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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  I S C M C / H U C / H M S B   
  

 
30  DE NOVEMBRO DE 2015 

 

SEM PRÉ-REQUISITO  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 100 questões numeradas de 01 a 50. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) ho-

ras, com início às 14 horas e término às 18 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15 

horas. 

10. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 1 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de 

PROVA; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

RESPOSTAS 

 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. 11. 21. 31. 41. 51. 61. 71. 81. 91. 

2. 12. 22. 32. 42. 52. 62. 72. 82. 92. 

3. 13. 23. 33. 43. 53. 63. 73. 83. 93. 

4. 14. 24. 34. 44. 54. 64. 74. 84. 94. 

5. 15. 25. 35. 45. 55. 65. 75. 85. 95. 

6. 16. 26. 36. 46. 56. 66. 76. 86. 96. 

7. 17. 27. 37. 47. 57. 67. 77. 87. 97. 

8. 18. 28. 38. 48. 58. 68. 78. 88. 98. 

9. 19. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 89. 99. 

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 

. 



 

            Residência Médica – ISCMC/HUC/HMSB 
Pág. 2/30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            Residência Médica – ISCMC/HUC/HMSB 
Pág. 3/30 

 

 

PEDIATRIA 
 
1. Você está atendendo em uma Unidade Básica de Saúde e precisa resolver o caso de uma criança de sete anos de 

idade com quadro de tosse persistente. Quanto ao diagnóstico diferencial da tosse na infância, estabeleça a correlação 
adequada entre um provável diagnóstico e o achado clínico. 

 
1- Fibrose cística 
2- Pneumonias aspirativas 
3- Aspiração de corpo estranho 
4- Asma 
5- Discinesia ciliar 

 
A- Ausculta de sibilos localizados (assimétrica) 
B- Hipocratismo digital 
C- Rinorreia e otorreia 
D- Encefalopatia hipóxico-isquêmica 
E- Rinite alérgica 

A) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B, 5-E. 
B) 1-B, 2-D, 3-A, 4-E, 5-C. 
C) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E. 
D) 1-A, 2-D, 3-C, 4-E, 5-B. 
E) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-E. 

 
2. Menino de quatro anos de idade foi trazido pela mãe ao pronto atendimento por ter encontrado aumento de volume 

doloroso no abdômen durante o banho. Refere que a criança está inapetente, irritada, sem vontade de brincar, vem 
apresentando “olheiras” e que perdeu 3 kg no último mês. 
No exame de ultrassom foi evidenciada massa em topografia de suprarrenal esquerda, apresentando calcificações. 
A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 
A) tumor de Wilms. 
B) carcinoma de suprarrenal. 
C) teratoma. 
D) tumor neurectodérmico primitivo. 
E) neuroblastoma. 

 
3. Caso clínico: dois anos de idade, masculino, branco, com histórico de prematuridade, alimentação inadequada (não 

come carne, poucas verduras e poucas frutas), hiporexia e astenia. Exame físico: palidez ++, anictérico, afebril. Abdo-
me sem visceromegalias e sem outras alterações no exame físico. Hemograma: hemoglobina 8 g/dL, hematócrito 24%, 
volume corpuscular médio 110 fl, hemoglobina corpuscular média 26 pg, leucograma e plaquetas normais. O diagnósti-
co mais provável é: 

 
A) anemia megaloblástica. 
B) anemia aplástica. 
C) anemia ferropriva 
D) leucemia linfocítica aguda 
E) leucemia mielocítica aguda 

 
4. Um garoto de oito anos é trazido ao Posto de Saúde com as seguintes manifestações: apresenta oito manchas café 

com leite com tamanho superior a um centímetro espalhadas pelo tronco e face. A genitora informa que ele tem dificul-
dade na aprendizagem e é muito agitado. Tem três tumorações de 0,5 cm localizadas no tronco ao longo das costelas 
e braço esquerdo. Apresenta também uma escoliose torácica à direita.  O exame oftalmológico evidenciou um hamar-
toma na íris (nódulos de Lisch).  O aparelho cardiovascular, respiratório e abdômen encontram-se normais. O desen-
volvimento psicomotor transcorreu sem anormalidades. Frente a esse caso clínico, é possível concluir que se  trata de: 

 
A) síndrome de Sturge-Weber. 
B) neurofibromatose tipo 1. 
C) esclerose tuberosa. 
D) síndrome PHACE. 
E) doença de von Hippel-Lindau.  
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5. Criança de 10 anos com febre, hiperemia conjuntival, adenomegalias retroauriculares e que, 48 horas após, desenvolve 
um exantema discreto na face e no pescoço.  
A hipótese diagnóstica é: 

 
A) sarampo. 
B) exantema súbito. 
C) mononucleose infecciosa. 
D) eritema infeccioso. 
E) rubéola. 

 
6. Uma criança com um ano de idade, eutrófica, é atendida no pronto-socorro com quadro de febre alta há 12 horas, 

acompanhada de vômitos e diarreia profusa, com presença de muco e sangue nas fezes. Apresentou convulsão  
tônico-clônica generalizada durante o atendimento. A etiologia provável para esse quadro é: 

 
A) Salmonella tiphi. 
B) Campylobacter sp. 
C) Shigella sp. 
D) Rotavírus. 
E) Yersinia enterocolitica. 
 

7. A droga de escolha para a profilaxia de meningite por Haemophilus influenzae é: 
 

A) Rifampicina. 
B) Cefalexina. 
C) Amoxacilina. 
D) Claritromicina. 
E) Clindamicina. 
 

8. Um menino de 14 anos apresenta ganho excessivo de peso nos últimos três anos. É um adolescente ativo, pratica 
futebol três vezes por semana. Fez uso de Beclometasona spray para inalação, na dose de 250 mcg/dose, por um ano 
e parou há seis meses. Pai com 172 cm (P25) , 70 kg (P50) e mãe com 155 cm (P10), 58 kg (P5), ambos saudáveis. 
Ao exame, paciente apresentou estatura de 164 cm (P50), peso 72 kg (P97), IMC 26,7 (> P95), circunferência abdomi-
nal de 82 cm e circunferência de quadril de 76 cm, pubarca grau 3 (Escala de Tanner) e testículos T8 (Orquidômetro de 
Prader). 
O diagnóstico mais provável é: 

 
A) obesidade exógena periférica. 
B) obesidade endógena central. 
C) obesidade endógena periférica. 
D) sobrepeso e obesidade abdominal. 
E) obesidade exógena central. 
 

9. O efeito colateral conhecido por síndrome do bebê cinzento é causado pelo antibiótico: 
 

A) penicilina. 
B) cloranfenicol. 
C) vancomicina. 
D) tetraciclina. 
E) eritromicina. 
 

10. A bacteriúria assintomática é caracterizada por contagem de bactérias na cultura de urina acima de 100.000 unidades 
formadoras de colônia/mL, porém, o paciente não apresenta sintomas. Existe consenso no tratamento de gestantes 
com bacteriúria assintomática. Na infância, no entanto, não está indicado o tratamento dessa condição. O principal ar-
gumento para não utilizar antimicrobianos no tratamento desses pacientes é:  

 
A) evitar a seleção intestinal de bactérias com maior virulência. 
B) evitar hospitalizações. 
C) diminuir os custos de tratamento. 
D) diminuir a incidência de infecções por E.coli. 
E) evitar atrasos na investigação urológica.  
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11. Sobre a esofagite eosinofílica, é possível afirmar que: 
 

A) a identificação de 10 eosinófilos por campo de grande aumento (CGA) nas biópsias esofágicas na endoscopia ini-
cial é suficiente para o diagnóstico da enfermidade. 

B) o teste cutâneo (prick test) e a dosagem de IgE específica  (ImmunoCap®)  para alimentos são exames úteis para 
identificar manifestações alérgicas tardias e, quando positivos, são adequados para confirmar o diagnóstico. 

C) a utilização de budesonida ou fluticasona deglutidas consiste em opção terapêutica efetiva. 
D) os preparados à base de soja constituem opção terapêutica de baixo custo e adequada para o tratamento.  
E) os achados endoscópicos típicos, quando observados, dispensam a realização de biópsia. 

 
12. Em relação à leucemia linfoide aguda na infância, é CORRETO afirmar que: 
 

A) a hiperdiploidia associa-se a um mau prognóstico. 
B) 85% dos casos são de origem T-derivada.  
C) o prognóstico é mais favorável para lactentes abaixo de um ano de vida. 
D) 3 a 5% dos pacientes têm a translocação t(9:22)(q34;q11). 
E) a contagem de leucócitos acima de 50.000/mm3 indica prognóstico favorável. 

 
13. O medicamento que deve ser evitado durante o tratamento de uma criança com varicela, pela possibilidade do apare-

cimento da Sindrome de Reye, é:  
 

A) Ácido acetilsalicílico. 
B) Permanganato de potássio. 
C) Acetaminofen. 
D) Paracetamol. 
E) Dipirona. 
 

14. O defeito fundamental da tetralogia de Fallot  é o desvio anterosuperior do septo infundibular. A clínica do paciente é 
variável, desde uma criança sem cianose a outra com cianose importante. A alternativa associada a um paciente com 
cianose importante é: 

 
A) cavalgamento leve com estenose pulmonar leve. 
B) cavalgamento moderado com comunicação interventricular pequena. 
C) cavalgamento leve com comunicação interventricular ampla.  
D) cavalgamento leve com hipertrofia importante do ventrículo esquerdo. 
E) cavalgamento moderado da aorta com estenose pulmonar grave. 
 

15. Paciente de dois meses de idade, masculino, prematuro de 31 semanas de idade gestacional, chega ao pronto atendi-
mento hospitalar com quadro de obstrução nasal e coriza clara há três dias e, há 24 horas, piora do quadro com tosse 
seca frequente, dificuldade respiratória, sonolência e um episódio de apneia que motivou a família a procurar o hospital.  
Ao exame apresenta frequência respiratória = 80 ipm, tiragem intercostal e subcostal moderadas e irritabilidade. Sobre 
o diagnóstico mais provável para o quadro, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O tratamento preconizado e cientificamente aceito para o quadro em questão são os corticosteroides inalatórios de 

baixa dose. 
B) A bronquiolite obliterante é uma complicação rara do quadro agudo e pode ocorrer naqueles pacientes em episódio 

inicial grave. 
C) O principal agente etiológico destes quadros são as bactérias atípicas, especialmente a Clamydia pneumoniae. 
D) A apneia é uma ocorrência clínica comum e ocorre especialmente em pacientes de termo com bronquiolite aguda. 
E) O adenovírus é o agente etiológico mais comumente envolvido nos quadros agudos. 
 

16. Um menino de 12 anos e seis meses de idade consulta com queixa que é o menor entre os colegas na escola. Não refere 
outras queixas; não faz uso crônico de medicações. A alimentação é adequada para a idade. Pratica futebol duas vezes por 
semana. Nasceu com 2.600 g e 47 cm, com a idade gestacional de 36 semanas. Pai com 168 cm (P10) e 54 kg (P3) e mãe 
com 158 cm (P25) e 66 kg (P75). Mãe refere que, com 11 anos de idade, o paciente apresentava 137 cm de estatura. 
Ao exame, paciente com 142 cm (P10), peso 38 kg (P25), genitália com pubarca grau 3 (Escala de Tanner) e testículos em 
T2 (Orquidômetro de Prader). O diagnóstico mais provável é: 

 
A) baixa estatura familiar. 
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B) retardo constitucional de puberdade e crescimento.  
C) obesidade exógena. 
D) paciente não apresenta alteração de crescimento. 
E) nanismo hipofisário. 
 

17. Paciente a termo, nasceu de parto normal com 3580 g, comprimento de 49 cm, Apgar 9 e 10. Com 48 horas de vida, rece-
beu alta do berçário com exame físico normal (acianótico, bulhas normofonéticas, fígado normal e pulsos nos quatro mem-
bros. Com sete dias de vida, deu entrada em um hospital pediátrico com quadro súbito de gemência, palidez, sudorese, ta-
quicardia, hepatomegalia e pulsos diminuídos nos quatro membros. O eletrocardiograma mostrou sobrecarga ventricular di-
reita e o ecocardiograma, coarctação da aorta importante com sinais de hipertensão pulmonar. A causa da descompensação 
súbita do paciente é:  

 
A) fechamento do canal arterial e falência do ventrículo esquerdo.  
B) abertura do canal arterial com falência do ventrículo direito  
C) falência do ventrículo direito por shunt, da esquerda para direita, pelo forame oval 
D) falência do ventrículo esquerdo por causa da hipertensão pulmonar. 
E) falência do ventrículo direito por isquemia miocárdica. 
 

18. Uma criança de dois anos, que permanece oito horas por dia em uma creche, está sendo investigada devido a uma 
síndrome de má absorção. Os três exames parasitológicos de fezes foram negativos para vários parasitas. Esse qua-
dro pode ser devido à: 

 
A) amebíase. 
B) giardíase. 
C) estrongiloidíase. 
D) ancilostomíase. 
E) ascaridíase. 
 

19. F. G. H, 13 anos, feminina, menarca aos 12 anos e seis meses, comparece à Emergência Pediátrica com queixa de cefaleia. 
Já foi avaliada na UBS próxima à sua casa, sendo verificada pressão arterial = 122x80 mmHg. Você repete a verificação da 
PA com três medidas, sendo a média = 124x80 mmHg . Avalia os dados de peso e altura e examina a paciente. Peso: 48 
quilogramas; Altura: 162 cm (Percentil 75) ;  IMC: 18,2. FC: 70 bpm, sem alterações ao exame físico geral. 
Com base nos dados oferecidos e na tabela de pressão arterial a seguir, classifique a pressão arterial da paciente no mo-
mento da sua medida. 

 
    PA sistólica 

   Percentil da 
Altura 

    

Percentil 
PA 

5 10 25 50 75 90 95 

P50 104 105 106 107 109 110 110 
P90 117 118 119 121 122 123 124 
P95 121 122 123 124 126 127 128 
P99 128 129 130 132 133 134 135 

 
    PA diastólica 

   Percentil da 
Altura  

    

Percentil PA 5 10 25 50 75 90 95 

P50 62 62 62 63 64 65 65 
P90 76 76 76 77 78 79 79 
P95 80 80 80 81 82 83 83 
P99 87 87 88 89 89 90 91 

 
A) Normotensão. 
B) Hipertensão arterial estágio 1. 
C) Hipertensão arterial estágio 2. 
D) Pré-hipertensão. 
E) Hipertensão arterial mascarada. 
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20. Entende-se como epilepsia um paciente que apresente duas ou mais crises epilépticas não provocadas com intervalo 
superior a 24 horas, sugerindo, pois, um distúrbio epileptiforme no cérebro. As epilepsias podem ser classificadas 
quanto ao tipo de crises e também quanto à etiologia, e o eletroencefalograma é um exame de grande validade e utili-
dade para auxiliar no seu diagnóstico. Dentre as várias epilepsias existentes, assinale a alternativa que corresponde a 
que apresenta prognóstico desfavorável. 

 
A) Epilepsia com ausência. 
B) Síndrome de West. 
C) Epilepsia idiopática parcial com pontas rolândicas. 
D) Crises convulsivas febris. 
E) Convulsões familiares infantis. 

 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 
21. Paciente de 27 anos, na terceira gestação, com dois partos vaginais anteriores, inicia o pré-natal em uma unidade de 

saúde de Curitiba. Faltou duas vezes à coleta de exames laboratoriais de primeiro trimestre e vem com resultados de 
exames de rotina. 
A coleta dos exames foi realizada, há uma semana, com 18 semanas de idade gestacional. Apresentou sorologia para 
toxoplasmose reagente (Ig M e IgG) e avidez forte para IgG. 
Para essa paciente, a melhor conduta, segundo o protocolo Mãe Curitibana, é: 
 
A) iniciar espiramicina. 
B) intercalar espiramicina com esquema tríplice a cada duas semanas. 
C) não realizar qualquer tratamento. 
D) iniciar esquema tríplice com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. 
E) iniciar ácido folínico, espiramicina e sulfadiazina. 

 
22. Paciente de 24 anos, gesta três, apresentou nas duas gestações anteriores: um aborto espontâneo com nove sema-

nas, sendo submetida à curetagem uterina, e uma perda gestacional espontânea, sem dor, com 19 semanas. Nesta 
gravidez atual, foi submetida a uma cerclagem cervical com 12 semanas e cinco dias, realizou todos os exames labora-
toriais e ultrassonográficos necessários do pré-natal do primeiro e segundo trimestres e todos demostraram normalida-
de. Atualmente, está com 23 semanas de gestação. A recomendação para prevenção do parto prematuro para essa 
paciente, segundo o Ministério da Saúde – Manual Técnico Gestação de Alto Risco (2012), é: 

 
A) Progesterona 100 mg, via vaginal, diariamente, entre 24 a 34 semanas de gravidez. 
B) Progesterona 200 mg, via vaginal, diariamente, entre 24 e 34 semanas de gravidez. 
C) Progesterona 100 mg, via parenteral, diariamente, entre 24 e 34 semanas de gravidez. 
D) Progesterona 200 mg, via oral, diariamente, entre 24 e 34 semanas de gravidez. 
E) Progesterona 200 mg, via parenteral, diariamente, entre 24 e 34 semanas de gravidez. 
 

23. O uso de combinações hormonais para fins anticonceptivos constitui-se em uma das maiores conquistas da ciência 
moderna. Para um adequado planejamento familiar, é um dos métodos mais usados. Em relação aos contraceptivos 
orais, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os mecanismos de ação dos anticonceptivos hormonais orais estão relacionados principalmente com a inibição da 

ovulação, aumentando o pico do LH no meio do ciclo e tornando o muco cervical mais transparente. 
B) Os contraceptivos orais aumentam a incidência de gravidez ectópica e de doença inflamatória pélvica. 
C) A associação de estrogênio e progesterona em baixas doses não deve ser usada em pacientes adolescentes por-

que interfere no processo fisiológico das epífises ósseas e na fertilidade feminina. 
D)  O uso isolado de contraceptivo somente com progesterona não deve indicado para pacientes que estão em perío-

do de lactação. 
E) Os contraceptivos orais oferecem amplos benefícios a saúde, a contracepção e outros não relacionados a ela, in-

clusive redução do risco de câncer endometrial e ovariano. 
 

24. O método anticoncepcional contraindicado de imediato após aborto séptico é: 
 

A) contraceptivo hormonal oral combinado. 
B) contraceptivo hormonal injetável mensal. 
C) contraceptivo injetável trimestral. 
D) dispositivo intrauterino. 
E) métodos de barreira. 
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25. Com relação à infecção causada pelo Papilomavírus Humano (HPV), assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) É a segunda doença sexualmente transmissível mais comum nos Estados Unidos. 
B) A maioria das pacientes curam as infecções dentro de dois anos. 
C) A maioria das infecções por HPV é clínica. 
D) A maior parte dos cânceres cervicais é causada por quatro tipos de HPV: 6, 11, 16 e 18. 
E) O pico de incidência é entre 35 a 49 anos de idade. 
 

26. R. E. W., 32 anos, primigesta, tabagista de 20 cigarros ao dia desde os 15 anos de idade, de consumo suspenso durante a 
gravidez. Atualmente na 35ª semana e três dias de gestação, com quadro de pré- eclampsia e PA: 135/80 mmHg, fazendo 
uso de hipotensor pindolol 10 mg a cada 12 horas. Exames laboratoriais de rotina estão normais. No exame seriado de ul-
trassonografia com dopplervelocimetria obstétrica, mostrou feto de 2.120 gramas, ILA de 95 mm, placenta grau III de 
Grannum e com a presença de centralização fetal e ducto venoso com onda A negativa. Esse relato indica: 

 
A) vasodilatação em artéria cerebral média e sem probabilidade de associação à acidose fetal. 
B) vasoconstrição em artérias uterinas e sem probabilidade de associação à acidose fetal. 
C) vasoconstrição em artérias umbilicais e provável associação à acidose fetal. 
D) vasoconstrição em artéria cerebral média e com provável associação à acidose fetal. 
E) vasodilatação em artérias umbilicais e sem probabilidade de associação à acidose fetal. 
 

27. A. B. T., 25 anos, nulípara, apresentando ciclos regulares de 28-30 dias de intervalo e 3-5 dias de fluxo menstrual. Re-
fere que no, último ano, vem apresentando dor abdominal em baixo ventre e cólicas menstruais, principalmente no pri-
meiro e segundo dias, irradiadas para região lombar, com diarreia concomitante em alguns meses. Ao exame físico ge-
ral, apresenta dor à palpação profunda em ambos os anexos. No exame ginecológico, à avaliação especular, a secre-
ção vaginal tinha aspecto habitual, porém, teve dificuldade em permitir o toque bimanual por dor. Traz consigo hemo-
grama normal, parcial de urina sem alterações e laudo de ultrassonografia pélvica demonstrando volume de útero de 
50 cc e ovários direito 4,5 cc, esquerdo 5,5 cc, ausência de massas expansivas. A hipótese mais provável das relacio-
nadas a seguir é: 

 
A) doença inflamatória pélvica. 
B) síndrome do cólon irritável. 
C) cistite intersticial. 
D) endometriose pélvica. 
E) doença diverticular do colón. 
 

28. F. E. G, 26 anos, Rh(Du) negativo, tercigesta, atualmente na 22ª semana de gestação, com antecedentes de um parto 
normal de termo há quatro anos, no qual foi aplicada a imunoglobulina anti-Rh, e um aborto na 12ª semana de gesta-
ção há 14 meses, no qual não foi aplicada a imunoglobulina anti-Rh. Durante o pré-natal atual, teve Teste de Coombs 
Indireto = 1:64, considerada, portanto, gestante Rh(Du) negativo aloimunizada. Dos exames a seguir, a investigação de 
isoimunização fetal deve ser iniciada com: 

 
A) cordocentese diagnóstica e terapêutica. 
B) ultrassonografia obstétrica seriada, com dopplervelocimetria do ducto venoso. 
C) dopplervelocimetria obstétrica da artéria cerebral média, com avaliação do pico máximo. 
D) amniocentese com espectrometria do líquido amniótico. 
E) controle seriado quinzenal de Teste de Coombs Indireto. 
 

29. J. M. S., 49 anos, há dois anos vem apresentando aumento no fluxo e intervalo dos ciclos menstruais. Sua última 
menstruação foi há 60 dias. Refere alguns episódios de fogachos e vagina mais seca. Foi solicitado um exame de san-
gue com as dosagens de Beta HCG, FSH e um ultrassom endovaginal. O exame de sangue teve como resultados o 
Beta HCG negativo e FSH 15 UI/ml. O ultrassom endovaginal mostrou um endométrio com 1,5 cm de espessura. O 
médico lhe prescreveu 100 mg/dia de progesterona micronizada via oral, durante 10 dias. Após o término do tratamen-
to, a  paciente teve  quatro dias de sangramento. Quando repetiu o ultrassom endovaginal, este mostrou a espessura 
endometrial de 0,3 cm. A paciente deveria repetir o tratamento entre o 16º e o 25º  dia do sangramento por mais três 
ciclos. Considerando a paciente no climatério, assinale a  alternativa  INCORRETA. 

 
A) Transição menopausal se inicia com as mudanças no intervalo e duração do ciclo menstrual, assim como  

com alterações endocrinológicas, e termina na última menstruação. 
B) A paciente citada teve o sangramento após o uso da progesterona exógena porque é comum as mulheres 

apresentarem alguns ciclos anovulatórios após a menopausa. 
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C) Climatério representa a transição gradual do estado reprodutivo para o não reprodutivo. 
D) Perimenopausa engloba o início da transição menopausal até um ano após a menopausa. 
E) O uso da progesterona  na transição menopausal, como foi prescrito para a paciente citada, visa proteger o endo-

métrio da hiperplasia e do risco de câncer. 
 

30. Heloísa, gestante de 31 anos, realizou adequadamente o pré-natal de baixo risco, GII, PI, com idade gestacional crono-
lógica de 41 semanas e um dia e ultrassonográfica de primeiro trimestre que confirma idade gestacional atual de 41 
semanas. Chegou no pronto atendimento da maternidade sem queixas. Foi examinada pelo médico de plantão, que 
constatou: PA: 120/80 mmHg; T 36,5 oC; Altura uterina: 35 cm; Dinâmica uterina: ausente; Manobra de Leopold com fe-
to longitudinal, cefálico e dorso à direita; Batimentos cardiofetais de 140 bpm. Toque vaginal com colo longo, amoleci-
do, posterior, pérvio para 3 cm, De Lee -3. O diagnóstico e a conduta para o caso são: 

 
A) gestação pós-data e indução com ocitocina 10UI- endovenoso. 
B) gestação pós-data, teste do estímulo sonoro simplificado e indução com ocitocina 5UI-endovenoso. 
C) gestação pós-data, cardiotocografia basal e indução com misoprostol vaginal. 
D) gestação pós-data, indução com misoprostol vaginal e depois cateter de Foley. 
E) gestação pós-data, teste de estímulo sonoro simplificado e indução com misoprostol oral. 
 

31. Sobre as vaginites por Tichomonas vaginalis, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O Trichomonas pode sobreviver em toalhas úmidas e outras superfícies e, assim, pode ser transmitido de maneira 
não sexual. 

B) O Trichomoníase tem período de incubação de três a sete dias. 
C) O exame a fresco pode revelar protozoário móvel flagelado com uma sensibilidade de cerca de 30%. 
D) Não há necessidade de tratar os parceiros sexuais, por não ocorrer alteração do curso ou taxa de recidiva da doença. 
E) O Trichomonas vaginalis é uma bactéria que se desenvolve em meio ácido, normalmente pH vaginal menor que 4,5. 
 

32. J. S. S., 35 anos, está com queixa de perda de urina aos esforços que teve início após o último parto, há três anos. 
Refere um quadro de perda progressiva com o passar dos anos. Ao exame físico, o médico constatou ausência de distopias 
importantes em parede vaginal anterior e posterior. Após o exame, lhe sugeriu algumas opções de tratamento. Sobre as opções 
sugeridas para o tratamento da incontinência urinária de esforço, analise os itens a seguir e assinale a opção CORRETA. 

 
I. Anticolinérgicos via oral. 
II. Cirurgia com alça via transobturatória.  
III. Cirurgia com alça via retropúbica. 
IV. Fisioterapia de assoalho pélvico. 
V. Terapia hormonal via vaginal 

 
A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens IV e V estão corretos 
E) Apenas os itens III e V estão corretos. 
 

33. L. I. C., 28 anos, está tentando engravidar há dois anos. Em consulta no ambulatório de infertilidade, traz os exames 
solicitados – dosagens hormonais FSH 5,8; Lh 4,5; Prolactina 18,2; TSH 2,5; T4 livre 0,97; ultrassonografia pélvica 
transvaginal sem alterações, com volume de útero 45 cc, ovário direito 6,5 cc, ovário esquerdo 4,5 cc. Histerossalpin-
gografia com cavidade sem falhas de enchimento, ambas as trompas pérvias com boa difusão do contraste para cavi-
dade peritoneal. O segundo espermograma do seu marido, semelhante ao primeiro, demonstra volume 2,0 ml, número 
6 milhões espermatozoides/ml, mobilidade progressiva 15%, morfologia normal 5%. A conduta mais adequada é: 

 
A) indicação de indução de ovulação, com coito programado no período fértil. 
B) indicação de indução de ovulação e inseminação intrauterina no período fértil. 
C) indicação de videolaparoscopia, para afastar possibilidade de endometriose como fator etiológico. 
D) indicação de indução de ovulação e utilização de técnicas de fertilização in vitro.  
E) indicação de indução de ovulação com teste pós-coital no período fértil. 
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34. A respeito da lactação, analise e assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Lactopoiese é considerada o início da produção láctea.  
B) O desenvolvimento da glândula mamária termina na menacme. 
C) O leite maduro é produzido depois da primeira semana pós-parto. 
D) A tetraciclina não é contraindicada durante a amamentação. 
E) Carbegolina é utilizada para inibição da lactação. 

 
35. T. Z. W., 28 anos, G1, P0, está com 34ª semana e dis dias de gestação, PA:140/95 mmHg, sob uso de 1.000 mg ao dia 

de alfametildopa, fracionado em 500 mg a cada 12 horas. Procurou a emergência da maternidade, referindo, há 24 ho-
ras, presença de cefaleia occipital de carácter pulsátil, escotomas, nauseada e pouco confusa. A conduta terapêutica 
mais bem indicada é: 

 
A) MgSO4.7H²O. 
B) dipirona. 
C) difenil-hidantoína. 
D) levopromazina. 
E) benzodiazepínico. 
 

36. Gestante de 18 anos, primigesta, com idade gestacional de 25 semanas, relata em consulta que apresenta, há alguns 
dias, dor à micção, polaciúria e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, além de urina escura e fétida. Levan-
do-se em conta facilidade, posologia e segurança na gestação, o medicamento mais bem indicado é: 

 

A) cefalexina. 
B) axetilcefuroxima. 
C) fosfomicina trometamol. 
D) sulfametoxazol e trimetoprim. 
E) levofloxacino. 
 

37. N.D., 60 anos de idade, G0 P0, antecedentes menstruais: menarca aos 10 anos, menopausa aos 58 anos. AMF, nega 
história familiar de neoplasia de mama. Procura ambulatório de mastologia com queixa de nódulo em mama direita. Ao 
exame físico, BEG, hidratada, corada, LOTE. Propedêutica clinica mamária: mamas simétricas, médio volume pendula-
res, ausência de retrações e ou sinais inflamatórios, expressão negativa, CAM (complexo areolopapilar normal). Palpa-
ção: presença de nódulo em QSE da mama direita de aproximadamente 1,5 cm, superfície irregular, consistência endu-
recida, axila negativa, fossas supra e infraclaviculares negativa. Realizou MMG que mostrou laudo BI-RADS categoria 
IV, foi submetida a core biópsia e teve como resultado carcinoma ductal invasor de mama direita (OMS,2012),), grau 
histológico G1. Realizou perfil imuno-histoquímico que teve como resultado RE(+) em 80% das células neoplásicas, RP 
(+) em 70% das células neoplásicas, CERB-B2, expressão negativa e Ki67 expressão positiva em 6% das células. 
Exames complementares para estadiamento clínico sem anormalidades. Foi submetida à cirurgia conservadora (qua-
drantectomia) com margens livres e linfonodo sentinela (LS) livre de comprometimento neoplásico. 
De acordo com o quadro clínico acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Deverá ser submetida à radioterapia adjuvante, por apresentar um tumor de mama com  perfil imuno-histoquímico do ti-

po Luminal (A) e tem indicação de hormonioterapia adjuvante, e está associado a um grau histológico (G1), que é um 
tumor bem diferenciado. 

B) Paciente não apresenta fator de risco hormonal, pois teve menarca precoce e menopausa tardia, associadas à nulipari-
dade e seu estadiamento clínico é T1cN0M0. 

C) Seu estadiamento clínico de acordo com o TNM é T1aN1M0, associado a um perfil imuno-histoquímico do tipo HER2 (+) 
e um carcinoma do tipo histológico carcinoma ductal invasor, que é o menos frequente, em torno de 10 a 20%. 

D) Apresenta um perfil molecular do tipo Luminal B, não tem indicação de realizar hormonioterapia adjuvante e está associ-
ado a um tumor G1 cujo grau histológico é bem indiferenciado. 

E) Tendo sido submetida à cirurgia conservadora com margens livres de comprometimento e linfonodo sentinela livre de 
comprometimento neoplásico, não tem indicação de realizar radioterapia adjuvante. 

 
38. Paciente A. T. S, 43 anos, três filhos de parto normal. Após cinco anos sem realizar exame ginecológico, coletou citolo-

gia oncótica de Papanicolaou, que apresentou em seu laudo lesão intraepitelial de alto grau. Encaminhada para col-
poscopia, demonstrou alteração colposcópica presente, com alterações maiores não sugestivas de invasão, sendo que 
a colposcopia foi insatisfatória, com a JEC (Junção Escamocolunar) além do primeiro centímetro no canal cervical. A 
conduta preconizada segundo as Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (INCA/MS 
2011) é: 

 
A) repetir citologia do canal cervical com escova. 
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B) conização. 
C) biópsia de colo uterino. 
D) exérese da zona de transformação. 
E) histerectomia total abdominal. 
 

39. A resolução n.º 2013/ 2013 do Conselho Federal de Medicina visa a adotar as normas éticas para a utilização das téc-
nicas de reprodução assistida, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos. Essa resolução determina 
algumas normativas. Analise os itens a seguir, marque verdadeiro(V) ou falso(F) e assinale a alternativa CORRETA.  

 
(  ) A idade máxima das candidatas à gestação de reprodução assistida é de 50 anos. 
(  ) As técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (presença ou 
ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar 
doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. 
(  ) Quanto ao número de embriões a serem transferidos, faz-se a seguinte recomendação: nas mulheres com até 35 
anos – até quatro embriões. 
(  ) Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de reprodução assistida, é permitida a utilização de 
procedimentos que visem à redução embrionária,  nos casos que tenham mais de 03 (três) embriões implantados. 
(  ) É permitido o uso das técnicas de reprodução assistida  para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, 
não respeitado o direito da objeção de consciência do médico. 
 
A) V – V – V – V – F 
B) V – V – F – F – F 
C) F – F – F – V – V 
D) F – V – F – V – F 
E) V – V – F – F – F 
 

40. A hemorragia pós-parto, com incidência de até 15%, é uma perda excessiva de sangue que compromete a estabilidade 
hemodinâmica da puérpera, resultando em sinais de hipovolemia, como hipotensão, taquicardia, síncope, oligúria e tur-
vação visual. Dentre as várias causas de hemorragia puerperal, a atonia uterina é a mais preocupante e a Organização 
Mundial da Saúde recomendou a adoção de conduta ativa no terceiro período do parto para evitar essa situação, ad-
ministrando-se: 

 
A) 10 UI ocitocina-IM antes de desprender ombro anterior fetal e não tracionar o cordão. 
B) 10 UI ocitocina-IM após desprender ombro anterior fetal e tração controlada do cordão. 
C) Metilergometrina-IM após desprender ombro anterior fetal e tração controlada do cordão. 
D) Metilergometrina-IM após desprender ombro anterior fetal e tracionar fortemente o cordão. 
E) 5 UI ocitocina-IM antes de desprender o ombro anterior fetal e tracionar fortemente o cordão. 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

41. Durante um evento esportivo na cidade X, cai uma arquibancada e há centenas de feridos. Seguindo o protocolo 
START (Simple Triage and Rapid Treatment), que classifica em verde, amarelo, vermelho e preto para a ordem de 
atendimento das vítimas, selecione a alternativa que apresenta a sequência CORRETA para  esses atendimentos. 

 
I. Criança deitada no chão arresponsiva, em apneia. Na tentativa de abertura de via aérea, ela ainda não respira. 
II. Gestante com um sangramento em perna esquerda. Ela está sentada e conversando, mas parece ansiosa. Ela 

apresenta pulso radial e tem enchimento capilar inferior a dois segundos. 
III. Idoso com respiração superficial, fala uma palavra e entrecorta uma respiração. A frequência respiratória é 35irpm. 
IV. Jovem deitado no chão, falando, com frequência respiratória de 18, pulso radial presente. Ele não obedece ordens 

simples. 
 

Assinale a alternativa com sequência CORRETA. 
 

A) IV, III, II, I. 
B) I, II, III, IV. 
C) II, I, IV, III. 
D) I, III, IV, II. 
E) III, IV, II, I. 
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42. Na unidade de saúde, ao chamar o próximo paciente a ser atendido, você escuta uma voz rouca respondendo “Sou 
eu!” e observa um senhor de mais ou menos 65 anos, que apresenta uma massa cervical visível, se levantando e indo 
para sua direção. Enquanto ele caminha, sua cabeça vai organizando o que será a consulta que você fará em alguns 
instantes. Sobre nódulo e câncer de tireoide, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Nos pacientes hipotireoideos, é esperado aumento de apetite com aumento de peso, palpitação, sudorese e intole-

rância ao calor. Já nos hipertireoideos seria esperado diminuição de apetite e de peso, cansaço e constipação. 
B) Se esse nódulo for maligno, o mais provável é que a ultrassonografia mostre uma imagem nodular sólida hipere-

coica, acompanhada ou não de calcificações. 
C) Os fatores nesse caso que já falam a favor de malignidade são o sexo e idade do paciente, a rouquidão e o nódulo 

maior que três centímetros. Durante a anamnese, outros fatores suspeitos para malignidade que poderiam ser pro-
curados seriam: histórico familiar de câncer de tireoide e tempo de crescimento do nódulo. 

D) O carcinoma mais comum da tireoide é o de células indiferenciadas do carcinoma anaplásico. Ele apresenta um 
bom prognóstico quando identificado de forma precoce. 

E) Independente do tipo celular identificado pelo patologista, o tratamento padrão ouro é a tireoidectomia total ou qua-
se total. A radioterapia não apresenta indicação e está relacionada a complicações hemorrágicas no pós-
operatório. 

 
43. Você está descendo de elevador no hospital quando entram com uma maca de um paciente internado. Você olha para 

a simpática e muito magra senhora e a cumprimenta. Ela conta que está no hospital para fazer uma cirurgia, mas que o 
médico não deixou que ela operasse antes de comer mais, e ela completa, “pela boca e pela veia” (sic). Sobre a nutri-
ção em cirurgia, analise as quatro afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. No Brasil, ainda encontra-se em hospitais pacientes com desnutrição do tipo secundária de base socioeconômica. 

No trauma abdominal, os pacientes costumam chegar no hospital sem desnutrição prévia (maioria é jovem e previ-
amente hígido), mas durante a internação desenvolvem complicações que levam a um estado de hipometabolismo 
e desnutrição. 

II. As últimas pesquisam recomendam que as medidas laboratoriais de proteínas séricas de síntese hepática devem 
ser solicitadas para todos os pacientes cirúrgicos, independente do resultado da avaliação subjetiva global do esta-
do nutricional com impacto direto na redução de complicações pós-operatórias. 

III. A avaliação subjetiva global do estado nutricional pode ser realizada na sala de emergência em pacientes politrau-
matizados. Pacientes com história de etilismo e doentes idosos são conhecidos como em risco para a desnutrição. 
No caso de pacientes que não possam colaborar na anamnese, as informações de familiares podem ser usadas 
para o planejamento nutricional do paciente.  

IV. A nutrição enteral por meio de infusão no doente em UTI deve ser iniciada somente após o aparecimento de ruídos 
hidroaéreos ou após a eliminação de gases ou fezes. Antes disso, a nutrição parenteral é única opção no pós-
operatório precoce. 

 
É CORRETO o que se afirma apenas em:  

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

44. Uma mulher de 23 anos sofreu uma queda de bicicleta indo para o trabalho. Um amigo testemunhou que ela desmaiou 
logo após a queda e não usava capacete. A mulher foi ao trabalho e, três horas depois, sofreu nova queda enquanto 
caminhava de uma sala até outra. Foi chamada a ambulância de pré-hospitalar, que a levou até você no seu plantão. 
Ao exame ela apresentava PA = 140x90mmHg, P = 95bpm, FR = 24irpm, SaO2 = 93% com oxigênio à 12L/min. Ela fa-
lava sons incompreensíveis, abria os olhos somente a estímulo doloroso e fazia decorticação à direita e descerebração 
à esquerda após o estímulo doloroso. A pupila direita está 0,5 cm maior que a esquerda.  Assinale a alternativa com a 
conduta mais adequada para esse caso. 

 
A) Essa paciente precisa de avaliação primária completa, exame neurológico, acionamento da equipe de neurocirurgia, to-

mografia de crânio e deve ser feito labetalol para diminuir a pressão. A Escala de Coma de Glasgow dessa paciente é 8 
e ela tem indicação de intubação endotraqueal. O quadro clínico faz pensar em hematoma subdural à direita. 

B) Essa paciente precisa de avaliação primária completa, exame neurológico e deve ser feito manitol. A Escala de Coma 
de Glasgow dessa paciente é 7 e ela tem indicação de intubação endotraqueal. O quadro clínico faz pensar em hema-
toma epidural à direita. 
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C) Essa paciente precisa de avaliação primária completa, exame neurológico, acionamento da equipe de neurocirurgia, to-
mografia de crânio e deve ser feito labetalol para diminuir a pressão é 7 e ela tem indicação de intubação endotraqueal. 
O quadro clínico faz pensar em hematoma subdural à esquerda. 

D) Essa paciente precisa de avaliação primária completa, exame neurológico e deve ser feito manitol. A Escala de Coma 
de Glasgow dessa paciente é 7 e ela tem indicação de intubação endotraqueal. O quadro clínico faz pensar em hema-
toma subdural à direita. 

E) Essa paciente precisa de avaliação primária completa, exame neurológico, acionamento da equipe de neurocirurgia, to-
mografia de crânio e deve ser feito manitol. A Escala de Coma de Glasgow dessa paciente é 7 e ela tem indicação de in-
tubação endotraqueal. O quadro clínico faz pensar em hematoma epidural à esquerda. 

 
45. Durante um plantão em uma Unidade de Pronto Atendimento, populares trazem nos braços um rapaz de 27 anos com 

um ferimento por arma de fogo (FAF) no abdômen. Ele encontra-se pálido, frio e diaforético. Os dados vitais de entrada 
são: PA = 70x40mmHg; P = 135bpm; FR = 28irpm; SaO2 = 92%. Após avaliação inicial, você identifica abdômen dis-
tendido e a única lesão externa é o FAF de entrada no hipocôndrio direito, sem ferimento de saída. A conduta mais 
adequada para esse paciente envolve: 

 
A) a identificação da fonte de hemorragia. O exame físico demostra que a fonte de hemorragia seria intra-abdominal. Deve-

se iniciar a reanimação hipotensiva com Ringer Lactato na tentativa de não aumentar o sangramento intra-abdominal. É 
necessário solicitar a transferência desse paciente para um Centro de Trauma mesmo que ele se mantenha hemodina-
micamente instável e não há a necessidade de solicitar exames radiológicos. 

B) a reposição agressiva de fluidos (Ringer Lactato) na tentativa de alcançar para esse paciente níveis pressóricos normais 
para melhorar sua perfusão periférica. É importante solicitar radiografia abdominal anteroposterior e perfil para identificar 
o trajeto do projétil e facilitar o raciocínio clínico do cirurgião do hospital definitivo. Após estabilização hemodinâmica e 
definição da cinemática do trauma, esse paciente deve ser encaminhado a um Centro de Trauma para o tratamento de-
finitivo. 

C) reposição agressiva de fluidos (Ringer Lactato) na tentativa de levar esse paciente a níveis pressóricos normais, para 
melhorar sua perfusão periférica. É importante avaliar se o projétil realmente entrou na cavidade abdominal por meio da 
inspeção digital da lesão com luva estéril. Após confirmação de que o projétil entrou na cavidade, solicita-se radiografia 
abdominal anteroposterior e perfil para identificar o trajeto do projétil e facilitar o raciocínio clínico do cirurgião do hospital 
definitivo. Após estabilização hemodinâmica e definição da cinemática do trauma, esse paciente deve ser encaminhado 
a um Centro de Trauma para o tratamento definitivo. 

D) a identificação da fonte de hemorragia. O exame físico demostra que a fonte de hemorragia seria intra-abdominal. Deve-
se iniciar a reanimação hipotensiva com Ringer Lactato na tentativa de não aumentar o sangramento intra-abdominal. É 
necessário solicitar a transferência desse paciente para um Centro de Trauma, que somente deve ser realizada quando 
o paciente estiver hemodinamicamente estável e não há a necessidade de solicitar exames radiológicos. 

E) a identificação da fonte de hemorragia e a reposição volêmica. O exame físico demostra que a fonte de hemorragia seria 
intra-abdominal. Deve-se iniciar a reanimação com Ringer Lactato na tentativa de melhorar a perfusão do paciente e 
atingir valores pressóricos normais. É necessário solicitar a transferência desse paciente para um Centro de Trauma que 
somente deve ser realizada quando o paciente estiver hemodinamicamente estável. Se a radiografia estiver disponível 
na unidade, é melhor solicitar exame radiográfico do abdômen em anteroposterior e perfil, para que seja possível trans-
ferir o paciente para o hospital mais adequado após a confirmação do diagnóstico etiológico da hemorragia. 

 
46. Uma mulher de 23 anos, condutora de um veículo, é trazida pela equipe de pré-hospitalar. O noivo, passageiro, morreu 

na cena. O acidente envolveu o carro é um anteparo (mureta de proteção). Testemunhas informaram os socorristas 
que o carro parecia estar a mais de 120km/h. A paciente chega conversando, com dor no tórax anterior (o volante que-
brou no impacto), com murmúrio vesicular presente bilateral, bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas e dados vitais 
estáveis: PA = 110x70mmHg, P = 105bpm, FR = 24irpm, SaO2 = 95% com oxigênio a 12L/min. Assinale a alternativa 
com a conduta mais adequada para esse caso.  

 
A) Essa paciente, apesar de estável hemodinamicamente, deve realizar radiografia de tórax AP, que deve apresentar um 

grande pneumotórax pela cinemática do trauma e clínica da paciente. Após a confirmação, este deve ser drenado. 
B) Essa paciente deve ficar em observação, sem a necessidade de execução de outros exames.  
C) Essa paciente, apesar de estar estável hemodinamicamente, deve realizar radiografia de tórax AP na sala de emergên-

cia. Essa radiografia pode apresentar alargamento do mediastino se pensarmos na cinemática do trauma. Após esse re-
sultado de exame, pode ser realizada a angiotomografia de tórax. É necessário excluir a possibilidade de lesão de aorta. 

D) Essa paciente apresenta suspeita de uma das lesões com risco iminente de morte em trauma de tórax, em que há lesão 
de aorta e já apresenta indicação cirúrgica. 

E) Essa paciente deve receber fluidos (Ringer Lactato) de forma agressiva para aumentar a perfusão tecidual.  
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47. Uma moça de 26 anos chega na Unidade Básica de Saúde se queixando da cicatrização de um corte que foi suturado 
há três meses. Ela chega dizendo: “Preciso tomar um suplemento, pois está faltando colágeno no meu corpo, olha só 
esse queloide horroroso!”. Você olha a cicatriz e observa que ela está elevada dentro dos limites da ferida original. So-
bre a cicatrização patológica, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. A cicatrização patológica dessa moça não é um queloide, pois está dentro dos limites da ferida original. Esse tipo 

de cicatrização é chamado cicatriz hipertrófica. O queloide ocorre quando a cicatriz espessada atravessa o limite 
da ferida inicial.   

II. A paciente está errada ao afirmar que “está faltando colágeno no corpo” para justificar esse processo de cicatriza-
ção. Na cicatriz hipertrófica, os fibroblastos produzem excesso de colágeno. 

III. Os corticoides comprometem a cicatrização, pois reduzem a reação inflamatória e, portanto, a síntese de colágeno 
nas feridas. Esse efeito adverso do corticoide pode ser usado como tratamento em algumas cicatrizes patológicas. 

IV. O aumento da PO2 acima dos níveis de saturação da hemoglobina de 100% otimiza a síntese do colágeno, pois 
permite uma maior difusão de oxigênio na borda da ferida pouco vascularizada. Esse efeito do oxigênio é explora-
do na terapia hiperbárica. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

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

48. Você está de plantão em um pronto-socorro, quando um rapaz de 21 anos previamente hígido chega com um quadro de dor 
intensa em fossa ilíaca direita. Ele refere que não apresenta vontade de se alimentar e que a dor começou em epigástrio de 
forma inespecífica, mas agora a dor estava em quadrante inferior direito. Ao exame físico: PA = 120x80mmHg, P = 75bpm, 
FR = 16irpm, T = 38,1 oC. O abdômen é doloroso à palpação de fossa ilíaca direita; durante a palpação do abdômen a partir 
do quadrante inferior esquerdo, o paciente relatava dor em quadrante inferior direito. Após avaliação e exames complemen-
tares, foi indicado procedimento cirúrgico para esse paciente para o tratamento da patologia de base. Sobre o atendimento a 
esse caso, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. O diagnóstico provável desse paciente é de apendicite aguda e o sinal descrito no enunciado é conhecido como 

Rovsing.  
II. O diagnóstico mais provável desse paciente é apendicite aguda e o sinal descrito de dor à palpação de fossa ilíaca 

direita é conhecido como Blumberg. 
III. Pela idade e quadro clínico desse paciente, como exames pré-operatórios obrigatórios para a segurança do proce-

dimento cirúrgico, devem ser solicitados creatinina, eletrocardiograma e radiografia de tórax.  
IV. A ultrassonografia abdominal é o exame mais indicado para esse paciente e é considerado padrão ouro para eluci-

dar o diagnóstico mais provável. 
 
É CORRETO o que se afirma apenas em: 

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

49. Durante o seu plantão, chega um paciente masculino de 34 anos, 70 kg, vítima de queimadura após uma explosão em 
uma fábrica abandonada. Ele apresenta queimadura de 2o grau em região anterior da face, sem apresentar queimadu-
ra no couro cabeludo. Apresenta também queimaduras de 2o e 3o graus em todo o tronco anterior. Apresenta queima-
dura de 1o grau em região posterior de membros superiores e de 2o e 3o grau em região anterior de membros superio-
res. Ele ficou na fábrica por mais ou menos duas horas até ser trazido ao hospital por um morador de rua. Sobre o caso 
exposto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Esse paciente apresenta aproximadamente 40% de superfície corpórea queimada. Ele deve receber 5.600 mL nas 

primeiras 6 horas e mais 5.600 mL nas próximas 16 horas.  
B) Esse paciente apresenta aproximadamente 30% de superfície corpórea queimada. Ele deve receber 4.200 mL nas 

primeiras 6 horas e mais 4.200 mL nas próximas 16 horas.  
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C) Esse paciente apresenta aproximadamente 45% de superfície corpórea queimada. Ele deve receber 6.300 mL nas 
primeiras 6 horas e mais 6.300 mL nas próximas 16 horas.  

D) Esse paciente apresenta aproximadamente 40% de superfície corpórea queimada. Ele deve receber 5.600 mL nas 
primeiras 8 horas e mais 5.600 mL nas próximas 16 horas.  

E) Esse paciente apresenta aproximadamente 45% de superfície corpórea queimada. Ele deve receber 6.300 mL nas 
primeiras 8 horas e mais 4.800 mL nas próximas 16 horas.  
  

50. Durante o 8o dia de pós-operatório de uma herniorrafia de parede abdominal sem tela, ocorre uma infecção de sítio 
cirúrgico do tipo incisional superficial. Havia saída de secreção purulenta pela incisão. Sobre a prevenção e o tratamen-
to da infeção de sítio cirúrgico, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. A limitação da tricotomia e o controle da glicemia estão entre as medidas preventivas de infecção de sítio cirúrgico, 

assim como parar de fumar dois dias antes da cirurgia.    
II. O padrão ouro de curativo de sítio cirúrgico infectado é o uso de hidrocoloide ou alginato, mas a medicina baseada 

em evidências também cita outras soluções, como o permanganato de potássio a uma concentração de 1:10.000. 
III. A melhor forma de tratamento da infecção de sítio cirúrgico é com antibioticoterapia endovenosa.  
IV. O uso de drenos em feridas infectadas é uma boa opção para auxiliar a limpeza da ferida. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

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

51. Você é um médico que trabalha na Unidade Básica de Saúde. Você recebe um paciente masculino de 58 anos. Ele 
trabalha em uma empresa distribuidora de bebidas como entregador. Ele conta que apresenta dor perto da bolsa escro-
tal e que nota que ela aumenta, principalmente quando ele carrega galões de água de 20 litros. Ele disse que já apren-
deu a empurrar a protuberância que aparece na bolsa escrotal. Ele veio a UBS, pois um amigo contou para ele que seu 
vizinho tinha um quadro semelhante e que um dia acabou internado no hospital e ficou dias na UTI depois de uma ci-
rurgia de emergência. Sobre essa história, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Esse paciente deve ser examinado e avaliado, mas não precisa de um exame detalhado da região inguinal ou da 

bolsa escrotal. A história é suficiente para a suspeição diagnóstica de hérnia inguinal. Esse paciente deve ser en-
caminhado para um ambulatório de Cirurgia Geral, onde ele deverá ser examinado por um especialista, uma vez 
que manobras inadequadas em hérnia inguinal podem torná-las irredutíveis.  

B) Se o médico que examinar a região inguinal, com o índex, identificar o anel inguinal profundo, ele deve solicitar ao 
paciente para tossir. Essa manobra é conhecida como manobra de Valsalva. Quando a protrusão bater diretamente 
na polpa digital, essa será uma hérnia inguinal direta, se ela bater lateralmente à polpa digital ela será uma hérnia 
inguinal indireta. 

C) Segundo a classificação de Nihus, que se baseia em critérios anatômicos, a descrição de uma hérnia inguinoescro-
tal é dita como uma hérnia do tipo 2. 

D) A hérnia inguinal é uma protrusão do peritônio parietal por meio de uma abertura. Quando a hérnia inguinal se situa 
no funículo espermático ela é chamada indireta e passa lateralmente aos vasos epigástricos. 

E) Ao deprimir a bolsa escrotal próximo ao púbis com o dedo indicador, pode-se dizer que sempre que o diâmetro do 
índex conseguir ultrapassar o anel inguinal superficial, este último estará dilatado e há presença de hérnia inguinal. 

 
52. Você é chamado para atender a um paciente masculino de 57 anos que está vomitando sangue. Ao chegar no sala de 

emergência, você o encontra caído no chão, pálido, frio e diaforético, com respiração ruidosa. A filha está ao lado chorando e 
conta que o pai é etilista. Sobre a ordem de condutas a serem tomadas para atender a esse senhor, analise as afirmações a 
seguir e assinale a alternativa que apresenta apenas as condutas e sua sequência CORRETAS para esse caso. 

 
I. Acesso vascular, coleta de sangue (tipagem sanguínea e prova cruzada) e reposição volêmica com cristaloides. 
II. Manutenção da via aérea pérvia. 
III. Iniciar a profilaxia secundária com betabloqueadores, tratamento endoscópico ou TIPS (anastomose porto-

sistêmica intra-hepática via transjugular).  
IV. Iniciar a profilaxia primária (betabloqueadores e ligaduras elásticas). 
V. Identificar a fonte de sangramento na endoscopia e tamponar as varizes.  
VI. Usar terlipressina. 
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VII. Usar vasopressina. 
 

A) II, I, V, VII, IV. 
B) II, I, V, VII, III. 
C) II, I, V, VI, IV. 
D) II, I, V, IV, VI.  
E) II, I, V, VI, III. 
 

53. Um amigo seu lhe pede conselhos e indicação de endocrinologista para o pai, que está piorando da diabetes.Seu Au-
gusto tem 63 e era saudável até um ano atrás. Ele começou com um quadro de diabetes (nem os pais e nem os irmãos 
tiverem diabetes) aos 62 anos. Seguiu o tratamento como orientado, mas começou a apresentar perda ponderal (per-
deu 10 kg nos últimos três meses) e há duas semanas começou com icterícia. Você escuta a história com atenção, 
mas já está pensando que o Seu Augusto precisa agora de um cirurgião e não de um endocrinologista. Sobre as refle-
xões e condutas nesse caso, assinale a alternativa CORRETA após avaliar as afirmações a seguir:  

 
I. O quadro de diabetes tardio sem história na família, o emagrecimento e a icterícia levam à suspeita de doença ne-

oplásica pancreática. Uma piora do diabetes nesses pacientes também deve alertar para a possibilidade de câncer 
pancreático. 

II. Algumas perguntas que deveriam ser feitas diretamente ao Seu Augusto seriam quanto à presença de acolia e co-
lúria e quanto à existência de dor abdominal. As primeiras indicam a presença de icterícia obstrutiva e a última não 
acontece em lesão pancreática, mas ocorre em lesão primária biliar. 

III. O exame abdominal deve incluir a pesquisa pelo sinal de Curvoisier (vesícula biliar palpável) e por sinais de ascite. 
A ascite costuma estar relacionada a pacientes com tumor irressecável. 

IV. Em caso de doença incurável, a paliação dos sintomas é recomendável. O tratamento da icterícia pode ser endos-
cópico, cirúrgico ou até percutâneo e está relacionado a melhora do apetite, bem- estar do paciente e diminuição 
do prurido. As recidivas da icterícia são mais comuns nos procedimentos endoscópicos em relação aos cirúrgicos e 
podem estar associadas à colangite. 
 

É CORRETO o que se afirma em: 
 

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

54. Você é médico em uma Unidade Básica de Saúde há um ano. Você acompanha a família do Seu Emanoel, de 58 
anos, desde que chegou à unidade e notou que há seis meses ele não aparece nas consultas programadas. Os filhos 
acham que ele está deprimido com a aposentadoria. Após sua abordagem, os filhos trazem o Seu Emanoel para uma 
consulta. Ele apresenta-se emagrecido (perdeu 12 kg nesse período) e se queixa de dor abdominal que não melhora 
com medicação. Ele está anictérico e apresenta mucosas hipocoradas. Ao exame abdominal, você palpa uma massa 
endurecida em epigástrio. Sobre as reflexões e condutas nesse caso, assinale a alternativa CORRETA após avaliar as 
afirmações a seguir:  

 
I. A história clínica e exame físico desse paciente levam à suspeita de doença neoplásica. Uma possibilidade seria o tumor 

de estômago, sendo a causa maligna mais comum o leiomioma gástrico. 
II. O diagnóstico da doença pode ser feito pela endoscopia digestiva alta com biópsia. Mas o estadiamento deve incluir to-

mografia computadorizada de abdômen, radiografia e tórax e exames da função pancreática. 
III. O emagrecimento e o exame abdominal desse paciente são sinais de doença avançada. Um outro sinal seria a Pratelei-

ra de Blummer, que é o toque retal que identifica massas em fundo de saco ou fixação do reto. 
IV. A epidemiologia do câncer de estômago é semelhante ao caso, pois a neoplasia atinge mais homens entre a quinta e 

sexta década de vida. A sobrevida global desses pacientes é superior 50%. É uma neoplasia com bom prognóstico. 
 

É CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

A) I, II e III. 
B) I, II, III e IV. 
C) II, III e IV. 
D) II e III. 
E) III. 
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55. Em relação à dissecção aórtica, o tratamento cirúrgico está indicado para os pacientes: 
 

A) tipo II de DeBakey, crônica, com aneurisma de 4,5 cm. 
B) tipo B de Stanford, aguda, sem dor. 
C) tipo A de Stanford, aguda, com insuficiência aórtica. 
D) tipo B de Stanford, crônica, com aneurisma de 5,5 cm 
E) tipo A de Stanford, crônica, sem dilatação. 

 
56. Quanto à fisiopatologia dos aneurismas da aorta, é CORRETO afirmar que: 
 

A) as lesões ateroscleróticas são a etiologia principal para os aneurismas. 
B) os aneurismas da aorta abdominal são mais frequentes nas mulheres. 
C) o aumento da elastina é indispensável para o aumento do diâmetro do aneurisma. 
D) a aorta torácica tem maior número de camadas do que a aorta abdominal. 
E) a nutrição da aorta abdominal é basicamente feita pela vasa vasorum. 
 

57. Mulher de 34 anos, violinista da orquestra sinfônica, apresenta, há três meses, dor no membro superior esquerdo, loca-
lizada na face interna do braço e irradiada até a mão. Notou que, há três semanas, durante uma turnê de inverno, 
apresentou alterações na coloração nos dedos da mão esquerda, que tornaram-se pálidos, cianóticos e avermelhados. 
O diagnóstico mais compatível é: 

 
A) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C5 e C6. 
B) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C8 e T1. 
C) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão de C6 e C7. 
D) síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, com compressão pelo músculo axilopeitoral. 
E) síndrome da arcada de Langer, com compressão da artéria subclávia. 

 
58. Paciente feminina, 44 anos, vítima de atropelamento por automóvel, dá entrada trazida pelo serviço de atendimento 

pré-hospitalar. Apresenta fratura instável de ossos da bacia. Mesmo após reanimação volêmica, permanece com insta-
bilidade hemodinâmica; FC: 130; PA: 80/40. Encaminhada ao centro cirúrgico e submetida a tamponamento extraperi-
toneal com colocação de compressas no espaço extraperitoneal, conforme a figura abaixo. Após o tamponamento ex-
traperitoenal apresentava: FC: 120 e PA: 90/60.  

 

 
 
Qual a melhor conduta da equipe da ortopedia em relação à fratura de pelve? 

 
A) O sangramento deve ser controlado com realização precoce de tração esquelética, para mover distalmente o osso ilíaco 

e, deste modo, reduzir o volume da pelve menor, controlando o sangramento local. 
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B) O sangramento deve ser controlado com fixação interna com placas e parafusos já na cirurgia de emergência, descar-
tando a necessidade de fixação externa, facilitando, assim, a reabilitação do paciente. 

C) O sangramento deve ser controlado, além da reposição volêmica equilibrada, com métodos de imobilização pélvica pre-
coce. O controle da hemorragia retroperitoneal com fixação externa precoce, assim como angioembolização, se possí-
vel, são atitudes que auxiliam no controle do choque hemorrágico de foco pélvico. 

D) O local específico do sangramento deve ser identificado precocemente, solicitando angiotomografia da pelve neste mo-
mento, para identificar o foco maior de sangramento e orientar o acesso cirúrgico ortopédico. 

E) O controle do sangramento com colocação de compressas no espaço extraperitoneal exclui a necessidade de fixação ci-
rúrgica pélvica pelo ortopedista. 

 
59. O músculo do manguito rotador que realiza rotação interna do ombro é o: 
 

A) redondo menor. 
B) redondo maior. 
C) supraespinhoso. 
D) subescapular. 
E) infraespinhoso. 

 
60. Paciente masculino, 32 anos, vítima de acidente automobilístico colisão auto X anteparo, motorista com cinto de duas 

pontas, trazido pelo Siate. A equipe do pré-hospitalar refere que o trauma foi de alta energia, com óbito no local (pas-
sageiro). Reanimação de 1000 ml de ringer lactato pela equipe do pré-hospitalar. O paciente dá entrada na sala de 
emergência com os seguintes dados na avaliação inicial. A: VAP com controle de coluna cervical sem dor na nuca; B: 
MV positivo, simétrico, sem ruídos adventícios, palpação e percussão normais; C. PA 100/60; FC: 120 bpm; abdome 
com dor à palpação e com o sinal do cinto conforme imagem a seguir. Pelve estável e indolor à palpação. D: Glasgow 
15, pupilas isocóricas e fotorreagentes; E: deformidade em coxa direita. Em relação ao caso, assinale a alternativa 
CORRETA. 

    

    
    

A) Fratura de Jefferson, que é a fratura do corpo de vértebra lombar e está intimamente relacionada com o mecanis-
mo de trauma do caso acima. A utilização do cinto de segurança de dois pontos por um processo de compressão e 
hiper-reflexão pode provocar esse tipo de fratura. Neste paciente, após a estabilização, deve-se pesquisar a coluna 
lombar em busca desse tipo de fratura. 

B) Neste caso, pode-se realizar o lavado peritoneal diagnóstico neste momento. Presença de mais de 50.000 hemá-
cias, 100 leucócitos/mm3; presença de fibras alimentares, bile, conteúdo entérico e bactérias pela coloração Gram 
indicam positividade do exame, devendo o paciente ir imediatamente para laparotomia exploradora. 

C) O paciente apresenta-se hemodinamicamente estável, podendo ser submetido à tomografia de abdome. A TAC no 
trauma deve ser realizada sempre com contraste e nas três fases: arterial, venosa-portal e fase excretora. No caso 
acima, pelo mecanismo de lesão, há grande chance de o paciente apresentar hérnia diafragmática traumática de 
diafragma esquerdo – aumento da pressão intra-abdominal pelo cinto de dois pontos com ruptura do diafragma es-
querdo. O diafragma direito é menos suscetível à lesão, pois está protegido pelo fígado. 

D) A lesão intra-abdominal não diagnosticada continua sendo causa frequente de mortes evitáveis após o trauma de 
tronco. Várias medidas preventivas têm sido empregadas objetivando diminuir a mortalidade por trauma abdominal. 
O air bag é uma dessas medidas. O acionamento do air bag evita lesões abdominais em 25% dos casos.   

E) O paciente apresenta trauma abdominal e poderá ser submetido ao FAST neste momento na sala de emergência, 
uma vez que o paciente apresenta sinais clínicos de choque hemorrágico e apresenta mecanismo de trauma que 
indica possível lesão abdominal. O FAST, se negativo na primeira realização, deverá ser repetido 20 a 30 minutos 
depois.  
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CLÍNICA MÉDICA 
 

61. Uma mulher de 22 anos apresenta-se com disúria há dois dias, com urgência miccional, mas na ausência de febre e 
sem dor lombar. Seu exame físico é normal. Seus dados vitais também são normais. Assinale a alternativa CORRETA 
em relação ao diagnóstico e ao tratamento apropriados para o caso. 

 
A) Diagnóstico de pielonefrite e tratamento com ceftriaxona. 
B) Diagnóstico de cistite bacteriana e tratamento com amoxicilina. 
C) Diagnóstico de pielonefrite e tratamento com meropenem. 
D) Diagnóstico de cistite bacteriana e tratamento com nitrofurantoína. 
E) Diagnóstico de pielonefrite não complicada e tratamento com gentamicina. 
 

62. Paciente do sexo feminino, 27 anos, previamente hígida, iniciou com quadro de febre (38 graus Celsius), odinofagia, 
coriza e mal-estar geral. Cerca de três semanas depois, após melhora parcial do quadro, passou a apresentar taqui-
cardia, tremores em mãos, irritabilidade e dor em região cervical anterior, de intensidade moderada a alta e que alivia 
pouco com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Ao exame físico, além dos tremores de extremidades, observava-
se taquicardia (FC = 102 bpm), hiper-reflexia patelar, pele quente e úmida, bócio de tamanho moderado, difuso e muito 
doloroso à palpação. Os exames laboratoriais revelaram um hemograma com leucocitose sem desvio à esquerda, VHS 
= 50mm, TSH = 0,01 mU/L (VR = 0,5 a 5,0 mU/L), T4 livre = 2,98 ng/dL (VR = 0,7 a 1,7 ng/dL). Em relação ao caso, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A cintilografia de tireoide é um exame útil para o diagnóstico diferencial e, neste caso específico, deve se apresen-
tar com hipocaptação difusa do traçador. 

B) A cintilografia de tireoide é um exame desnecessário para o diagnóstico diferencial e, neste caso específico, deve 
se apresentar com hipercaptação difusa do traçador. 

C) A cintilografia de tireoide é um exame útil para o diagnóstico diferencial e, neste caso específico, deve se apresen-
tar com hipercaptação focal do traçador. 

D) O uso de uma droga antitireoidiana, como o metimazol ou o propiltiouracil, associada a um betabloqueador, é o tra-
tamento inicial recomendado para o caso. 

E) O uso de corticosteroides, como a prednisona, não é recomendado para o tratamento da dor resistente ao uso de 
analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. 

 
63. Em relação às artrites, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A abordagem inicial de um paciente com monoartrite aguda inclui radiografia da articulação acometida,  que permi-
tirá chegar ao diagnóstico final na maioria dos casos. 

B) Um paciente chegou ao pronto-socorro com um quadro de monoartrite aguda associado à febre. Foram realizados 
artrocentese e coloração de gram, que não evidenciou bactérias. Nesse caso, pode-se descartar artrite séptica. 

C) Paciente com quadro febril agudo, de três dias de evolução, com poliartralgia assimétrica migratória associada à 
tenossinovite, artrite em punho e dermatite difusa caracterizada por pústulas sobre base eritematosa. A principal 
hipótese diagnóstica é doença gonocócica disseminada. Foi puncionado o punho e o material foi enviado para cul-
tura. Após 72 horas, não houve crescimento de bactérias. Nesse caso, pode-se descartar a hipótese de doença 
gonocócica disseminada. 

D) Pacientes com diagnóstico de artrite séptica devem ser tratados com cefalexina 500 mg de 6/6 horas, via oral, por 
10 dias, em regime ambulatorial. 

E) Todo o paciente com monoartrite aguda deve ser submetido à artrocentese e o material enviado para o laboratório 
para avaliar celularidade, pesquisa de cristais, bacterioscopia e culturas. 

 
64. Durante a visita à beira do leito do senhor João, de 50 anos, o aluno da graduação apresentou a seguinte história: pa-

ciente refere dor retroesternal opressiva, sem irradiação, com duração de 20 minutos, que alivia com nitrato sublingual. 
Foi perguntado se tratava-se de um caso de angina típica, atípica ou não anginosa. O aluno referiu que se tratava de 
um caso de angina atípica, pois apresentava somente duas características: localização retroesternal e alívio com nitrato 
sublingual. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o critério faltante para caracterizar angina típica. 

 
A) Dor irradiada para o membro superior esquerdo. 
B) Dor com duração maior que 20 minutos. 
C) Dor com sintomas autonômicos associados. 
D) Dor desencadeada por esforço físico ou estresse emocional. 
E) Dor torácica que irradia para o dorso. 
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65. Homem de 34 anos busca atendimento médico devido à dor epigástrica, tipo queimação ou tipo aperto, localizada, de mode-
rada intensidade (nota 6/10), associada à estufamento, saciedade precoce e eructações. Refere que os episódios aconte-
cem de duas a três vezes na semana, há pelo menos nove meses. Piora quando come mais rápido ou quando ingere refri-
gerantes, queijos, sobremesas e mortadela. Passou em consulta prévia e traz uma endoscopia digestiva alta normal com H. 
pylori negativo. Frente a esse quadro clínico, leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Caso o teste de tolerância à lactose deste paciente venha com os resultados da tabela a seguir, ele apresenta into-

lerância a lactose. 
 

 Jejum 30 minutos 60 minutos 90 minutos 

Glicemia 96 mg/dL 94 mg/dL 98 mg/dL 88 mg/dL 

 
II. Este paciente não preenche os Critérios de Roma III para dispepsia funcional e deve realizar tratamento empírico 

de verminoses. 
III. Este paciente preenche critérios diagnósticos para doença do refluxo gastroesofágico e deve iniciar tratamento com 

Omeprazol 20 mg ao dia. 
 

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

66. A prevalência da doença renal crônica (DRC) tem aumentado no mundo inteiro, sobretudo devido ao envelhecimento 
populacional e ao aumento dos casos de doenças crônicas não degenerativas,  como o diabetes mellitus e a hiperten-
são.  Assinale a alternativa CORRETA em relação à avaliação diagnóstica da DRC. 

 
A) A albuminúria é um achado comum, porém não universal na DRC. É considerada um marcador tardio de doença 

glomerular, aparecendo geralmente após a redução da TFG. 
B) A associação entre DRC, isto é, TFG < 60 ml/min/1,73m2,  e maior risco de mortalidade cardiovascular é ainda con-

troversa na literatura,  sugerindo que valores mais baixos de TFG devem ser usados como ponto de corte para o 
diagnóstico da DRC.  

C) A estimativa da TFG, a partir da creatinina sérica, por meio de fórmulas como a MDRD e a CKD-EPI, não deve ser 
utilizada para o diagnóstico, estadiamento e seguimento da DRC devido aos fatores não renais que interferem com 
o nível sérico da creatinina, como gênero, raça, idade e massa muscular. 

D) A presença de alterações do sedimento urinário, como hematúria, cilindros hemáticos e cilindros leucocitários, não 
são sugestivos de lesão renal. 

E) Pacientes com albuminúria persistente (> 3 meses) devem ser considerados portadores de doença renal crônica, 
mesmo na ausência de diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG).  

 
67. Paciente do sexo feminino, 32 anos de idade, nuligesta, refere que os ciclos menstruais eram regulares há cerca de 

cinco anos, quando passou a apresentar oligomenorreia. Refere que a última menstruação de que tem lembrança ocor-
reu há cerca de dois anos. Queixa-se também de cefaleia frontal e secreção mamária bilateral, de cor branca, surgida 
há cerca de um ano. Veio à consulta encaminhada por um oftalmologista, que relata perda visual em hemicampos tem-
porais bilateralmente. Ao exame físico apresenta hemianopsia bitemporal, galactorreia bilateral e sinais vitais normais. 
Os exames laboratoriais revelaram-se normais, exceto pela prolactina que estava em 265 ng/mL (Valor de referência = 
2 a 25 ng/mL). O exame de ressonância magnética revelou uma lesão expansiva hipointensa em T1 e com pouca im-
pregnação pelo contraste magnético, na região de sela túrcica, com 2,5 cm no maior diâmetro, comprimindo levemente 
o quiasma óptico. A conduta inicial CORRETA para o caso é: 

 
A) exérese cirúrgica do adenoma por via transesfenoidal. 
B) exérese cirúrgica do adenoma por via transcraniana. 
C) uso de agonista dopaminérgico por via oral, como a bromocriptina ou a cabergolina. 
D) radioterapia do tumor. 
E) uso de levotiroxina por via oral para suprimir o TSH. 
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68. Paciente masculino, de 32 anos, HIV negativo, com história de febrícula e dor, ventilatório-dependente há 60 dias, 
apresentando derrame pleural com as seguintes características do líquido (após toracocentese diagnóstica): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baseado nessas informações, a característica do líquido pleural e o diagnóstico mais provável são, respectivamente: 

 
A) exsudato, derrame pleural parapneumônico. 
B) exsudato, tuberculose pleural. 
C) transudato, lúpus eritematoso sistêmico. 
D) transudato, tuberculose pleural. 
E) transudato, insuficiência cardíaca. 
 

69. Paciente de 70 anos, internado decorrente de infarto agudo do miocárdio, foi submetido à angioplastia primária de coronária 
direita. No pós-operatório, apresentou quadro súbito de recorrência do quadro anginoso e palpitações taquicárdicas. Pressão 
arterial de 110x70 mmHg, frequência cardíaca de 190 spm, frequência  respiratória de 12 rpm e saturação de 96% com cate-
ter nasal a 2L/min. Restante do exame normal. O traçado do monitor cardíaco revela taquicardia com QRS > 120ms, regular, 
com ondas “p” não visualizadas. O tratamento CORRETO para essa apresentação clínica é: 

 
A) amiodarona EV (endovenosa). 
B) metoprolol EV (endovenosa). 
C) desfibrilação. 
D) cardioversão elétrica.  
E) manobras vagais. 
 

70. A incidência e a prevalência do diabetes mellitus têm aumentado mundialmente, primariamente devido ao aumento nos 
casos de diabetes tipo 2. Esse aumento, por sua vez, tem tido um impacto significativo no desenvolvimento de nefropa-
tia diabética (ND). Leia com atenção as afirmativas a seguir em relação à ND e assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A ausência de retinopatia diabética em pacientes com albuminúria e taxa de filtração glomerular reduzida sugere 

fortemente a presença de ND. 
B) O duplo bloqueio do sistema renina angiotensina por intermédio do uso de inibidores da enzima conversora da an-

giotensina (IECA) e bloqueadores do receptor da angiotensina II (BRA) deve ser empregado universalmente como 
renoproteção na ND. 

C) A hemoglobina glicada (Hb1Ac) é menos precisa nos pacientes com doença renal crônica que na população geral 
devido, entre outros fatores, à diminuição da sobrevida das hemácias com a perda da função renal. 

D) O risco de hipoglicemia não sofre influência da função renal, pois a maioria das drogas utilizadas no manuseio do 
diabetes não tem metabolização ou excreção renal. 

E) De acordo com as recomendações mais recentes, os níveis de pressão arterial nos diabéticos deve ser mantido 
abaixo de 150 x 90 mmHg. 

 
71. Paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, diabético tipo 2 desde os 45 anos. Apresenta-se assintomático, porém 

procurou auxílio médico devido ao descontrole das suas glicemias. Está em uso de metformina 850 mg três vezes ao 
dia, vildagliptina 50 mg 2x/dia e pioglitazona 45 mg em dose única diária. Refere que está fazendo acompanhamento 
nutricional há seis meses e mantém boa aderência às recomendações. Há cerca de um ano, pratica caminhadas de 30 
a 40 minutos, entre quatro e seis vezes por semana. O exame físico encontra-se normal, com sinais vitais normais, 
mas peso = 81 kg e altura = 1,65 m. Suas glicemias capilares, medidas diariamente em domicílio, apresentam-se todas 

Proteínas do líquido: 8g/dL  

DHL líquido: 500U/L  

ADA líquido: 60U/L  

Celularidade  do líquido: predomínio 

linfócitos 

Proteína sérica: 6,7g/dL  

DHL sérico: 300U/L  
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entre 180 e 350 mg/dL, tanto nos períodos de jejum como nos pré-prandiais e pós-prandiais. A hemoglobina glicada 
dosada recentemente está em 9,2%. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao caso. 

 
A) Deve-se retirar as medicações orais e iniciar insulinoterapia basal na dose de 40 U, preferencialmente ao deitar, 

com possibilidade de autotitulação da dose pelo próprio paciente em intervalos de três a sete dias, com base na 
sua glicemia de jejum. As insulinas de escolha são a NPH, glargina, detemir ou degludeca. 

B) Deve-se manter as medicações orais e iniciar insulinoterapia em bolus na dose de 4 U antes de cada refeição, com 
possibilidade de autotitulação da dose pelo próprio paciente em intervalos de três a sete dias, com base na sua gli-
cemia pós-prandial. As insulinas de escolha são a regular, lispro, asparte e glulisina. 

C) Deve-se retirar a pioglitazona, que provoca ganho de peso, substituindo-a por um agonista de GLP-1 injetável, co-
mo a liraglutida. Essas drogas provocam uma queda adicional de 2 a 3 pontos percentuais na hemoglobina glicada 
quando associadas a uma terapia dupla ou tripla para o diabetes tipo 2. 

D) Uma sulfonilureia segura, como a gliclazida MR, pode ser acrescentada ao esquema terapêutico do paciente, visto 
que apresenta baixo risco de hipoglicemias, não aumenta o peso e é uma alternativa para pacientes em terapia tri-
pla, com hemoglobina glicada > 9% e que não desejam usar medicações injetáveis. 

E) Deve-se manter as medicações orais e iniciar insulinoterapia basal na dose de 16 U, preferencialmente ao deitar, 
com possibilidade de autotitulação da dose pelo próprio paciente em intervalos de tres a sete dias, com base na 
sua glicemia de jejum. As insulinas de escolha são a NPH, glargina, detemir ou degludeca. 

 
72. Em uma paciente asmática estável, com sintomas ocorrendo mais de três vezes por semana, com espirometria compa-

tível, virgem de tratamento, a terapêutica deve basear-se em: 
 

A) corticoide inalatório, com ou sem associação a broncodilatadores orais. 
B) corticoide sistêmico, com ou sem associação a broncodilatadores inalatórios. 
C) corticoide inalatório, com ou sem associação a broncodilatadores inalatórios. 
D) broncodilatadores inalatórios, com ou sem associação a corticoide inalatório. 
E) antileucotrieno associado a corticoide sistêmico. 
 

73. Uma jovem de 24 anos estava passeando na rua de casa quando foi mordida na mão direita pelo cão do seu vizinho. A 
mordedura foi profunda e teve saída de muito sangue. O dono do cão disse que ele é vacinado e que a moça não pre-
cisava se preocupar. A jovem não procurou nenhum atendimento médico naquele momento.  No entanto, após cinco 
dias, o ferimento apresentou hiperemia importante e saída de secreção purulenta e fétida, sem outros sintomas. A jo-
vem não possuía mais sua carteira vacinal e não se recordava de ter feito seus reforços vacinais. A conduta mais apro-
priada para esse caso é:  

 
A) iniciar cefalexina, soro antitetânico e vacina tetânica. 
B) iniciar ciprofloxacino e vacina tetânica. 
C) iniciar doxicilina e vacina tetânica. 
D) iniciar amoxicilina/clavulanato, soro antitetânico e vacina tetânica. 
E) iniciar metronidazol soro antitetânico e vacina tetânica. 
 

74. Paciente de 35 anos vem em consulta médica com queixa sugestiva de fenômeno de Raynaud.   
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A presença de FAN negativo e capilaroscopia normal afasta a possibilidade de esclerose sistêmica. 
B) Em um paciente com fenômeno de Raynaud assimétrico, podemos afastar a possibilidade de doença autoimune. 
C) História de disfagia ou pirose associada ao fenômeno de Raynaud sugere que o paciente apresenta lúpus eritema-

toso sistêmico. 
D) O fenômeno de Raynaud associado à poliartrite e mãos de mecânico em pacientes com dermatomiosite e anti Jo-1  

indica bom prognóstico, já que nesses pacientes não há envolvimento pulmonar. 
E) O fenômeno de Raynaud primário é comum em mulheres após os 40 anos. 

 
75. Um homem de 35 anos lhe procurou para realizar exames laboratoriais pré-nupciais. Após sete dias, ele voltou à con-

sulta com os resultados para você analisá-los. O paciente estava assintomático e o exame físico era normal. Dentre 
seus exames, destacava-se a positivação do Anti-HBs (reagente) e do Anti-HBc total (reagente). Frente a esse quadro, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) Você explica para o paciente que está com hepatite B crônica, mas que precisa de mais exames (IgG e IgM) para 

confirmar a cronificação e deverá ser encaminhado ao especialista para tratamento ou seguimento. 
B) Você explica que o paciente não tem hepatite B, e que o resultado do exame é o padrão de uma pessoa que rece-

beu a vacina para hepatite B. 
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C) O paciente apresenta uma resposta vacinal para hepatite B e hepatite C crônica, que deverá ser confirmada por 
PCR (carga viral) para HCV. 

D) Você explica para o paciente que está com hepatite B e C crônica, mas que precisa de mais exames (IgG e IgM) 
para confirmar a cronificação e deverá ser encaminhado ao especialista para tratamento ou seguimento. 

E) Você explica para o paciente que ele teve hepatite B no passado e que já se apresenta curado, não tendo indica-
ção de vacina e nem tratamento. 

 
76. Homem de 42 anos está em acompanhamento ambulatorial devido à cirrose hepática por hepatite C crônica. Está as-

sintomático. Em seu exame físico, mostrava-se lúcido e orientado e apresenta aranhas vasculares, rarefação de pelos 
e traube ocupado. Os dados vitais são normais. Nesta consulta, trouxe também os seguintes exames (todos realizados 
esta semana): 

 
• Ultrassom de abdome total: fígado de aspecto cirrótico, veia porta de 16 mm e baço de 20 cm; ausência de ascite. 
• Bilirrubina total: 1,2 g/dL. 
• Albumina: 4,2 g/dL. 
• RNI: 1,20 
• Anti-HAV IgG: negativo 

 
Frente a esse quadro clínico, leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Este paciente pode ser classificado como Child-Pugh A (5 pontos). 
II. Este paciente deve realizar novo ultrassom de abdome em seis meses, para rastreio de hepatocarcinoma. 
III. Este paciente deve ser vacinado contra Hepatite A. 

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

 
77. Paciente feminina, de 42 anos de idade, previamente hígida, chega ao Serviço de Emergência devido a quadro de crise 

convulsiva tônico-clônica generalizada. Os exames laboratoriais da chegada evidenciam: leucócitos 8.750/mm3, com 
8% de bastões; Hemoglobina 6,7 g/dL; contagem de plaquetas de 22.000/mm3, aumento de escórias nitrogenadas e de 
bilirrubina indireta. Tomografia computadorizada de crânio era normal. O diagnóstico a ser suspeitado e a conduta te-
rapêutica a ser iniciada imediatamente é: 

 
A) Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT); Corticoterapia. 
B) Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT); Plasmaférese. 
C) Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI); Rituximab. 
D) Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI); Transfusão de concentrado de plaquetas. 
E) Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT); Imunoglobulina. 

 
78. Paciente do sexo masculino, 40 anos, está internado na enfermaria da Santa Casa de Curitiba com quadro de dispneia 

progressiva, com piora nos últimos trinta dias, o que obrigou o paciente a parar as suas atividades habituais. Nega ou-
tras doenças. Ao exame: taquipneico, corado, afebril. Dados vitais: pressão arterial de 120x80 mmHg, frequência car-
díaca de 110 spm, frequência respiratória de 26 rpm e saturação com oxigênio 2L/min de 94%. Nota-se evidente ingur-
gitamento de jugulares (bilateral), com o paciente sentado. Estertores finos em bases pulmonares. O ictus cordis en-
contra-se no quinto espaço intercostal e na linha hemiclavicular esquerda. Nota-se ritmo de fibrilação atrial, com hiper-
fonese da segunda bulha. Nota-se também, no foco mitral, sopro diastólico, em ruflar, sem irradiação. No foco tricúspi-
de, sopro sistólico, ++/VI, que aumenta durante a inspiração. Sobre o exame físico desse paciente, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
A) Na avaliação do pulso venoso jugular nota-se ondas “a” amplas. 
B) Na avaliação do pulso venoso jugular nota-se ondas “v” pequenas. 
C) A presença de sopro sistólico representa dupla lesão mitral. 
D) Não ocorre reforço pré-sistólico no sopro diastólico desse paciente. 
E) Espera-se encontrar dilatação ventricular esquerda. 
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79. Durante o exame físico de um paciente na enfermaria, realizou-se a manobra semiológica para a avaliação do pulso 
venoso jugular demonstrada no desenho esquemático a seguir. Frente ao achado, o valor CORRETO da pressão ve-
nosa central é:  

 

 
 

A) 9 cm H20. 
B) 10 cm H20. 
C) 4 cm H20. 
D) 5 cm H20. 
E) 6 cm H20. 
 

80. Paciente de 85 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, chegou ao pronto-socorro com quadro de dor 
retroesternal de início há quatro horas, irradiada para membro superior esquerdo. Ao exame: eupneico, corado e afebril. 
Pressão arterial de 150x90 mmHg, frequência cardíaca de 98 spm e saturação de 96% em ar ambiente. Exame segmentar 
normal. No eletrocardiograma de entrada nota-se supradesnível de segmento ST de 3 mm nas derivações V1 até V6. O 
hospital não possui serviço de hemodinâmica. Fio optado por trombólise com tenecteplase, com dose ajustada pelo peso.  
Em relação a outras medicações a serem utilizadas do tratamento inicial desse paciente, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Oxigênio 2 l/min, AAS 200 mg, clopidogrel 300 mg (ataque), nitrato e morfina para alívio da dor. 
B) AAS 200 mg , clopidogrel 75 mg (ataque), nitrato e morfina para alívio da dor. 
C) Oxigênio 2 l/min, AAS 200 mg, clopidogrel 600 mg (ataque), nitrato e morfina para alívio da dor. 
D) Oxigênio 10 l/min, AAS 200 mg, clopidogrel 300 mg (ataque), nitrato e morfina para alívio da dor. 
E) AAS 200 mg , clopidogrel 300 mg (ataque), nitrato e morfina para alívio da dor. 
 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

81. A população idosa vem crescendo no país graças às politicas públicas de atenção ao idoso e a melhora do acesso aos 
serviços de saúde por parte desse segmento da população. Em relação ao atendimento da pessoa idosa na saúde pú-
blica, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Aumentar o número de hospitais especializados em idosos, garantindo a internação precoce, diminui a mortalidade 

dessa faixa etária. 
B) Facilitar o acesso aos medicamentos, fornecimento de próteses dentárias, fisioterapia e fonoaudiologia, são ações 

importantes de proteção à saúde dos idosos. 
C) A dificuldade de comunicação com os idosos, a precariedade psicossocial, como analfabetismo, baixo nível cogniti-

vo, são impeditivos para ações eficazes de saúde nessa população. 
D) Proporcionar o envelhecimento ativo, preservando ao máximo a autonomia da pessoa idosa, é fundamento da 

promoção de saúde do idoso e melhora a qualidade de vida. 
E) As ações de atenção domiciliária, reabilitação e prevenção secundária devem ser aplicadas a todos os idosos. 

 
82. A situação do jovem no Brasil requer maior intervenção do poder público nas várias esferas e setores governamentais. 

A vulnerabilidade desse grupo aumentou com ampliação do uso de substâncias, aumento da criminalidade e violência, 
além das doenças sexualmente transmissíveis. Quanto às politicas públicas direcionadas aos jovens e adolescentes, 
ou pessoa jovem (termo adotado pelo Ministério da Saúde), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) As transformações sociais, desigualdades de gênero, poder da mídia, influenciam pouco os adolescentes, estes 

são influenciados de fato pelo pensamento do seu grupo social. 
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B) Baseada no princípio da equidade, as políticas públicas devem priorizar o atendimento ao jovem de sexo masculi-
no, afrodescendente, baixa escolaridade, sem qualificação profissional, que mora na periferia das grandes cidades, 
devido a sua elevada vulnerabilidade. 

C) As ações de proteção à saúde, como distribuição de preservativos, orientação, acesso a informação, acesso aos 
métodos contraceptivos, são medidas suficientes para evitar a gravidez na adolescência. 

D) Os jovens considerados vulneráveis são apenas aqueles que têm famílias com problemas graves como abandono, 
drogas, alcoolismo e violência. A pobreza por si só não se constitui vulnerabilidade. 

E) As politicas públicas de saúde devem amparar o jovem infrator, considerando a responsabilidade exclusiva do es-
tado na construção dessa situação de risco apresentada. 

 
83. A aquisição da ideia de saúde com abrangência coletiva significou grande avanço para a melhoria da saúde e qualidade de 

vida das populações. Com o desenvolvimento do conhecimento científico e social, chegou-se ao entendimento do objetivo 
principal e funções da saúde pública. Assinale a alternativa que melhor corresponde a esse objetivo e funções.  

 
A) Monitoramento das doenças agudas de maior gravidade, focar no tratamento das doenças, selecionar os grupos de 

risco específicos, com objetivo de controle da população. 
B) Avaliação e vigilância dos grupos de risco, controle de fluxo migratório de populações, com o objetivo de impedir 

disseminação de doenças entre as elas. 
C) Monitoramento da população que constitui a força de trabalho, saúde integral do individuo produtivo, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento econômico e social. 
D) Avaliação e vigilância da saúde e do bem-estar da população, monitorando a efetividade das intervenções, com o 

objetivo de melhorar a saúde da população. 
E) Avaliação e vigilância das populações-alvo, com situações de vulnerabilidade social, monitorando seu estilo de vi-

da, com o objetivo de prevenir agravamento de situações de risco. 
 

84. O Pacto pela Saúde, no bloco Pacto pela Vida, expressa um conjunto de objetivos e metas a serem cumpridas pelos 
municípios, de acordo com a necessidade de cada população. Assinale a alternativa CORRETA que contém, na sua to-
talidade, as principais pactuações desse bloco. 

 
A) Pacto da atenção básica, de apoio às pessoas em risco ou situação de violência, de apoio aos moradores de rua, 

da saúde mental e de apoio aos estrangeiros legalizados. 
B) Pacto da saúde do trabalhador, da atenção básica, da saúde mental, saúde do adolescente, saúde do idoso e 

apoio às pessoas flageladas por eventos catastróficos. 
C) Pacto da atenção básica, da saúde do trabalhador, da saúde mental, de apoio às pessoas com deficiência e capa-

cidade de resposta às doenças emergentes e endemias. 
D) Pacto da saúde mental, atenção básica, saúde do idoso, apoio às pessoas vitimas de violência e apoio às pessoas 

pertencentes aos grupos minoritários discriminados por gênero. 
E) Pacto pela saúde mental, saúde do trabalhador, atenção básica, pessoas em dependência química e crianças em 

situação especifica de abandono em abrigos. 
 

85. A ampliação da Atenção Primária à Saúde, aumento da cobertura vacinal, maior acesso ao pré-natal, organização dos 
fluxos em rede de saúde, melhoria das condições nutricionais e ambientais, ampliação da licença-maternidade e outros 
direitos sociais são ações cujos resultados se demonstram diretamente: 

 
A) na organização e construção de um sistema de rede social de apoio. 
B) no aumento da expectativa de vida dos idosos. 
C) na redução da taxa de abandono escolar. 
D) no redução da transmissão de doenças infectocontagiosas. 
E) na redução importante do indicador mortalidade infantil em todo o país. 
 

86. Apesar de ser alvo há algum tempo das politicas de saúde, devido à questão da maternidade, a mulher brasileira ne-
cessitava de uma nova e abrangente abordagem que pudesse atender às necessidades gerais de saúde feminina além 
da função reprodutiva. O Ministério da Saúde elaborou, em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher. Assinale a alternativa CORRETA relacionada a esse tema. 

 
A) Essa política traz como inovação o enfoque de gênero associado às ações de integralidade e promoção de saúde 

como princípios norteadores. 
B) Essa politica está centrada no foco reprodutivo, trazendo em destaque o direito ao parto humanizado, cuidados no 

abortamento inseguro e direitos sexuais e reprodutivos. 
C) A politica de atenção à saúde da mulher não contempla as questões da mulher vítima de violência, necessitando 

de incremento nessa área especifica. 
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D) Os investimentos nos exames de rastreio feminino, como a citologia de colo uterino e mamografia, já são conside-
rados suficientes de acordo com a população-alvo no Brasil. 

E) A politica de saúde da mulher não contempla as necessidades de grupos femininos historicamente marginalizados, 
como é o caso das trabalhadoras do sexo. 
 

87. Dona Djanira Santos, 57 anos, em menopausa, casada, IMC 28, PA 140x80, fumante de 12  a 15 cigarros ao dia, aca-
ba de ouvir do seu médico que está em risco de tornar-se diabética, porque o seu exame de sangue mostrou que a 
hemoglobina glicosilada está em 6,4. Dona Djanira diz ao médico que não quer tomar remédios. O médico fez-lhe a 
proposta de não passar medicamentos agora, refazer os exames em seis meses para decidirem as condutas, desde 
que ela se comprometa a cuidar da sua alimentação, modificando hábitos como tomar refrigerante, substituir o trigo 
branco pelo integral, diminuir a ingestão de açúcar e carboidratos, parar de fumar, caminhar e perder peso. Essas ori-
entações referem-se ao conceito de: 

 
A) promoção à saúde, porque se focam na participação direta do paciente nas ações de saúde. 
B) recuperação da saúde, considerando que a paciente já apresenta o diagnóstico de diabetes, obesidade, hiperten-

são e tabagismo. 
C) proteção à saúde, pelo fato de as doenças ainda não estarem totalmente estabelecidas. 
D) autonomia do paciente, pelo fato do médico permitir que o paciente faça suas escolhas e as respeita. 
E) prevenção secundária, porque o objetivo é impedir os agravos que os fatores de risco sinalizam. 

 
88. O alcoolismo, doença grave e multicausal, com forte repercussão social e familiar, relacionada à violência em suas 

diversas formas, seja no trânsito ou dentro da família, tem uma abordagem muito complexa, seja na prevenção ou no 
tratamento dos doentes. Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A legislação em vigor tem um forte poder coercitivo quanto ao abuso do álcool, diminuindo consideravelmente o 

número de doentes e novos casos. 
B) Entre os pacientes que aceitam passar por uma desintoxicação completa, apenas 5% deles têm chance de recair 

dentro do tempo de dois anos. 
C) Uma estratégia de prevenção eficaz está relacionada à abordagem de pessoas que vivenciam o risco de desenvol-

ver a doença, como os filhos de pessoas dependentes do álcool. 
D) Para um tratamento eficaz, é suficiente o tratamento do dependente, por ser ele o causador dos danos familiares. 
E) O tratamento medicamentoso mostrou-se eficaz, portanto, a internação do paciente é fundamental para a cura da 

dependência alcoólica. 
 

89. A Constituição Federal de 1988, ao reformular o sistema público de saúde, define três grandes referenciais que estão 
baseados num conceito ampliado de saúde, saúde como direito do cidadão e dever do estado e a instituição de um 
Sistema Único de Saúde. Considerando esses referenciais, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os referenciais consideram a saúde como parte dos direitos humanos fundamentais e os determinantes sociais de 

saúde/doença. Obedecem preceitos democráticos, humanitários e sociais. 
B) Os referenciais se baseiam nos avanços políticos administrativos pós Guerra Fria, desenvolvimento da social de-

mocracia e bem-estar social. Obedecem a princípios administrativos e sociais. 
C) Os referenciais consideram os direitos das minorias e fazem parte de uma estratégia mundial de desenvolvimento 

dos países do terceiro mundo, pactuada na conferência de Alma-Ata. 
D) Os referenciais são a base da construção de um sistema de saúde organizado para as populações pobres e de-

sassistidas. Estão de acordo com princípios sociais avançados e de gestão qualificada. 
E) Os referenciais consideram as transformações sociais e a preparação do cidadão para o mercado de trabalho, ten-

do a saúde como seu maior bem. 
 

90. Dona Bárbara, 80 anos, vem em consulta sozinha, queixando-se de falta de sono, aperto no peito, angústia que define 
como “nervoso”. Relata que está com medo de retornar para a sua casa porque o neto que mora com ela é dependente 
químico, usuário de crack e álcool. Este a pressiona, ameaça, intimida para que lhe entregue o dinheiro da aposentado-
ria. Quando não lhe dá dinheiro, este leva objetos da casa para vender ou trocar por drogas. Com base no relato aci-
ma, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A situação vivenciada pela paciente não pode ser caracterizada como violência, visto que a paciente não sofreu 

agressão física, mas configura situação de abandono. 
B) A situação sofrida pela paciente se classifica como violência psicológica e financeira. O serviço de saúde deve en-

caminhar denuncia ao Ministério Público por se tratar de pessoa frágil. 
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C) A paciente deve ser orientada a procurar a delegacia e denunciar seu neto. A equipe de saúde não pode envolver-
se na situação por questão de segurança. 

D) A situação ultrapassa o conceito de saúde e doença, portanto, está além do escopo de trabalho das equipes de 
saúde, sobretudo do médico. O caso deve ser encaminhado ao serviço social para providências. 

E) No caso em questão, a paciente necessita de tutela e abrigo. A melhor solução seria interná-la numa instituição de 
longa permanência, para sua proteção. 
 

91. Mãe traz em consulta seu filho adolescente de 14 anos. Conta que este se encontra emagrecido, desinteressado na 
escola, e ela desconfia de uso de drogas porque recentemente anda com um amigo de 16 anos, que todos apontam na 
vizinhança como usuário e traficante na área. A mãe conta que o pai do adolescente já teve a experiência com álcool e 
drogas, por esse motivo ela está angustiada. O adolescente diz que tudo é exagero da mãe, implicância dela com os 
amigos dele. A abordagem mais apropriada para o caso nessa primeira consulta é: 

 
A) Conversar sozinho com o adolescente, ouvi-lo para entender o que ele pensa sobre o padrão de uso das substân-

cias, seus planos para o futuro. Dar orientações sobre os riscos, agendar novas consultas, estabelecer vínculo. 
B) Conversar com o adolescente e a mãe em conjunto, dando oportunidade para o adolescente refutar as acusações 

da mãe, expondo o seu ponto de vista. Orientar a mãe sobre a importância da aceitação dos amigos dos filhos 
nessa fase. 

C) Conversar sozinho com o adolescente, explicar os efeitos das substâncias a longo prazo, todos os prejuízos que 
ele vai ter no seu corpo e na sua mente com o uso prolongado, orientando a parar enquanto é tempo. 

D) Conversar com a mãe separadamente, no sentido de orientá-la a não pressionar tanto, principalmente não julgar o 
filho antecipadamente, até porque é uma fase de rebeldia que logo passa. 

E) Conversar com a mãe e o filho em conjunto, perguntar para o adolescente de forma clara se ele está mesmo usan-
do drogas, quais os problemas familiares e alertá-lo sobre o risco de ser preso se persistir no uso. 

 
92. Segundo a Lei n.º 8080, que regulamenta as ações de saúde em todo o território nacional, o Sistema Único de Sáude – 

SUS assume diversas atribuições com a saúde da população. Em relação à integridade dessas ações, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) Participação na formulação da politica e execução de ações do saneamento básico, controle sobre os investimen-

tos dos municípios em áreas econômicas estratégicas. 
B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde, sem participação na sua produção. 
C) Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assistência farmacêutica e 

vigilância nutricional. 
D) Participação e controle na produção, guarda e transporte de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas,  sem o 

controle de sua utilização. 
E) Ações de vigilância sanitária e epidemiológica, controle de gestão administrativo e financeiro dos  serviços de saú-

de, público e privado, de qualquer natureza. 
 

93. Considerando os avanços do pré-natal, no sentido de aumentar a segurança da mulher durante o pré-natal e no mo-
mento do parto, todas as alternativas abaixo são corretas, exceto uma. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Permitir a presença de um familiar escolhido pela parturiente para acompanhá-la no momento do parto. 
B) Monitorar todas as gestantes com exames de sangue, urina e ultrassonografia semanais a partir de 36 semanas. 
C) Agendar visita prévia ao hospital de referência onde a gestante vai dar à luz. 
D) Criar grupos de mães que passaram recentemente pela experiência com mulheres que ainda vão dar à luz, para 

troca de experiências e apoio. 
E) Acompanhamento semanal da gestante a partir da 36 semanas de gestação, para monitoramento e rotina pré-

natal. 
 

94. O aparato legal do SUS vem sendo construído desde a sua criação, no intuito de dar suporte aos municípios para que 
estes realizem suas ações de saúde,  concretizando o principio da descentralização das ações de saúde. Um grande 
avanço nessa direção foi o Pacto pela Saúde de 2006. Assinale a alternativa CORRETA a respeito desse pacto. 

 
A) O Pacto pela Saúde é considerado um instrumento de gestão que redefine a responsabilidade de cada gestor, 

dando suporte às necessidade de saúde da população. 
B) O Pacto pela Saúde flexibiliza as questões do financiamento da saúde, redistribuindo os percentuais de cada esfe-

ra de governo de acordo com a necessidade do município. 
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C) O Pacto pela Saúde prevê a inclusão automática de todos os municípios brasileiros nas novas regras de gestão, 
levando o gestor municipal a assumir sua responsabilidade nas pactuações de gestão.  

D) O Pacto pela Saúde falha na proposta de gestão pelo fato de não prever ações de monitoramento contínuo das 
ações de saúde. 

E) O Pacto pela Saúde mostra desvinculação das áreas de provimento financeiro, gestão e ações de saúde. 
 

95. A atenção primária à saúde no Brasil foi oficialmente implementada com a criação do Programa Saúde da Família. Em 
2006, esse programa assumiu o status de estratégia de governo devido a sua relevância e impacto na saúde pública 
do país. A respeito dessa estratégia, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A Estratégia Saúde da Família trabalha com o modelo da vigilância social, fundamentada na condução das pesso-

as menos favorecidas para uma ação mais controlada de saúde. 
B) A Estratégia Saúde da Família remunera por produtividade os profissionais das equipes de saúde, estimulando 

uma atenção de qualidade centrada nos resultados obtidos. 
C) A Estratégia Saúde da Família está focada diretamente na prevenção das doenças, triando os casos que necessi-

tam de tratamento especifico para os outros níveis de atenção. 
D) A Estratégia Saúde da Família atende aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde – SUS por promover 

acesso aos usuários, integrar as ações de assistência, vigilância e cuidados, além de priorizar as áreas de risco 
social. 

E) A Estratégia saúde da Família está centrada no trabalho em equipe, em que todas as funções são compartilhadas 
pela equipe, não havendo separação especifica de funções entre os membros. 

 
EPIDEMIOLOGIA 

 
96. Analise o gráfico a seguir, que correlaciona valores de sensibilidade e especificidade (curva ROC – Receiver Operator 

Characteristic), e assinale a alternativa CORRETA. 
 
 

 
A) O Teste B tem maior poder diagnóstico em relação ao Teste A. 
B) O Teste A tem maior poder diagnóstico em relação ao Teste B. 
C) A área sobre a curva do Teste A é maior, por isso, esse teste tem menor acurácia. 
D) A área sobre a curva do Teste B é menor, por isso, esse teste tem maior acurácia. 
E) Informações sobre poder diagnóstico e acurácia não podem ser extraídas deste gráfico. 

 
97. Um pesquisador iniciará uma investigação sobre asma. Para verificar o risco relativo de indivíduos adultos obesos 

apresentarem a doença, os tipos de investigação que poderão ser planejadas são: 
 

A) caso-controle ou transversal. 
B) coorte ou ecológico. 
C) caso-controle ou coorte. 
D) ensaio clínico randomizado ou transversal. 
E) ecológico ou meta-análise. 
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98. Em relação aos testes que apresentem baixa sensibilidade e alta especificidade, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) São úteis para triagem de uma grande população, uma vez que a especificidade é a proporção de sujeitos sem a 
doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo), porém não são bons para comprovar um 
determinado diagnóstico, uma vez que a sensibilidade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para 
os quais o teste fornece a resposta correta (teste positivo). 

B) São úteis para comprovar um determinado diagnóstico, uma vez que a sensibilidade é a proporção de sujeitos sem 
a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo), porém não são bons para triagem de uma 
grande população, uma vez que a especificidade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para os 
quais o teste fornece a resposta correta (teste positivo). 

C) São úteis para triagem de uma grande população, uma vez que a sensibilidade é a proporção de sujeitos sem a 
doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo), porém não são bons para comprovar um 
determinado diagnóstico, uma vez que a especificidade é definida como a proporção de sujeitos com a doença pa-
ra os quais o teste fornece a resposta correta (teste positivo). 

D) São úteis para comprovar um determinado diagnóstico, uma vez que a especificidade é a proporção de sujeitos 
sem a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo), porém não são bons para triagem de 
uma grande população, uma vez que a sensibilidade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para 
os quais o teste fornece a resposta correta (teste positivo). 

E) Não são úteis para triagem de uma grande população, uma vez que a sensibilidade é a proporção de sujeitos sem 
a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo), nem são bons para comprovar um deter-
minado diagnóstico, uma vez que a especificidade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para os 
quais o teste fornece a resposta correta (teste positivo). 
  

99. Em relação aos tipos de estudo, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estudos transversais são úteis para avaliar incidência, que é a proporção de indivíduos que têm a doença ou con-
dição clínica em um determinado momento. 

B) Estudos transversais são úteis para avaliar prevalência, que é a proporção de indivíduos que desenvolvem a doen-
ça ou condição clínica ao longo do tempo. 

C) Estudos transversais são úteis para avaliar incidência, que é a proporção de indivíduos que desenvolvem a doença 
ou condição clínica ao longo do tempo. 

D) Estudos de coorte são úteis para avaliar incidência, que é a proporção de indivíduos que desenvolvem a doença ou 
condição clínica ao longo do tempo. 

E) Estudos de coorte são úteis para avaliar a prevalência, que é a proporção de indivíduos que têm a doença ou con-
dição clínica em um determinado momento. 
 

A Dra. Fernanda passou a atender no ambulatório de endocrinologia do Hospital X, que atende um total de 460 pacien-
tes, sendo que destes, 200 têm diagnóstico de diabetes mellitus. No ano de 2015, esse hospital foi pioneiro no lança-
mento de um novo método laboratorial para diagnóstico da doença e a jovem médica ficou interessada em avaliar os 
resultados do método. Ela observou que entre os pacientes com diabetes, 80 tinham positividade para o novo método e 
entre aqueles pacientes sem diabetes, o teste foi positivo em 20.  
Portanto, a Dra. Fernanda pode constatar que o novo método apresenta sensibilidade (S) e especificidade (E) de: 

 
A) S: 89%; E: 40%. 
B) S: 10%; E: 62%. 
C) S: 35%; E: 76%. 
D) S: 87%; E: 50%. 
E) S: 40%; E: 92%. 
 

100. 
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