada na 
pessoa enquanto sujeito do seu processo de saúde-
doença. Assinale a alternativa que fundamenta ade-
quadamente a atenção domiciliar realizada na aten-
ção básica. 

 

A) A assistência no domicílio deve conceber a família 
em seu espaço social privado e doméstico, respei-
tando o movimento e a complexidade das rela-
ções familiares visando abordagem integral. 

B) É opcional a formalização da assinatura do termo 
de consentimento informado por parte da família 
e/ou do usuário (se consciente) ou de seu repre-
sentante legal.  

C) A importância de a assistência domiciliar ser pau-
tada em uma equipe multiprofissional é fundamen-
talmente pelas diferentes necessidades de proce-
dimentos tecnológicos específicos de cada profis-
são. 

D) As Redes de Solidariedade têm um papel limitado 
na assistência prestada no domicílio ao usuá-
rio/família.  

E) O cuidador é uma pessoa que presta os cuidados 
diretamente, de maneira contínua e/ou regular, 
devendo-se constituir, necessariamente, uma pro-
fissão ou função. 

 

87. O Ministério da Saúde criou, em 2009, a Política Na-
cional de Saúde do Homem, por ser esta uma popula-
ção vulnerável a doenças. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) Deve-se abordar a saúde do homem apenas de 
acordo com as doenças mais prevalentes. 

B) As doenças do aparelho circulatório são a primei-
ra causa de morte em adultos jovens. 

C) A população masculina já não tem o perfil de se 
expor a comportamentos que aumentem o risco 
de doenças, lesões e morte. 

D) Pelo próprio padrão de masculinidade já estabele-
cido, pode-se afirmar que as causas externas, 
como agressões e acidentes, são a principal cau-
sa de morte em adultos jovens. 

E) Em geral, a equipe de atendimento na atenção 
primária está com habilidades bem desenvolvidas 
para o atendimento da população masculina. 

 

88. Overdiagnosis é o diagnóstico de uma “doença” que 
não irá causar sintomas ou morte. Assim, é muito im-
portante estimar a probabilidade de uma condição 
existir. A respeito do tema, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Caso a probabilidade pré-teste seja muito alta, o 

teste diagnóstico torna-se indispensável. 
B) Probabilidade pré-teste é a probabilidade estima-

da da doença antes da solicitação de um exame 
diagnóstico.  

C) A justificativa mais importante para a solicitação 
de um exame é assegurar o diagnóstico já firma-
do, não modificando de forma relevante o que já 
foi estabelecido. 

D) O teste, para ser efetivo em detectar ou excluir 
uma doença específica, é influenciado pela pro-
babilidade pós teste de uma doença. 

E) Testes com especificidade moderada são muito 
úteis para rastreamento em populações assinto-
máticas. 

 

89. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2012), a 
principal causa de morte evitável no mundo é: 

 

A) Tabagismo 
B) Etilismo 
C) Sedentarismo 
D) Obesidade 
E) Acidentes 

 

90. Nos dias atuais, as consultas para realização de  
checkups são cada vez mais comuns.  Relembrando 
os conceitos de rastreamento e prevenção quaterná-
ria, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O rastreamento insere-se nas medidas de pre-
venção primária, ou seja, medidas que atuam an-
tes do adoecimento. 

B) O rastreamento é um procedimento seguro, que 
não envolve riscos ao paciente. 

C) Os rastreamentos podem envolver riscos aos pa-
cientes, portanto, devem ser realizados levando-
se em consideração a medicina baseada em evi-
dências. 

D) Define-se rastreamento como a aplicação de tes-
tes diagnósticos em pessoas sintomáticas. 

E) O rastreamento de doenças não é função da 
Atenção Primária à Saúde. 

 

91. O senhor Paulo, 55 anos, vem a uma consulta porque 
deseja fazer exames. Ele é tabagista desde os 30 
anos, fumando em média 40 cigarros por dia. Ele não 
deseja parar de fumar, mas gostaria de fazer uma ra-
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diografia de tórax para verificar se o “seu pulmão está 
limpo”. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A radiografia de tórax para rastreamento de cân-

cer de pulmão está indicada nesse caso. 
B) O paciente está em pré-contemplação para a ces-

sação do tabagismo e deveria ser motivado a 
passar para a o estágio de contemplação. 

C) O paciente está em contemplação para a cessa-
ção do tabagismo e possui indicação de apoio 
medicamentoso. 

D) A carga tabágica de seu Paulo é de 25 
anos/maço. 

E) Entre os tratamentos para a síndrome da depen-
dência da nicotina, a terapia de reposição de nico-
tina é considerada de segunda linha. 

 

92. Relacione os níveis de prevenção na saúde com suas 
respectivas ações e assinale a alternativa CORRETA: 

 

1. Prevenção primária 
2. Prevenção secundária 
3. Prevenção terciária 
4. Prevenção quaternária 

 

(   ) Realização do citopatológico de colouterino 
(   ) Ajudar os pacientes a superarem suas ansiedades 
(  ) Controlar os valores de colesterol  de um paciente 
hipertenso 
(   ) Vacinação rotineira para as crianças 

 

A) 4, 2, 3, 1 
B) 2, 1, 4, 3  
C) 1, 3, 4, 2 
D) 1, 4, 3, 2  
E) 2, 4, 3, 1  

 

93. Joana, uma jovem mãe de 19 anos, procura atendi-
mento para seu filho, Pedro, de 18 meses. Conta que 
a criança apresenta tosse seca de início há 3 dias, 
temperatura variando entre 36,1 e 37,4ºC, irritabilida-
de leve, diminuição leve na ingesta alimentar, coriza e 
ruídos respiratórios semelhantes a roncos. Você ava-
lia a criança e, como não apresenta sinais de alerta e 
o exame físico encontra-se normal, orienta a mãe tra-
tar-se de um resfriado comum e da benignidade do 
caso. Explica a respeito das situações em que deveria 
haver nova avaliação, prescreve solução fisiológica 
nasal e libera a criança para casa, deixando claro que 
deveria retornar caso necessário. Para sua surpresa, 
Joana sai do consultório insatisfeita e faz logo em se-
guida uma reclamação a seu respeito para os órgãos 
cabíveis. A respeito do caso descrito, analise as pro-
posições e assinale a alternativa CORRETA. 
 
I. Podemos dizer que provavelmente a mãe é porta-

dora de transtorno psiquiátrico e isso deve ser le-
vado em conta em uma próxima consulta, uma 
vez que esta família faz parte de sua clientela 
adscrita e devemos sempre lançar mão de longi-
tudinalidade, oferecendo cuidado integral. 

II. Entender os contextos próximo (família, trabalho, 
amigos) e o mais abrangente (ecossistema, cultu-
ra) nos quais a família se insere é um princípio 
que pode nos ajudar a entender melhor nossos 
pacientes e deve sempre que possível ser mobili-
zado durante consultas de rotina. 

III. Negociar com o paciente a respeito de expectati-
vas e papéis dele e do profissional assistente, as-
sim como entender o processo de adoecimento 
(sentimentos, ideias, função e expectativas), con-
comitantemente à doença em si, podem contribuir 
drasticamente para melhor compreensão e satis-
fação mútuas, bem como melhor aderência ao tra-
tamento. 

 
A) Apenas as proposições I e II estão corretas 
B) Apenas as proposições I e III estão corretas 
C) Apenas as proposições II e III estão corretas 
D) Apenas a proposição I está correta 
E) Apenas a proposição II está correta 

 

94. Sobre o conjunto de critérios propostos por Bradford 
Hill (1965) para que uma associação entre exposição 
e desfecho seja considerada de causa e efeito, anali-
se as proposições a seguir: 

 

I. O critério de temporalidade define que a exposi-
ção precede o desfecho. 

II. O critério da reversibilidade define que a redução 
da exposição é seguida por taxas mais baixas do 
desfecho. 

III. O critério de consistência define que a associação 
deve ser repetidamente observada por estudos di-
ferentes, em populações diferentes. 

IV. O critério de força define a necessidade de um 
grande risco relativo para a causalidade. 

V. Os critérios de Bradford Hill sobre associação de 
causa e efeito não são utilizadas em estudos ob-
servacionais. 

 

Estão CORRETAS: 
 

A) apenas as alternativas I, II, III e IV. 
B) apenas as alternativas I, II, IV e V. 
C) apenas as alternativas I e V. 
D) apenas as alternativas II, III, IV e V. 
E) apenas as alternativas II e III. 

 

95. Sobre a medida de prevalência, analise as proposi-
ções a seguir: 

 

I. É calculada dividindo-se o número de pessoas 
que adquiriu a doença pelo número de pessoas 
em risco de adquirir a doença em uma unidade de 
tempo. 

II. Pode aumentar em função da melhora dos recur-
sos diagnósticos e sistema de registro. 

III. Pode diminuir se a doença tem um curso rápido. 
IV. É uma medida de associação muito útil na deter-

minação de causalidade. 
V. A taxa de prevalência é geralmente expressa pela 

prevalência por (10n) pessoas. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
E) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas 

 

96. Barros e colaboradores (Rev. Saúde Pública, 1984) 
estudaram todos os nascimentos ocorridos em Pelo-
tas em 1982. O tabagismo das mães durante a gravi-
dez foi estudado como fator de risco para o baixo pe-
so ao nascer entre os 7226 recém-nascidos. Os da-
dos coletados estão dispostos na tabela a seguir: 

 
A partir destes dados, a proporção de redução da in-
cidência de baixo peso ao nascer em recém- nascidos 
de Pelotas, caso o tabagismo materno fosse elimina-
do durante a gravidez, seria: 

 

A) 40,3% 
B) 49% 
C) 8,1% 
D) 75,3% 
E) 19,7% 

 

97. Em um ensaio clínico conduzido para testar o melhor 
tratamento para sinusite, a taxa de cura para o trata-
mento-padrão foi de 93% em uma semana, enquanto 
o novo antibiótico apresentou taxa de cura de 97% 
(p=0,02). Sobre o risco relativo de cura com o novo 
tratamento e a redução do risco absoluto com o novo 
tratamento considere as alternativas: 

 

I. O risco relativo é de cura é 0,95 
II. A redução do risco relativo é de 4% 
III. O risco relativo de cura é 1,04 
IV. A redução do risco relativo é 25% 
V. O tratamento padrão tem uma eficácia maior do 

que o novo tratamento 
 

A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
B) Apenas a afirmativa IV está correta 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
D) Apenas a afirmativa V está correta 
E) Apenas a afirmativa II está correta 

 
Com base no resumo apresentado, responda as  

questões 98, 99 e 100. 
 
 
Um artigo publicado no British Medical Journal, em 
2005, 331, p. 77-80, apresentou em seu resumo a se-
guinte informação:  

 
“Os objetivos do presente artigo são fornecer estimati-
vas de risco de câncer após prolongadas baixas do-
ses de radiação ionizante e fortalecer a base científica 
das normas de proteção contra radiação ambiental, 
ocupacional e exposições de diagnóstico médico. A 
proposta foi realizar um estudo multinacional de mor-
talidade por câncer, realizado por meio de dados de 
acompanhamento de trabalhadores de indústrias nu-
cleares em 15 países. A amostra foi composta por 
407.391 trabalhadores monitorados individualmente 
para radiação externa, com um total de seguimento de 
5,2 milhões de pessoas/ano. A avaliação dos princi-
pais resultados se deu por estimativas de excesso de 
riscos relativos por dose de radiação - sievert (Sv) - 
para mortalidade de cânceres diferentes de leucemia 
(G1) e de leucemia excluindo a leucemia linfocítica 
crônica (G2), sendo essas consideradas as principais 
causas de morte pelas autoridades de proteção contra 
radiações. Os resultados encontrados foram que o 
excesso de risco relativo do G1 foi de 0,97 por Sv, in-
tervalo de confiança de 95% 0,14-1,97. As análises de 
causas de morte relacionada ou não ao tabagismo in-
dicam que, embora confusão pelo tabagismo podem 
estar presentes, é improvável que isso possa explicar 
todo aumento do risco. O excesso de risco relativo pa-
ra a leucemia linfocítica crônica, excluindo leucemia 
foi de 1,93 por Sv (< 0-8,47). Com base nessas esti-
mativas, 1-2 % das mortes por câncer entre trabalha-
dores neste estudo pode ser atribuível a radiação. 
Pode-se concluir que as estimativas apresentadas, a 
partir do maior estudo com trabalhadores nucleares já 
realizado, são superiores, mas estatisticamente com-
patível com o risco estimado nos padrões atuais de 
proteção de radiação. Os resultados sugerem que 
existe um pequeno risco de desenvolvimento de cân-
cer, mesmo em baixas doses e taxas de doses nor-
malmente recebidas pelos trabalhadores nucleares 
neste estudo.” 

 

98. O desenho de estudo do trabalho apresentado no 
resumo é: 

 

A) observacional coorte prospectivo 
B) observacional coorte retrospectivo 
C) observacional ecológico 
D) observacional transversal 
E) ensaio clínico randomizado 

 

99. Considerando o delineamento do estudo apresentado, 
indique a medida de ocorrência mais adequada: 
 
A) Incidência. 
B) Prevalência. 
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C) Desvio Padrão. 
D) Odds Ratio. 
E) Risco Relativo. 

 

100. Com base no estudo apresentado, analise as 
afirmativas: 

 

I. A radiação em baixas doses foi responsável por 1-
2 % das mortes entre os trabalhadores estudados. 

II. O tabagismo apresentou-se como fator de confu-
são para a associação pesquisada. 

III. A medida de densidade de incidência da popula-
ção total foi calculada com o denominador 5,2 mi-
lhões de pessoas/ano. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) Somente a afirmativa III está correta 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas 
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