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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 100.� 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta: 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 4 horas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA) 

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 
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EPIDEMIOLOGIA 
 

1. Os funcionários de uma secretaria de saúde são 
convidados a preencher um questionário sobre 
os seus hábitos de vida, entre os quais se inclui o 
detalhamento das atividades físicas no trabalho e 
nas horas de lazer. Dois grupos são, então, 
formados: um, de 5 mil sedentários, e outro 
composto pelos 2 mil funcionários que se 
exercitam regularmente. Decorridos 10 anos, 
observou-se que a atividade física estava 
inversamente relacionada ao risco de morrer por 
doença coronariana. O grupo que mais se 
exercitou teve menor mortalidade: 40 óbitos por 
mil, comparado com 80 óbitos por mil, nos 
sedentários.  
Com base nos dados apresentados, é possível 
afirmar: 
 
 

I. Para cada dois óbitos no grupo sedentário, houve 
no mesmo período, um óbito no grupo em que as 
pessoas se exercitam regularmente. 

II. O estudo apresentado pode ser classificado com 
observacional coorte prospectivo. 

III. Nesse tipo de investigação, parte-se da causa em 
direção ao efeito. 

IV. O risco relativo encontrado na investigação sobre 
exercício físico e óbitos por coronariopatias foi 
exatamente dois. 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 

 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício 
Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, pág. 273-274. 

 
 
 

2. Em uma investigação realizada no Canadá, 
usando-se estatísticas, constatou-se que a 
mortalidade por cirrose hepática aumentou 
rapidamente no período de 1921-1956. Essa 
elevação manteve relação direta com o aumento 
do consumo per capita de álcool e inversamente 
proporcional ao preço de bebidas alcoólicas, que 
decresceu no mesmo período.  
Pergunta-se: Como poderia ser classificada essa 
pesquisa? 

 
 

A) Estudo coorte prospectivo. 
B) Estudo transversal. 
C) Estudo ecológico. 
D) Estudo caso-controle. 
E) Estudo de ensaio clínico randomizado. 

 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício Gomes. 
Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 300-304. 
 

 
 

3. Após 12 horas da participação em uma festa de 
confraternização de uma grande empresa, cerca 
de 100 convidados desenvolveram um quadro de 
intoxicação alimentar. Diversos alimentos e 
bebidas foram consumidos durante o evento.  
A unidade de vigilância epidemiológica do centro 
de saúde procede à investigação do surto e 

constata as seguintes taxas de ataque segundo 
os alimentos: 

 

ALIMENTOS 
TAXAS DE ATAQUE (%) 

Consumidor 
Não 

Consumidor 

Patê de atum 
Ponche 
Bomba de creme 
Galinha 
Pudim de leite 

89% 
76% 
89% 
23% 
70% 

92% 
68% 
11% 
29% 
67% 

 
De acordo com o quadro exposto, a hipótese mais 
razoável com referência ao veículo de transmissão 
da infecção é: 

 
 

A) Patê de atum. 
B) Ponche. 
C) Bomba de creme. 
D) Galinha. 
E) Pudim de leite. 

 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício 
Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, pág. 461-462. 

 
 
 

 
Observando a figura abaixo, responda às duas 
próximas questões: 

 

 
 
 

4. Qual é o cálculo estatístico utilizado para esse 
tipo de estudo representado pela figura acima? 
 
 

A) Incidência. 
B) Prevalência. 
C) Teste Qui-quadrado. 
D) Curvas de ROC. 
E) Cálculo de Kapa. 
 
 
Referência Bibliográfica: HULLEY, Stephen B.; 
CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; GRADY, 
Deborah G.; NEWMAN, Thomas B. Delineando a 
Pesquisa Clínica: Uma Abordagem Epidemiológica. 3ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág 128. 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício Gomes. 
Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 274-275. 
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5. A figura da questão anterior representa um 
delineamento de estudo epidemiológico. Sobre 
este delineamento, assinale a alternativa 
VERDADEIRA. 

 
 
A) A figura representa o delineamento de um estudo 

de coorte prospectivo, em que o investigador: 
seleciona uma amostra da população (a linha 
pontilhada representa o tamanho grande e 
indefinido dessa população); mede as variáveis 
preditoras (nesse caso, determina se há ou não 
um fator de risco dicotômico presente); e mede, 
durante o seguimento, o desfecho (nesse caso, 
se ocorreu uma doença). 

B) A figura representa o delineamento de um estudo 
de coorte retrospectivo, em que o investigador: 
identifica uma coorte montada no passado; coleta 
dados sobre as variáveis preditoras (medidas no 
passado); e coleta dados sobre as variáveis de 
desfecho (medidas no passado ou no presente). 

C) A figura representa o delineamento de um estudo 
de caso-controle aninhado, em que o 
investigador: identifica uma coorte com amostras 
biológicas, imagens ou dados armazenados em 
um banco; identifica os participantes que 
desenvolveram o desfecho durante o surgimento 
(casos); seleciona uma amostra do restante da 
coorte (controles); e mede as variáveis preditoras 
nos casos e nos controles. 

D) A figura representa o delineamento de um estudo 
transversal, em que o investigador: seleciona 
uma amostra da população e mede as variáveis 
preditora e de desfecho (por exemplo: presença 
ou ausência de fator de risco e de doença). 

E) A figura representa o delineamento de um estudo 
de dupla-coorte prospectivo, em que o 
investigador: seleciona as amostras de duas 
populações com níveis diferentes de preditor; e 
mede as variáveis de desfecho durante o 
seguimento. Os estudos de dupla-coorte também 
podem ser realizados retrospectivamente. 

 
 

Referência Bibliográfica: HULLEY, Stephen B.; 
CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; 
GRADY, Deborah G.; NEWMAN, Thomas B. 
Delineando a Pesquisa Clínica: Uma Abordagem 
Epidemiológica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, 
pág 128.  
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício Gomes. 
Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 274-275. 
 

 
6. No intuito de melhor conhecer a saúde da 

população, os fatores que a determinam a 
evolução do processo da doença e o impacto das 
ações propostas para alterar o seu curso, 
desenvolveu-se numerosas maneiras de 
abordagem e investigação. Os estudos em base 
individual assumiram particular importância na 
moderna epidemiologia. Cada qual tem seus 
aspectos positivos e suas limitações, de modo 
que, conhecendo-os, pode-se antecipar as 
facilidades e as dificuldades encontradas pelas 
pessoas que os utilizam. Com base em seus 
conhecimentos relacionados aos desenhos de 
estudos epidemiológicos, considere as 
afirmações a seguir de vantagem e 
desvantagem, respectivamente, e em seguida 
assinale a alternativa com a CORRETA 
correlação. 

 

I. Os dados referentes à exposição são conhecidos 
antes da ocorrência da doença; método 
impossível de ser aplicado em estudos 
etiológicos de doenças raras. 

II. Muitos fatores de risco podem ser investigados 
simultaneamente; a interpretação dos resultados 
desses estudos é dificultada pela presença de 
fatores de confundimento. 

III. Único tipo de estudo possível de realizar, em 
numerosas ocasiões, para obter informação 
relevante, com limitação de tempo e de recursos; 
é pouco prático para estudar doenças raras em 
amostras diferentes da população e não 
determina risco absoluto. 

IV. Muitos desfechos clínicos podem ser 
investigados simultaneamente; é um estudo caro 
e não existe a impossibilidade de ajustar o 
tratamento (dose, duração, etc.) às necessidades 
de cada indivíduo. 

 
 
A) I - Estudo de coorte; II - Estudo de caso-controle; 

III - Estudo transversal; IV - Ensaio Clínico 
randomizado. 

B) I - Estudo de coorte; II - Estudo transversal; III - 
Ensaio clínico randomizado; IV – Estudo caso-
controle. 

C) I - Estudo de caso-controle; II - Estudo coorte; III - 
Estudo transversal; IV - Ensaio clínico 
randomizado. 

D) I - Estudo transversal; II - Estudo caso-controle; 
III - Ensaio clínico randomizado; IV - Estudo 
coorte. 

E) I - Estudo caso-controle; II - Ensaio clínico 
randomizado; III - Estudo transversal; IV - Estudo 
coorte. 

 
 
Referência Bibliográfica: HULLEY, Stephen B.; 
CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; GRADY, 
Deborah G.; NEWMAN, Thomas B. Delineando a 
Pesquisa Clínica: Uma Abordagem Epidemiológica. 3ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, Pág 138. 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício Gomes. 
Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 289-304. 

 
 
 

7. Em uma cidade do interior do Paraná, o número 
total de nascidos vivos no ano de 2009 foi de 786 
crianças. Por sua vez, o número de óbitos 
ocorridos em crianças menores de 01 ano foi o 
seguinte: 04 crianças menores de 07 dias de 
vida; 02 crianças entre 07 e 27 dias de vida; 07 
crianças, entre 28 dias e menores de 01 ano.  
Dado esse contexto, responda: qual é a taxa de 
mortalidade neonatal precoce dessa cidade? 

 
 

A) 11,4 ‰ 
B) 5,1 ‰ 
C) 2,5 ‰ 
D) 8,9 ‰ 
E) 16,5 ‰ 

 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos 
e aplicações – disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=
68&item=20 
 Dados retirados do site da Secretaria Estadual de Saúde – 
cidade de Irati, 2009: 
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.ph
p?conteudo=2474 
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8. Foi realizado um estudo sobre a capacidade dos 
clínicos de diagnosticar infecção estreptocócica 
em 149 pacientes com dor de garganta que 
vieram à emergência de um hospital. As 
impressões clínicas dos médicos foram 
comparadas aos resultados de culturas 
orofaríngeas para streptococcus do grupo A. Dos 
37 pacientes que apresentaram cultura 
orofaríngea positiva, 27 foram diagnosticados 
pelos médicos como tendo faringite 
estreptocócica. Entre os 112 pacientes que 
apresentaram a cultura negativa, os médicos 
diagnosticaram que 35 deles apresentavam a 
doença.  
Considerando esse contexto, marque a 
alternativa CORRETA. 

 
 
I. Nesse estudo, a sensibilidade da impressão 

clínica do médico acerca da faringite 
estreptocócica foi de 73%. 

II. Nesse estudo, a especificidade da impressão 
clínica do médico acerca da faringite 
estreptocócica foi de 69%. 

III. Se o médico pensou que o paciente tinha 
faringite estreptocócica, ele estava certo em 89% 
dos pacientes. 

IV. A frequência de faringite estreptocócica nos 
pacientes que procuraram a emergência foi de 
25%. 

 
 
A) Somente as afirmações I, II e III são verdadeiras. 
B) Somente as afirmações I e II são falsas. 
C) Somente as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 
D) Somente a afirmação III é falsa. 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 
Referência Bibliográfica: FLETCHER, Robert H.; 
FLETCHER, Suzanne W. Tradução: Roberta Marchiori 
Martins. Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, pág. 60-63. 
 

 
9. Um estudo realizado sobre a preferência de 3 

tipos diferentes de atividades físicas (A, B e C), 
considerando-se 153 pacientes de 3 faixas 
etárias (18 a 35 anos; 36 a 55 anos; e mais de 55 
anos) questiona a existência de associação entre 
a preferência pelo tipo de atividade física e a 
idade do paciente. Foi utilizado o teste de Qui-
quadrado para investigar se existe independência 
entre os variáveis tipos de atividades físicas e 
faixa etária. Os resultados encontrados foram: 
 

ATIVIDADES 
FÍSICAS 

FAIXA ETÁRIA 
18 A 35 
ANOS 

36 A 55 
ANOS 

MAIORES 
DE 55 ANOS 

A 6 16 15 
B 11 8 34 
C 8 4 51 

TOTAL 25 28 100 
valor de p = 0,0056 

 
Considere as assertivas a seguir e marque a 
alternativa CORRETA. 

 
I. A partir dos resultados encontrados é pertinente 

não rejeitar a hipótese nula do estudo. 
II. Os resultados do estudo permitem verificar a 

existência de associação entre a preferência do 
tipo de atividade física e a idade do paciente. 

III. O valor de p apresentado (p = 0,0056) é uma 
estimativa quantitativa da probabilidade de que a 
preferência da atividade física, relacionada à 
idade do paciente, não ocorreu ao acaso. 

 
 

A) Todas as assertivas são verdadeiras. 
B) Todas as assertivas são falsas. 
C) As assertivas I e III são verdadeiras. 
D) Somente a assertiva III é verdadeira. 
E) Somente a assertiva I é verdadeira. 

 
Referência Bibliográfica: FLETCHER, Robert H.; 
FLETCHER, Suzanne W. Tradução: Roberta Marchiori 
Martins. Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, pág. 202-208. 

 
 
 

10. A tuberculose é uma das doenças infecciosas 
documentadas há muito tempo e ainda hoje 
continua a afligir a humanidade. A tabela abaixo 
apresenta dados da taxa de incidência de 
tuberculose, a cada 100 mil habitantes, por ano, 
segundo região do Brasil, no período de 1990 a 
2005: 

 

REGIÕES 1990 1993 1996 1999 2002 2005 

Brasil 51,8 49,8 54,7 51,4 45,7 43,8 
Norte 72,1 70,6 61,5 52,2 52,2 47,6 
Nordeste 61,5 64,9 56,2 55,6 45,1 48,7 
Sudeste 48,7 41,9 61,4 55,3 50,5 45,3 
Sul 36,8 36,7 37,6 39,7 35,4 32,6 
Centro-Oeste 41,7 42,2 36,0 35,0 27,1 25,8 
  

Fonte: Ministério da Saúde / SVS – Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) e base populacional do IBGE. 
Notas: Dados sujeitos a revisão (atualizado em setembro/2006). 
Informações não disponíveis para o estado do Rio de Janeiro em 1993 
e 1994. 
 

 
Verifique os dados apresentados na tabela e assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 
A) As taxas de incidência de tuberculose têm 

apresentado tendência de queda no período de 
1990 a 2005, em todas as regiões do país. 

B) As maiores quedas na taxa de incidência 
ocorreram nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

C) Uma das limitações encontradas na leitura dos 
dados apresentados na tabela é que o indicador 
não discrimina as formas clínicas de tuberculose, 
que têm significados diferentes na dinâmica de 
transmissão da doença. 

D) O uso dos dados apresentados na tabela 
subsidia processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas e ações de saúde 
direcionadas para o controle da tuberculose em 
áreas e populações de risco. 

E) As taxas elevadas de incidência de tuberculose 
estão geralmente associadas a baixos níveis de 
desenvolvimento socioeconômico, insatisfatórias 
condições de assistência, diagnóstico e 
tratamento de sintomáticos respiratórios. 

 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da 
Saúde. Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: 
conceitos e aplicações – disponível em: 
http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&compon
ent=68&item=20: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos 
e aplicações – disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/Capitul
oD.pdf 
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11. O estudo experimental “Ensaio Clínico Randomizado” 
é considerado o padrão ouro dos estudos 
epidemiológicos, pois produz evidências mais diretas 
e inequívocas para estabelecer uma relação causa-
efeito entre dois eventos. Uma grande vantagem 
desse desenho de estudo é a forma de seleção da 
sua amostra, denominada randomização. Com base 
nessa forma de seleção de amostra, responda: Qual 
é o seu principal objetivo? 
  
A) Garantir que os indivíduos alocados em 

diferentes grupos de tratamento recebam a 
mesma qualidade de assistência. 

B) Evitar perdas seletivas de acompanhamento que 
levem a resultados confusos ou vagos. 

C) Garantir a distribuição homogênea de 
características prognósticas entre os grupos 
comparados. 

D) Evitar que indivíduos sem critérios de 
elegibilidade sejam incluídos num dos grupos de 
tratamento. 

E) Evitar grandes perdas de seguimento dos 
indivíduos. 

 
Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício 
Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 290. 

 
 
 

12. A Vigilância Epidemiológica tem como propósito 
fornecer informação técnica permanente para os 
profissionais da saúde que têm a 
responsabilidade de decidir sobre a execução de 
ações de controle de doenças e agravos. A 
notificação compulsória tem sido a principal fonte 
da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na 
maioria das vezes, se desencadeia o processo 
informação – decisão – ação.   
Para a inclusão de doenças e agravos na lista de 
notificação compulsória, alguns critérios devem 
ser obedecidos. Assinale a alternativa que 
contempla esses critérios. 

 
A) Magnitude, vulnerabilidade e compromissos 

internacionais. 
B) Potencial de disseminação, oportunidade e valor 

preditivo positivo. 
C) Ocorrência de epidemias, surtos e agravos, 

simplicidade e valor da notificação. 
D) Transcendência, agravos inusitados e tamanhos 

da população suscetível. 
E) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Guia de Vigilância Epidemiológica – pág. 24-25 

 
 

13. Um médico oncologista analisa o quadro clínico 
de um paciente com câncer, antes de submetê-lo 
à quimioterapia. Nesse caso, geralmente é 
necessária a aplicação de um teste diagnóstico 
histológico. Qual é a principal característica que 
esse teste deve ter? 
 

A) Alta sensibilidade. 
B) Alta especificidade. 
C) Detecção de poucos falsos negativos. 
D) Valor preditivo negativo elevado. 
E) Força de associação causal elevada. 

Referência Bibliográfica: FLETCHER, Robert H.; 
FLETCHER, Suzanne W. Tradução: Roberta Marchiori 
Martins. Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. 
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, pág. 62. 

 
 
 

14. São consideradas medidas preventivas todas 
aquelas utilizadas para evitar as doenças ou suas 
consequências, quer ocorram sob forma 
esporádica, quer de modo endêmico ou 
epidêmico. Na História Natural da Doença, três 
níveis de medidas preventivas são preconizados: 
prevenção primária, prevenção secundária e 
prevenção terciária.  
Assinale a alternativa que apresente as medidas 
ou ações de prevenção terciária. 

 
A) Terapia ocupacional; educação do público para a 

aceitação do deficiente; próteses e órteses. 
B) Educação sanitária; habitação adequada; 

empregos e salários adequados. 
C) Fluoretação da água; vacinação e exame pré-

natal. 
D) Rastreamento; autoexame e acesso facilitado ao 

serviço de saúde. 
E) Treinamento do deficiente, alimentação; nutrição 

adequadas e exame periódico da saúde. 
 

Referência Bibliográfica: PEREIRA, Maurício Gomes. 
Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995, pág. 35-36. 

 
 

15. A figura abaixo refere-se à representação gráfica 
de uma técnica estatística. Qual é essa técnica? 

 
A) Análise de correlação. 
B) Representação do estudo de metanálise. 
C) Histograma de variância. 
D) Representação de estudo transversal seccional. 
E) Distribuição binomial simples. 

 
Referência Bibliográfica: PEGANO, Marcello; 
GAUVREAU, Kimberlee. Princípios de Bioestatística.  
Thomson, 2004. pág. 352-266 
Referência Bibliográfica: SCATTOLIN, Fátima Ayres de 
Araújo; DIOGO, Maria José D'Elboux; COLOMBO, Roberta 
Cunha Rodrigues. Correlação entre instrumentos de 
qualidade de vida relacionada à saúde e independência 
funcional em idosos com insuficiência cardíaca. Caderno 
Saúde Pública.  Rio de Janeiro,  v. 23,  n. 11, nov.  2007. 
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16. A universalidade dos serviços foi proposta na 
conferência de Alma-ata de 1978. Essa proposta 
tornou-se um dos princípios doutrinários 
norteadores do SUS. Sobre esse assunto, é 
CORRETO afirmar. 

 
A) O acesso universal à saúde é uma garantia 

constitucional que tem demonstrado bons 
resultados em todos os níveis de atenção desde 
a sua implantação na Constituição de 1988. 

B) A universalidade garante ao cidadão o acesso a 
todos os serviços de saúde de que ele vier 
necessitar, quer sejam públicos ou privados 
conveniados. 

C) Do ponto de vista normativo, o sistema de saúde 
está universalizado, porém a facilitação do 
acesso às populações pobres impede o acesso 
da classe média e alta da sociedade. 

D) A universalidade garante acesso de todos os 
cidadãos aos serviços de saúde disponíveis no 
país, em todos os níveis de hierarquização da 
saúde. 

E) A universalização dos serviços de saúde trouxe o 
sucateamento da rede de serviços e baixa 
qualidade da atenção, o que vem sendo 
apontado como fator de afastamento da classe 
média. 

 
Referência Bibliográfica: DUNCAN, Bruce B. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas 
em Evidência. 3. ed – Porto Alegre: Artmed, 2004, pág.71.  

  
 

17. “Fábio de Souza Nascimento, de 14 anos, morreu 
de parada respiratória no Rio de Janeiro, 
enquanto esperava que as autoridades dos 
governos federal, estadual e municipal 
decidissem quem cumpriria a decisão judicial de 
comprar um aparelho que o ajudasse a respirar. 
Há 6 meses empurravam uma para a outra a 
entrega do equipamento com carga de oxigênio, 
cujo aluguel sairia apenas R$520,00”. 

Fonte: Época, ago. 2010.   
 
O falecimento desse jovem demonstra 
desrespeito à Lei n. 8.080, que determina as 
funções de cada instância do governo na 
execução dos serviços de saúde. Interpretando a 
lei, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Cabe aos estados prestar apoio técnico aos 

pequenos municípios e assumir as ações de 
saúde nas grandes cidades, em consonância 
com as diretrizes nacionais. 

B) Cabe à União controlar, acompanhar, avaliar e 
executar ações relacionadas a insumos e 
equipamentos, laboratórios e hemocentros. 

C) Cabe aos grandes municípios, como o Rio de 
Janeiro, assumir as ações de saúde em todos os 
níveis de atenção, pactuando acordos financeiros 
com outras instâncias da gestão. 

D) As ações de saúde e as esferas de atuação 
governamentais, com seus respectivos 
compromissos financeiros, tiveram adesão e 
habilitação de todos os municípios a partir da 
NOB 91. 

E) O custeio das ações executadas no nível 
municipal e gerenciadas pelo município é de sua 
total responsabilidade.  

 
Referência Bibliográfica: Brasil. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde. Para Entender a Gestão do SUS / 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: 
CONASS, 2003, pág 248. 
 

 
18. A criação da Estratégia Saúde da Família no ano 

de 1994 foi a forma como o Brasil implementou a 
Atenção Primária à Saúde, favorecendo o 
cuidado nas áreas de risco e facilitando o acesso 
do cidadão ao serviço de saúde essencial.  
A respeito dessa estratégia, assinale a alternativa 
que corresponde aos passos práticos 
sequenciais para a organização do trabalho das 
equipes. 

 
A) Territorialização, identificação dos serviços de 

referência e contrareferência, organização da 
demanda, diagnóstico das doenças agudas 
prevalentes. 

B) Territorialização, adscrição da clientela, 
planejamento multiprofissional e identificação de 
serviços de referência e contrareferência. 

C) Territorialização, planejamento multiprofissional, 
enfoque na família e na comunidade e 
organização das ações de promoção de saúde. 

D) Territorialização, enfoque na família e na 
comunidade, organização das ações de 
promoção de saúde e organização da demanda. 

E) Territorialização, adscrição da clientela, 
diagnóstico de saúde da comunidade e 
organização da demanda. 

 
Referência Bibliográfica: DUNCAN, Bruce B. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas 
em Evidência. 3. ed – Porto Alegre: Artmed, 2004, pág.91. 

 
 
 

19. Com relação à organização dos sistemas de 
serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Um sistema é um conjunto articulado de recursos 

e conhecimentos, organizado para responder às 
necessidades de saúde de uma população. 

B) O funcionamento diário dos hospitais, serviços de 
atenção domiciliar, ambulatórios de atenção 
primária e secundária estão ligados em sistema 
vertical de atenção. 

C) Um sistema é uma associação permanente de 
serviços de saúde, com administrações 
independentes, que se articulam quando 
solicitados. 

D) Um sistema de saúde de atenção primária pode 
ser entendido como uma rede horizontal de 
atenção, em que cada ponto corresponde a um 
nível de complexidade crescente. 

E) A municipalização da saúde exigiu que os 
municípios formassem sistemas de saúde 
independentes um do outro, assumindo 
responsabilidades que antes eram do Estado e 
da União. 

 
Referência Bibliográfica: DUNCAN, Bruce B. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas 
em Evidência. 3. ed – Porto Alegre: Artmed, 2004, pág.79.  

. 
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20. De acordo com a Lei n. 8.142, o controle social 

no SUS está representado através dos conselhos 
de saúde. A respeito do assunto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) Os conselhos de saúde estaduais são 

deliberativos e os conselhos municipais são 
consultivos porque trazem as demandas dos 
municípios aos estados. 

B) Os conselhos apresentam as demandas da 
sociedade e têm poder de fiscalizar as ações de 
saúde como função única e essencial. 

C) Os conselheiros podem ter acesso ao fluxo 
financeiro municipal diário, às despesas e às 
compras e também ao movimento do fundo 
municipal de saúde. 

D) O fluxo financeiro municipal não está na alçada 
de fiscalização do conselho municipal porque as 
secretarias prestam contas diretamente ao 
conselho nacional de saúde. 

E) Os conselheiros podem ter acesso ao movimento 
financeiro do fundo municipal de saúde mediante 
autorização da comissão tripartite. 

 
Referência Bibliográfica: DUNCAN, Bruce B. Medicina 
Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária baseadas 
em Evidência. 3. ed – Porto Alegre: Artmed, 2004, pág.94. 
Referência Bibliográfica: 10ª Conferência Nacional de 
Saúde. Ministério da Saúde.Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

21. Assinale a opção CORRETA em relação ao 
exame físico do joelho. 
 

A) No estresse em varo do joelho com o joelho 
fletido a 30°, tanto o ligamento colateral fibular 
quanto o canto posterolateral são verificados. 

B) No teste pivot-shift, inicia-se com o joelho em 
extensão, realizando força em valgo e rotação 
medial da perna. A flexão é iniciada e, em torno 
de 30° a 50°, ocorre a subluxação do joelho, 
sendo considerado positivo o teste. 

C) O teste de compressão de Apley é realizado com 
o paciente sentado com quadris e joelhos a 90°, 
joelhos pendentes. São realizadas rotações 
externa e interna da perna, segurando-se pelo 
pé. 

D) O estresse em valgo com o joelho em extensão 
total analisa o ligamento colateral medial e o 
canto posteromedial. 

E) O estresse em varo do joelho em extensão 
analisa apenas o ligamento colateral lateral. 

 
Referência Bibliográfica: HERBERT, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática. 4.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009, pág. 1412-1415. 

 

 
22. Ao realizar-se exame de colonoscopia em um 

paciente de 32 anos com queixa de dor 
abdominal e sangue oculto positivo, 
identificaram-se centenas de pólipos colônicos 
dispersos em todos os segmentos do cólon, 
inclusive com mais de 100 localizados do reto. 
Realizada a biópsia de alguns dos pólipos 
ressecados, constataram-se displasia de alto 
grau em todos e carcinoma invasor em dois 
deles, localizados no sigmoide. Após 
investigação familiar e genética, chegou-se ao 
diagnóstico de Síndrome Polipoide Familiar. 
Considerando esse contexto, o melhor 
tratamento para esse doente é: 

A) Conservador com colonoscopias semestrais e 
aconselhamento genético. 

B) Colectomia total com preservação do reto. 
C) Colectomia total com ressecção do reto e 

anastomose ileoanal. 
D) Colectomia parcial da parte onde foram 

identificados os carcinomas e  
acompanhamento com colonoscopia das outras 
centenas de pólipos. 

E) Apenas aconselhamento genético. 
 

Referência Bibliográfica: SCHWARTZ, Seymour I. ET AL. 
Princípios de cirurgia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,2003, pág .1327. 
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23. O parente de primeiro grau de um paciente com 

câncer medular de tireoide apresenta, ao exame, 
dosagem de tireocalcitonina = 36 pg/ml. O exame 
do pescoço está totalmente normal, 
apresentando-se assintomático. Qual é o 
tratamento CORRETO? 

A) Exames frequentes de acompanhamento para 
detectar nódulos de tireoide. 

B) Supressão tireoidiana com tireotoxina durante 
toda a vida. 

C) Ablação da glândula tireoide durante toda a 
vida. 

D) Tireoidectomia total. 
E) Aspiração com agulha fina de cada lobo da 

tireoide. 
 

Referência Bibliográfica: JARREL, BRUCE E.; 
CARABRASIL, R. Anthoony. National Medical Series. 
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, pág. 
328. 
 

 
24. Em relação à intubação traqueal, podemos 

afirmar: 

A) O dano laríngeo pelo tubo endotraqueal não está 
relacionado ao tempo de intubação traqueal. 

B) As estruturas mais afetadas pelo tubo são as 
pregas ventriculares e a epiglote. 

C) As pregas vocais e a região subglótica são as 
mais afetadas pelo tubo endotraqueal. 

D) A traqueostomia precoce não previne o dano 
laríngeo causado pelo tubo endotraqueal. 

E) A intubação traqueal é mais confortável que a 
traqueostomia. 

 
Referência Bibliográfica: PATTERSON, Alexander 
et al persons thoracic and esophageal surgery. 3ed. 
Philadelphia: Churchil Livingstone. Elsevier, 2009, pág. 
345 
 
 

25. Um paciente de 38 anos queixa-se de 
epigastralgia intensa. Realizada endoscopia 
digestiva alta, mostraram-se três úlceras 
gastroduodenais em sítios não usuais. Fez-se 
dosagem de gastrina sérica com valor várias 
vezes a normal. O(s) melhor(es) exame(s) para 
localizar o sítio primário causador da 
hipergastrinemia desse doente é: 

A) Ecografia de abdome superior. 
B) Cintilografia marcada com somatostaína 

(octreoscan). 
C) Tomografia de abdome superior. 
D) Octreoscan e ecoendoscopia. 
E) Raio X simples de abdome. 

 
Referência Bibliográfica: Atualização em cirurgia do 
aparelho digestivo e em coloproctologia. São Paulo: 
Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 2010. Pág. 188. 
 

 
 

26. Em relação à semiologia do membro superior, é 
VERDADEIRO: 

A) O teste do impacto de Neer é utilizado para 
avaliar a estabilidade da articulação gleno-
umeral. 

B) O teste de Jobe é a manobra mais adequada 
para a avaliação das epicondilites mediais. 

C) O teste de impacto de Yocum é utilizado para  
reproduzir o impacto entre  a cabeça do úmero  e 
o processo coronoide. 

D) O teste de Neer consiste na elevação ativa, 
abrupta do membro superior no plano da 
escápula. 

E) O teste de Jobe é semelhante ao teste do supra 
espinhal, porém é realizado com o membro 
superior em rotação interna e polegar voltado 
para o chão. 

 
Referência Bibliográfica: HERBERT, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática. 4.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009, pág. 170-171. 

 
 

27. Na abordagem do nódulo pulmonar solitário, 
podemos afirmar: 

A) A positividade da punção pulmonar transtorácica 
com agulha fina é desprezível. 

B) Na ressecção/biópsia por videotoracoscopia, 
quando da localização do nódulo, pode-se optar 
por colocação pré-operatória (de ganchos 
metálicos), injeção percutânea pré-operatória de 
bário com radioscopia transoperatória, tomografia 
computadorizada trans-operatória e ultrasson 
transoperatório. 

C) O PET CT é conclusivo sempre. 
D) A vontade, a ansiedade e a opinião do paciente 

nunca são levadas em consideração para 
determinar a conduta diante do nódulo pulmonar 
solitário. 

E) Para lesões periféricas menores que 2 cm, a 
fibrobroncoscopia  tem positividade de 50%. 

 
Referência Bibliográfica: PATTERSON, Alexander et al 
persons thoracic and esophageal surgery. 3ed. 
Philadelphia: Churchil Livingstone. Elsevier, 2009, pág. 
455-461. 

 
 

28. São indicações de derivação biliodigestiva, 
EXCETO: 

A) Cálculo primário de via biliar principal. 
B) Múltiplos cálculos primários da via biliar 

principal. 
C) Múltiplos cálculos secundários da via biliar 

principal. 
D) Presença de lama biliar. 
E) Cálculo residual após colecistectomia prévia e 

colédoco com 10 mm de diâmetro. 
 

Referência Bibliográfica: COELHO, Júlio Cezar Vili. 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo. 3. ed. São 
Paulo: Editora Atheneu, 2005, pág. 1704. 
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29. Sobre a anatomia do pé, assinale a alternativa 
CORRETA. 

                                       

 

 

A) O pé egípcio é o considerado ideal. 
B) O ângulo de valgismo interfalângico normal é de 

11º. 
C) O ângulo intermetatarsal é normal quando inferior 

a 15º.  
D) O ângulo de valgismo do hálux normal é inferior a 

9º. 
E) Index plus é quando o primeiro metatarso é maior 

do que o segundo. 

Referência Bibliográfica: HERBERT, Sizinio. 
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 680. 

 
 

30. Um paciente de 43 anos, cirrótico por álcool, child 
A, já apresentou dois episódios de hemorragia 
digestiva alta (HDA) nos últimos 6 meses em 
decorrência de ruptura de varizes esofageanas. 
No primeiro episódio, foi tratado no quadro agudo 
com esclerose endoscópica junto com 
sandostatina EV. Na sequência, foi mantido com 
betabloquedor profilático associado a sessões de 
ligadura elástica. Apesar disso, apresentou novo 
episódio grave de HDA. Após o tratamento do 
segundo episódio, qual é a melhor orientação a 
ser dada a esse paciente? 

 
A) A conduta mais correta é realizar sessões de 

esclerose das varizes. 
B) O melhor é colocar um TIPS como ponte para o 

transplante hepático 
C) O melhor é mantê-lo com sandostatin profilático. 
D) A melhor conduta, sem dúvida, é manter o 

betabloqueador e sandostatin EV por 6 meses e, 
após esse período, realizar transplante hepático. 

E) Conduta expectante. 

Referência Bibliográfica: GARCIA, Valter Duro; FILHO 
Mario Abud, NEUMANN, Jorge, PESTANA José O. Medina. 
Transplante de órgãos e tecidos. 2.ed. São Paulo: 
Segmento Farma,2006. pág 533. 

31. No tratamento do carcinoma brônquico, é 
CORRETO afirmar: 

A) A ressecção endoscópica está sempre indicada. 
B) Mesmo na presença de obstrução brônquica, a 

ressecção endoscópica é contraindicada. 
C) Se o tumor é pediculado, a ressecção 

endoscópica pode ser efetuada com seguimento 
endoscópico cuidadoso. 

D) Pode-se sempre fazer ressecções pulmonares 
limitadas, pois o envolvimento linfonodal não é 
considerado. 

E) A ressecção “em braçadeira ou sleeve 
ressection” nunca está indicada, pois a recidiva 
na sutura é frequente. 
 

Referência Bibliográfica: PATTERSON, Alexander et al 
persons thoracic and esophageal surgery. 3ed. 
Philadelphia: Churchil Livingstone. Elsevier, 2009, pág. 
699-707. 
 
 
 
32. Sobre os testes para o Manguito Rotador, 

assinale a alternativa CORRETA. 
                     

 

 

 

 

A) O teste de Gerber verifica a integridade do m. 
subescapular. 

B) O teste de Yocum avalia o m. infraespinal. 
C) O teste de Hawkins-Kennedy identifica possível 

lesão do m. redondo menor. 
D) O teste de Patte é feito com o MS ao lado do 

tórax e cotovelo em 90º de flexão. 
E) O teste da “rotação interna” verifica lesão do m. 

supraespinal. 

Referência Bibliográfica: HERBERT, Sizinio. 
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 170. 
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33. Um paciente cirrótico, 43 anos, child B com 
ascite, apresentou “flapping”, aranhas vasculares 
e  ginecomastia. Além disso, surgiram 3 
nodulações no parênquima hepático com 
suspeita de hepatocarcinoma, sendo a maior 
medindo 3 cm. 

Dado esse contexto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 
A) Certamente, a melhor forma de diagnosticar com 

certeza esta afecção seria com marcador CEA. 
B) O tipo histológico mais comum do cirrótico é a 

variante fibrolamelar. 
C) Não há interesse no uso de alfa feto proteína 

nesses doentes. 
D) O melhor tratamento ao ser diagnosticado 

hepatocarcinoma, sendo possível, é a ressecção 
ou o transplante, este como tratamento definitivo. 

E) O tratamento curativo, que inclusive reúne o 
tratamento adjuvante em um só tempo, é a 
quimioembolização arterial. 

 
Referência Bibliográfica: GARCIA, Valter Duro; FILHO 
Mario Abud, NEUMANN, Jorge, PESTANA José O. Medina. 
Transplante de órgãos e tecidos. 2.ed. São Paulo: 
Segmento Farma,2006. pág 530. 
 
 

 
 

34. Um paciente de 70 anos, tabagista, apresentou 
sinais  tomograficos de enfisema pulmonar severo 
difuso, FEV1 de 50%, e nódulo com 30 mm de 
diâmetro, punção com agulha fina revelou tratar-se 
de adenocarcinoma no LSE; o resultado da TAC não 
revelou  nódulos mediastinais maior que 10 mm e 
broncoscopia foi normal.   
Assinale a opção que contém o tratamento 
adequado. 

 
A) Lobectomia clássica. 
B) Lobectomia com esvaziamento ganglionar, como 

é a rotina. 
C) Segmentectomia não anatômica devido à análise 

de todos os fatores e ao fato de que a 
segmentectomia tem sobrevida semelhante 
quando comparada à Lobestomia. 

D) Radioterapia isolada. 
E) Quimioterapia definitiva. 

 
Referência Bibliográfica: PATTERSON, Alexander et al 
persons thoracic and esophageal surgery. 3ed. 
Philadelphia: Churchil Livingstone. Elsevier, 2009, pág. 
851-863. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Um paciente do sexo masculino, 8 anos, 
apresentou dor inguinal à direita, com claudicação há 
2 meses. Qual o provável diagnóstico? 

 

   

  

 

A) Epifisiolise femoral proximal. 
B) Legg-Calve-Perthes. 
C) Cisto ósseo simples. 
D) Displasia do desenvolvimento do quadril.  
E) Osteoartrite séptica. 

Referência Bibliográfica: HERBERT, Sizinio. 
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 339. 

 
 
 

36. Um paciente de 54 anos procura o médico por 
sangramento anal vivo. No estadiamento descoberto, 
registrou-se tumor de reto baixo de 2,5 cm a 6 cm da 
margem anal não estenosante. No estadiamento por 
ultrassom endoscópico, trata-se de um T3 N1 e, no 
estadiamento à distância, de um M0. 

 
A) O paciente tem indicação de ressecção imediata 

com anastomose coloanal e tratamento adjuvante 
por ser N1. 

B) O tratamento ideal seria neoadjuvância com 
radioquímio, seguido de, após algumas semanas 
do término, ressecção anterior do reto com 
excisão total do mesoreto. 

C) O tratamento ideal seria neoadjuvância com, 
após algumas semanas, ressecção anterior do 
reto sem excisão total do mesoreto. 

D) O ideal seria radioterapia pré e pós-cirúrgica com 
excisão total do mesoreto. 

E) O tratamento seria apenas radioterapia pós-
cirúrgica. 

 
Referência Bibliográfica: SANTOS, Carlos Eduardo 
Rodrigues; MELLO, Eduardo Linhares Riello de. Manual de 
Cirurgia Oncológica. São Paulo: Tecmed, 2006, pág 298. 
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37. Para o paciente com diverticulite do cólon 
sigmoide com peritonite generalizada, o melhor 
tratamento é: 

A) Ressecção primária com anastomose. 
B) Operação de Hartmann. 
C) Drenagem percutânea do abscesso, somente. 
D) Tratamento conservador com jejum, hidratação e 

antibióticos sistêmicos de largo espectro. 
E) Tratamento conservador seguido de colostomia 

transversal. 
 

Referência Bibliográfica: WAY, Lawrence W.; DOHERTY, 
Gerard M. Cirurgia Diagnóstico e Tratamento. 11.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág.612. 

 
 

38. Sobre o divertículo de Zenker, é CORRETO 
afirmar: 

A) É uma anormalidade definitivamente congênita, 
pois costuma aparecer já nos primeiros anos de 
vida. 

B) Problemas de contratilidade do músculo 
cricofaríngeo estão envolvidos na sua gênese. 

C) A sua etiologia é a mesma do divertículo 
epifrênico. 

D) São incomuns sintomas de tosse e regurgitação. 
E) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta. 

 
Referência Bibliográfica: SCHWARTZ, Seymour I. 
ET AL. Princípios de cirurgia. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,2003, pág .1209. 
 
 
 

39. Relacione a fase do empiema com a melhor 
opção de  tratamento. 

A) Estágio 1 (Fase exsudativa) =  decorticação 
precoce. 

B) Estágio 2 (Fase fibrinopurulenta) = 
videotoracoscopia + drenagem pleural aberta 
(pleurostomia). 

C) Estágio 3 (Fase organização – crônica) = 
drenagem torácica fechada e  enzimas 
intrapeurais. 

D) Estágio 3 (Fase organização – crônica) e  grande 
cavidade  pleural residual após decorticação  
sem  sucesso  e drenagem aberta = retalhos 
musculares. 

E) Estágio 3 (Fase organização – crônica) e  grande 
cavidade  pleural residual e fístula broncopleural  
após drenagem aberta = lavagem  pleural 
exaustiva e método de Claguett Geraci. 
 
Referência Bibliográfica: PATTERSON, Alexander 
et al persons thoracic and esophageal surgery. 3ed. 
Philadelphia: Churchil Livingstone. Elsevier, 2009, pág. 
1055-1071. 

 
 

 
 

40. Para o paciente com adenocarcinoma da cárdia, 
o tratamento indicado é:  

A) Esofagogastrectomia mais esplenectomia com 
esofagogastrostomia intratorácica. 

B) Gastrectomia total com esplenectomia. 
C) Gastrectomia total. 
D) Quimioterapia com doxorrubicina. 
E) Quimioterapia por longo prazo com 

cielofosfamida. 
 

Referência Bibliográfica: WAY, Lawrence W.; DOHERTY, 

Gerard M. Cirurgia Diagnóstico e Tratamento. 11.ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág.464 
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GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

 
41. Os distúrbios gastrintestinais, como a  diminuição 
do trânsito intestinal, em gestações não complicadas, 
ocorrem devido à ação de: 

A) Estriol urinário. 
B) Teores aumentados de  β HCG. 
C) Apenas devido ao aumento do volume uterino. 
D) Teores crescentes de progesterona. 
E) Androstenediona. 

 
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 155-
156. 

 
 

42. Sobre a endometriose, assinale a INCORRETA. 
 
A) O risco de endometriose é sete vezes maior 

quando há uma parenta em primeiro grau afetada 
por endometriose. 

B) A endometriose ovariana pode ser causada por 
menstruação retrógrada ou por fluxo linfático do 
útero para o ovário. 

C) Embora a menstruação retrógrada pareça ser um 
evento comum, nem todas aquelas com 
menstruação retrógrada desenvolvem 
endometriose. 

D) A endometriose não está associada ao aborto 
recorrente. 

E) O Ca 125 tem grande importância no diagnóstico 
laboratorial de endometriose. 

 
Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK BEREK E 
NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008, pág. 843-849. 

 
 

43. O diabete constitui uma doença intercorrente do 
ciclo gravídico podendo determinar lesões em 
diversos órgãos da economia com repercussões 
sobre o feto.  
Dado esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) A gravidez deve ser mantida, se possível, até 
pelo menos as 38 semanas. 

B) Há uma diminuição do risco de síndrome de 
membrana hialina neonatal. 

C) O antidiabético de eleição, durante a gravidez em 
gestantes com diabetes pré-gestacional, é a 
insulina.                                                                                                                                                                                    

D) Existe tendência do aumento do risco de 
macrossomia fetal. 

E) Observou-se aumento do risco de má formações 
fetais se a hemoglobina glicosilada estiver 
elevada no período periconcepcional. 

 

Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 432-
433; 437-438. 

 
44.  Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A laparoscopia é a técnica padrão para inspeção 

visual da pelve e diagnóstico definitivo de 
endometriose. 

B) Na laparoscopia para estabelecer a diferença 
entre cisto folicular e endometrioma é difícil, uma 
vez que os dois aumentam o volume ovariano e 
cada um contém líquido seroso em seu interior. 

C) A reposição de estrogêneo após a ooforectomia 
bilateral não traz risco de novo crescimento de 
endometriose residual. 

D) O uso contínuo de anticoncepcional de 
estrogêneo e progesterona não traz benefícios na 
dor da paciente, somente na fertilidade. 

E) O tratamento com sistema intrauterino liberador 
de etinilestradiol durante 12 meses reduz 
significativamente a dor pélvica e dispaurenia. 

 
Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK BEREK E 
NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008, pág. 858-866. 

 
 
 

45. Uma gestante com 35 anos, 4ª gestação, 3 
partos vaginais anteriores, 28 semanas de gestação, 
em acompanhamento pré-natal na UBS, despertou 
hoje com pequeno sangramento, de coloração 
vermelho clara, alguns coágulos, sem dor. Procurou 
serviço de emergência e, ao exame, mostrou-se 
discretamente hipocorada, hidratada, PA 110/70  
mmHg, altura uterina 26 cm, ausência de contrações 
uterinas, BCF 144 ao doptone. Ao exame vaginal, 
não foram observadas lesões vaginais ou cervicais, 
porém, pelo orifício cervical, fluía sangramento 
vermelho vivo, moderado, e coágulos exteriorizando-
se através do orifício cervical externo.  
Considerando esse contexto, qual é o diagnóstico 
que se impõe e a melhor conduta a ser adotada?  

 
A) Descolamento prematuro de placenta – 

internação imediata para realização da 
interrupção da gestação. 

B) Trabalho de parto prematuro – repouso 
domiciliar; antiespasmódicos; retorno 
ambulatorial; e investigação de anemia. 

C) Placenta prévia – internação para repouso físico 
e observação do sangramento; ultrassonografia 
para avaliar a localização placentária; e 
hemograma. 

D) Placenta prévia marginal – após exame físico, 
liberação para acompanhamento ambulatorial, 
com retorno previsto para 15 dias. 

E) Placenta prévia – cesariana imediata. 
 
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 851-
854. 
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46. Sobre a infertilidade, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Na astenozoospermia é impossível a realização 

de fertilização in vitro. 
B) A diminuição da fecundidade feminina começa 

logo após os 30 anos e acelera por volta dos 40 
anos. 

C) O sucesso no nascimento de bebês vivos 
depende da idade dos óvulos, não da idade 
materna. Uma paciente de 40 anos, com óvulos 
doados de uma de 25 anos, tem as mesmas 
taxas de sucesso de uma paciente de 25 anos. 

D) O FSH é um importante marcador de reserva 
ovariana. 

E) Elevações dos níveis séricos de progesterona 
constituem evidência indireta de ovulação. 

Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK 
BEREK E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, pág. 882-
893. 

 
 

47. Referente à dopplervelocimetria na gestação, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Em fetos com centralização < 32 semanas, com 

alteração do fluxo em ducto venoso e com 
inversão da onda A e índices entre 1,0 e 1,5 sem 
pulsatilidade em veia umbelical, deve-se 
interromper a gravidez após 48 horas de uso de 
corticoterapia. 

B) Em fetos com centralização > 34 semanas, 
quando existe presença de diástole reversa, 
deve-se interromper a gravidez. 

C) Em fetos com centralização < 32 semanas, 
quando existe presença de diástole positiva e 
doppler de ducto venoso com índices entre 1,0 e 
1,5, indica-se  interromper a gravidez.  

D) Em fetos com centralização < 32 semanas, 
quando existe presença de pulsatilidade em veia 
umbelical e índices acima de 1,5, deve-se 
interromper a gravidez imediatamente. 

E) Em fetos com centralização > 34 semanas, 
quando existe presença de diástole zero e 
doppler de ducto venoso com índices acima de 
1,5, indica-se interromper a gravidez. 

 
Referência Bibliográfica: ZUGAIB, Marcelo. ET AL. 
Obstetrícia.1.ed. Barueri , SP: Malone, 2008, pág 639-641. 

 
 
 

48. Sobre a síndrome dos ovários policísticos (SOP), 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) A disfunção menstrual ocorre na SOP devido à 

anovulação ou a oligovulação. 
B) A obesidade é comum em mulheres com SOP. 
C) As pacientes com SOP têm maior risco de 

desenvolver câncer de endométrio. 
D) A perda de 5 a 7% do peso durante 6 meses 

restaura a fertilidade em 75% das pacientes. 
E) A resistência à insulina é um critério maior de 

SOP. 
 

Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK 
BEREK E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, pág. 794-
803. 
 
 
 

49. Gestante com 38 semanas de gestação 
apresenta atividade uterina e rotura de bolsa 
amniótica com presença de líquido amniótico 
meconial ++/IV. Existe consenso de opiniões 
quanto à eliminação de mecônio no parto.  
Dado esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A presença de mecônio com FCF e pH normais 

representa estado de sofrimento fetal 
compensado. 

B) A eliminação de mecônio desacompanhada de 
DIP tardio ou acidose não indica a interrupção 
imediata do parto. 

C) Os sinais de sofrimento fetal, em fetos deprimidos 
pela presença do mecônio, são diferentes dos 
sinais de sofrimento determinados por outras 
causas. 

D) A combinação de asfixia fetal e mecônio 
aumentam o potencial da síndrome de aspiração 
de mecônio, piorando o prognóstico fetal. 

E) O feto pré-termo habitualmente não elimina 
mecônio. 

 
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 1087-
1088. 

 
 
 

50. A neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) se 
constitui de blastomas originários do tecido de 
revestimento das vilosidades coriais, que se 
caracterizam por aspectos degenerativos do 
estroma (hidropsia do estroma) e proliferativos 
(hiperplasia/anaplasia). Sua cura está na 
dependência do tipo histológico, da extensão da 
lesão, do sítio das metástases e da natureza de 
antecedentes gravídicos. Sua incidência é 
extremamente variada, de acordo com a 
população estudada.  
 
Analise as afirmativas abaixo relacionadas sobre 
o tema e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Na mola hidatiforme completa, o cariótipo é 

invariavelmente feminino, porém a carga genética 
é totalmente paterna. 

II. O hipertireoidismo é manifestação comum da 
mola completa. 

III. A metástase mais comum da mola invasora 
(corioadenoma destruens) é cerebral. 

IV. A primeira opção de tratamento da mola 
hidatiforme é a curetagem uterina. 

V. Deve ser realizada a anticoncepção hormonal 
após esvaziamento molar e a próxima gravidez 
não deve ocorrer com menos de um ano de 
controle. 

VI. O coriocarcinoma apresenta características 
próprias que permitem seu diagnóstico através 
da ultrassonografia. 

 
A) Apenas as assertivas I, III, V e VI são 

verdadeiras. 
B) Apenas as assertivas II, III, V e VI são 

verdadeiras. 
C) Apenas as assertivas I, II e V são verdadeiras. 
D) Apenas as assertivas I, II e VI são verdadeiras. 
E) Apenas as assertivas II, IV, V e VI são 

verdadeiras. 
        

Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 
10. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, 
pág. 809-832. 
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51. Gestante, nulípara, com 30 semanas de 
gestação, procura serviço de atendimento 
obstétrico de urgência queixando-se de perda de 
líquido por via vaginal. Nesse caso, qual é a 
melhor conduta a ser adotada? 

 
A) Solicitar exame ultrassonográfico de urgência. 
B) Realizar exame especular, teste do pH vaginal e 

toque vaginal. 
C) Iniciar de imediato tocólise e antibioticoterapia. 
D) Realizar exame especular, teste do pH vaginal, 

citologia, pesquisa de infecção (corioamnionite) e 
avaliar a vitalidade fetal. 

E) Após os procedimentos descritos na assertiva B, 
realizar teste com azul de metileno. 

   
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 923-
927. 

 
 

52. Gestante, 28 anos de idade, 38 semanas de 
gestação é admitida em trabalho de parto em 
serviço de atendimento obstétrico. Durante o 
segundo trimestre da gestação, teve diagnóstico 
de diabete gestacional e foi submetida apenas à 
orientação dietética. Um USG realizado no 
momento da admissão mostrou um feto com 
peso estimado de 3900 g, não se evidenciando 
presença de nenhuma anomalia congênita. Após 
trabalho de parto prolongado, com parada da 
descida da cabeça, impôs-se o diagnóstico de 
desproporção cefalopélvica e foi indicado 
interrupção da gestação por cesariana. Recém- 
nascido pesando 4000 g, pletórico, com distresse 
respiratório, frequência cardíaca de 100 bpm,  
O apgar de 5 no primeiro minuto e pH do sangue 
do cordão umbilical de 7.10.  
Esse recém-nascido poderá apresentar todas as 
complicações abaixo enumeradas, EXCETO:  
 

A) Síndrome do desconforto respiratório e asfixia. 
B) Policetemia e Hiperviscosidade. 
C) Hemorragia intracraniana. 
D) Hipoglicemia. 
E) Hiperbilirrubinemia. 

 
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 432-
438. 

 
 

 
53. Com relação ao estudo da gestação de alto risco, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Primigesta a termo, sem trabalho de parto, feto 
com sinais de centralização pelo estudo da 
dopplervelocimetria, com diástole 0 reversa e 
com alterações de fluxo no ducto venoso é 
indicação de cesárea. 

B) O mecanismo de compensação fetal diante do 
sofrimento fetal inicialmente se faz por 
hipercapnia e queda do pH fetal caracterizando 
acidose respiratória. 

C) No exame de dopplerfluxometria, a presença de 
centralização significa aumento do índice de 
resistência em artéria cerebral média fetal e 
diminuição do índice de resistência em artéria 
umbilical.   

D) No exame de dopplerfluxometria, a presença de 
aumento do índice de resistência em artérias 
uterinas com presença de incisuras proto-
diastólica significa mau prognóstico fetal. 

E) A acidose metabólica no sofrimento fetal é 
resultado da queda acentuada do pH fetal pelo 
mecanismo de compensação anaeróbico 
utilizado secundariamente pelo feto. 

  
Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 1005-
1015.   

 
54. K.J.L., 34 anos, G3 P1 A1, 31 semanas, com 

quadro de HAC sob uso de 750 mg/dia de 
alfametildopa clínica e laboratorialmente 
compensada, cursando com CIUR e  ILA = 70 
mm. Realizou-se CTG com o seguinte laudo: 
hipoativo/reativo e a seguinte dopplervelocimetria 
obstétrica sem pulsatilidade em veia umbilical: 

 
Artéria umbilical 

 
 

Ducto venoso 

 
 

Neese caso, qual é a melhor conduta? 
 

A) Parto imediato por cesariana. 
B) Indução de parto imediato com misoprostol. 
C) CTG e dopplervelocimetria obstétrica a cada 3 

dias.  
D) Parto mediato após 48 horas do uso de 

corticoide.  
E) PBF e dopplervelocimetria obstétrica semanal até 

a 34ª semana. 
 

Referência Bibliográfica: ZUGAIB, Marcelo. ET AL. 
Zugaib Obstetrícia.1.ed. Barueri , SP: Malone, 2008, pág 
288-294.  
 
 

 
55. O assinclitismo constitui uma distócia do trabalho 

de parto. Qual das situações abaixo relacionadas 
é típica do assinclitismo? 

 
A) Sutura  distância entre a sínfise púbica e o 

promontório sagrado. 
B) Sutura sagital em OEP. 
C) Sutura sagital em ODP.  
D) Pequena fontanela localizada junto da sínfise 

púbica ou do sacro. 
E) Sutura sagital localizada junto da sínfise púbica 

ou do sacro. 
 

Referência Bibliográfica: REZENDE, J. Obstetrícia. 10. 
ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, pág. 199. 
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56. Com relação aos hormônios reprodutivos, todas 

as opções estão corretas, EXCETO: 
 
 

A) O hormônio de liberação de gonadotrofina 
(GnRH) é decapeptídeo. 

B) A secreção pulsátil contínua de GnRH é 
necessária porque o GnRH tem meia vida muita 
curta. 

C) O GnRH possui funções autócrinas e parácrinas 
em todo o corpo. 

D) As endorfinas recebem esse nome por sua 
atividade endógena semelhante à da morfina. 

E) As endorfinas variam durante todo o ciclo 
menstrual, com níveis mínimos na fase lútea e 
um nível máximo durante a menstruação. 

 
Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK BEREK E 
NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008, pág. 794-803. 

 
 
 

57. O carcinoma do endométrio é a neoplasia 
maligna mais comum do aparelho genital 
feminino e representa quase metade de todos os 
cânceres ginecológicos nos EUA.  
Com base nessa afirmação, qual das alternativas 
está CORRETA? 

 
 

A) Acomete mais mulheres na pré-menopausa e sua 
virulência diminui com a idade. 

B) O papel do estrogênio em seu desenvolvimento 
não está claro. 

C) Toda mulher que faz terapia hormonal deve usar 
somente estrogênio. 

D) Acomete mais mulheres na pós-menopausa, 
nulíparas, e sua virulência aumenta com a idade. 

E) Acomete mais mulheres na pré-menopausa, 
multíparas, e sua virulência aumenta com a 
idade. 
 

Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK BEREK E 
NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008, pág. 842. 

 
 
 

58. G.L.P., G2 C1, 32 anos, 38ª semana, bcf: 
128bpm, Dinâmica (30”,30”,35”), TV (colo médio 
central 3 cm, bolsa íntegra) e pré-natal normal. 
Realizou-se CTG, com o seguinte traçado: 
 

 
 

Qual é o diagnóstico? 
 

A) Presença de desacelerações variáveis. 
B) Presença de desacelerações precoces.  
C) Presença de desacelerações tardias.  
D) Sinais de hipóxia fetal grave. 
E) As alternativas C e D estão corretas. 

 
Referência Bibliográfica: ZUGAIB, Marcelo. ET AL. 
Zugaib Obstetrícia.1.ed. Barueri , SP: Malone, 2008, pág 
294-298; 366-367. 

 
 
 

59. O câncer de mama representa cerca de um terço 
de todos os cânceres em mulheres, perdendo 
apenas para o câncer de pulmão como principal 
causa de morte por câncer no sexo feminino. 
Com base nesse contexto, qual alternativa está 
CORRETA? 

 
A) Seu risco não aumenta para as mulheres com 

história familiar positiva. 
B) Dentre as mulheres que desenvolvem a doença, 

20 a 30% têm história familiar. 
C) A sua principal via de disseminação é a 

hematogênica. 
D) Dentre os fatores de risco hormonal, as mulheres 

com menarca tardia e menoapausa precoce têm 
maior chance de desenvolver a doença. 

E) Segundo recomendação da OMS, toda mulher 
deve realizar mamografia a cada 2 anos após os 
50 anos. 

 
Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK BEREK 
E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, pág. 1077. 

 
 
 

60. Os contraceptivos hormonais contêm esteroides 
sexuais femininos, estrogênio e progesterona 
sintéticos combinados ou apenas progestágeno 
isolado.  
Sobre os contraceptivos, é CORRETO afirmar: 

 
A) Quando usados corretamente apresentam taxa 

de gravidez de 10 a 20 a cada 1.000 mulheres 
por ano. 

B) Mulheres tabagistas e hipertensas não 
apresentam maior risco cardiovascular para o 
seu uso. 

C) Os benefícios estabelecidos para o seu uso são 
melhora da dismenorreia, redução de doença 
inflamatória pélvica e redução do câncer 
ovariano. 

D) Na sua composição, o seu principal componente 
é o estrógeno natural estradiol. 

E) Para as mulheres que apresentam spoting 
intermenstrual, deve-se suspender o 
anticoncepcional, porque aumenta o risco de 
câncer de endométrio. 

Referência Bibliográfica: JONATHAN S. BEREK 
BEREK E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, pág.189. 
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PEDIATRIA 
 

61.  Um menino de quatro anos de idade é trazido 
por sua mãe com uma queixa de “dor nas 
nádegas“. Ela relata que o menino apresentou 
vários episódios de fezes com sangue e que está 
frequentemente coçando a região. Sua 
temperatura é de 37,1°C, mas sua região 
perianal está de cor vermelho-vivo, com uma 
borda claramente delineada de eritema. A região 
está difusamente sensível à palpação, mas você 
não observa nenhuma área de nodulação, 
flutuação ou trauma. Os exames diagnósticos 
apropriados e o tratamento para esse paciente 
devem incluir: 

 
A) Administração de pomada para dermatite das 

fraldas. 
B) Hemocultura e antibióticos parenterais. 
C) Teste rápido para estreptococo da região anal e 

antibióticos orais. 
D) Exame com fita gomada para pesquisa de ovos e 

tratamento com albendazol. 
E) Exame parasitológico de fezes para pesquisa de 

ovos e de parasitas e tratamento com albendazol. 

Referência Bibliográfica: BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, 
R. M; JENSON, H. B. Tratado de Pediatria. 15. ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 1997, Cap. 177. 

 
 

 
62.  A transposição das grandes artérias é uma das 

cardiopatias de maior mortalidade no período 
neonatal.  A cirurgia de Jatene, que inverte a 
posição dos grandes vasos, mudou a história 
natural dessa doença.  
Pergunta-se: Por que essa cirurgia deve ser 
realizada nas primeiras semanas de vida? 

 
A) O ventrículo esquerdo, que é o da circulação 

pulmonar, encontra-se preparado para sustentar 
a circulação sistêmica. 

B) Devido à alta mortalidade da doença no período 
neonatal. 

C) O retardo na cirurgia pode acarretar infarto do 
miocárdio, pois as coronárias estão nutridas pelo 
sangue venoso. 

D) O ventrículo direito descompensa rapidamente 
por sustentar a circulação sistêmica. 

E) O fechamento do canal arterial na segunda 
semana impede a realização da cirurgia 
posteriormente.    

 
Referência Bibliográfica: LOPES, F. A.; CAMPOS Júnior, 
D.(Org). Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, v. 
1, pág. 548-550. 
 

 

 
63. “(...) introduziu no sistema jurídico nacional a 

ideologia básica da Declaração Universal dos 
direitos Humanos da Criança ao afirmar o valor 
intrínseco da criança e do adolescente como ser 
humano (...)”. 
 Esse texto se refere a que lei? 

 
A) Lei n. 8.069/90.   
B) Lei n. 6.007/98. 
C) Lei n. 3.409/99. 
D) Lei n. 8.006/98. 
E) Lei n. 4.090/99. 

 
Referência Bibliográfica: LOPEZ, F. A.; CAMPOS Júnior, 
D.(Org). Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, v. 
1, pág. 490, cap.7. 

 
 
 

64. Um menino de 14 anos, com vacinações 
completas, queixa-se de febre e rigidez de nuca 
há dois dias. Queixa-se também de dor de 
garganta e não consegue ingerir nada há um dia, 
devido à dor. Ao exame físico, ele está alerta e 
orientado, mas tem rigidez de nuca e 
preenchimento da linha média na orofaringe 
posterior. Ele está salivando para evitar a dor 
associada à deglutição. O próximo passo no 
manejo desse paciente é: 

 
A) Prescrever antibióticos intramusculares. 
B) Prescrever antibióticos intravenosos. 
C) Realizar uma punção lombar. 
D) Solicitar uma tomografia computadorizada da 

região cervical com contraste. 
E) Solicitar radiografias laterais do pescoço. 

 
Referência Bibliográfica: BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, 
R. M; JENSON, H. B. Tratado de Pediatria. 15. ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 1997, Cap. 327.5. 
 
 
 
 
65. Quais exames complementares podem auxiliar 

na investigação de um recém-nascido que 
apresenta íleomeconial com microcólon? 

 
A) Anticorpos antimúsculo liso e antimitocondrial. 
B) Teste do suor e enema opaco. 
C) Enema opaco e anticorpo antitransglutaminase 

tecidual IgA. 
D) Biópsia de intestino delgado com análise.  
E) Teste de tolerância à lactose. 

 
Referência Bibliográfica: LOPEZ, F. A.; CAMPOS Júnior, 
D.(Org). Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 1.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2006, v. 
1, pág. 1847. 
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66. Um lactente de 6 meses de idade apresenta 

celulite recorrente devido a Streptococcus 
pyogenes ou Staphilococcus aureus. O número 
de glóbulos brancos é de 2500 com 5% de 
neutrófilos, 10% de eosinófilos, 35% de 
monócitos e 50% de linfócitos. O número de 
plaquetas é de 650000. Um irmão e uma prima 
morreram com 18 meses e 2 anos, 
respectivamente. 
O tratamento para o diagnóstico desse paciente 
é: 

 
A) Antibióticos profiláticos. 
B) Fator estimulante de colônias de granulócitos 

(FEC-{G-CSF}). 
C) Transplante de medula óssea. 
D) Imunoglobulina intravenosa. 
E) Interferon. 

 
Referência Bibliográfica: BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, 
R. M; JENSON, H. B. Tratado de Pediatria. 15. ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 1997, Cap. 124.5. 
 
 

 
67. Analise as proposições abaixo referentes às 

parasitoses intestinais e, a seguir, assinale a 
sequência CORRETA. 

 
I. O Enterobius vermicularis é considerado a única 

parasitose de regiões desenvolvidas de clima 
temperado. Sua incidência não está relacionada 
com o nível socioeconômico da população e o 
principal sintoma é o prurido anal e vulvar. 

II. A infecção pelo Necator americanus só ocorre 
pela via percutânea enquanto a transmissão do 
Ancilostoma duodenale também se dá pela via 
oral, pela água e por alimentos contaminados 
com ovos e larvas. 

III. Nos pacientes com AIDS ou outra 
imunodeficiência, a infecção por Strongiloides 
stercoralis caracteriza-se por febre, dor 
abdominal difusa, vômitos, diarreia ou disenteria, 
manifestações de íleoparalítico e de choque, 
associados à hipoproteinemia e à 
hipopotassemia. 

IV. A imunofluorescência direta ou indireta, testes 
imunoenzimáticos e Dipstick-like test são 
utilizados particularmente para diagnosticar 
abscesso amebiano do fígado, dada a alta taxa 
de exames de fezes negativos para esse 
parasita. 

 
A) Falso/ Verdadeiro/ Verdadeiro/ Verdadeiro. 
B) Falso/ Falso/ Verdadeiro/ Verdadeiro. 
C) Falso/ Verdadeiro/ Falso/ Falso. 
D) Verdadeiro/ Falso/ Verdadeiro/ Falso. 
E) Verdadeiro/ Verdadeiro/ Verdadeiro/ Verdadeiro. 

 
Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 1183-1191. 
 

 
68. A hidroxiureia é usada em adultos e também em 

crianças com anemia falciforme, para reduzir a 
morbidade desses pacientes. 
Qual é a sua função? 

 
A) Aumentar o nível da hemoglobina A. 
B) Aumentar o nível da hemoglobina A2. 
C) Aumentar o nível da hemoglobina fetal. 
D) Diminuir o nível da hemoglobina fetal. 
E) Aumentar o nível da hemoglobina S. 
 
Referência Bibliográfica: BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, 
R. M; JENSON, H. B. Tratado de Pediatria. 17. ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 2005, pág.1731. 

 

 

69. Sobre a alergia alimentar, é possível afirmar que: 
 
A) A esofagite eosinofílica é uma enfermidade mais 

frequente em recém-nascidos prematuros. 
B) O teste cutâneo (Prick test) e o RAST (Radio 

Allergo Sorbent Test) são considerados os mais 
sensíveis para identificar as formas com 
manifestações tardias. 

C) A dieta de exclusão de leite de vaca para as 
nutrizes pode ser útil no tratamento de 
manifestações alérgicas em lactentes em 
aleitamento materno. 

D) O leite de cabra é o alimento ideal para o 
tratamento da alergia ao leite de vaca. 

E) As fórmulas parcialmente hidrolisadas são úteis 
para o tratamento da alergia alimentar. 

 
Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 1.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2006, 
v. 1, pág. 863-871. 
 
 

 
70. Qual das afirmativas abaixo apresenta apenas 

doenças com padrão exantemático agudo 
petequial? 

 
A) Mononucleose infecciosa, Doença de kawasaki, 

escorbuto, síndrome de Gianotti-Crosti, verruga. 
B) Sarampo atípico, dermatite herpetiforme, 

endocardite subaguda, meningococcemia, 
impetigo. 

C) Rubéola congênita, mononucleose infecciosa, 
meningococcemia, reação medicamentosa, 
síndrome de Gianotti-Crosti. 

D) Febre maculosa brasileira, vírus echo, 
citomegalovírus, síndrome de Gianotti-Crosti, 
mononucleose infecciosa. 

E) Sarampo atípico, escorbuto, rubéola congênita, 
endocardite subaguda, reação medicamentosa. 

 
Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2006, 
v. 1, pág. 1084. 
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71. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita 
cianótica frequente, porém pode apresentar-se 
sem cianose central. Nessa condição, qual é a 
ausculta mais provável? 

 
A) Segunda bulha hiperfonética em área pulmonar 

com sopro diastólico leve. 
B) Segunda bulha hiperfonética em área tricúspide 

com sopro sistólico importante. 
C) Segunda bulha hiperfonética em área tricúspide 

com sopro sistólico leve. 
D) Primeira bulha hipofonética em área tricúspide 

com ausência de sopro. 
E) Primeira bulha hipofonética em área pulmonar 

com ausência de sopro. 

Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 550-552. 
 
 
 
72. Prematuro de 28 semanas de idade gestacional 

apresentou síndrome do desconforto respiratório 
do recém-nascido. Utilizou ventilação mecânica e 
uma dose de surfactante. Com 7 dias de vida, 
detectaram-se sopro, precórdio hiperdinâmico e 
taquicardia. Aos 14 dias de vida, iniciou com 
distensão abdominal, sendo notado pneumatose 
intestinal no exame radiológico.  
Referente à evolução dessa criança, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) As consequências sistêmicas da persistência do 

canal arterial incluem queda da pressão arterial 
média, acidose metabólica e redução do débito 
urinário. 

B) A tríade laboratorial mais comum que auxilia no 
diagnóstico de enterocolite é acidose metabólica 
persistente, trombocitose e hiponatremia 
refratária.  

C) Para minimizar o efeito inflamatório da síndrome 
do desconforto respiratório no pulmão, indica-se 
dexametasona na primeira semana de vida em 
pequenas doses. 

D) A diarreia na ausência de fezes sanguinolentas é 
o achado mais comum da enterocolite 
necrosante. 

E) A persistência do canal arterial não contribuiu 
para o desenvolvimento do quadro abdominal. 

 
Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 1315-1419. 

 
 
 

73. Com relação às complicações da pneumonia pelo 
Micoplasma pneumoniae, podemos afirmar que: 

 
A) A pleurite e a pericardite acontecem após 

resolução do quadro pulmonar. 
B) Abscesso pulmonar não tem sido descrito 

associado à pneumonia grave. 
C) Artrite séptica é uma complicação mediada por 

resposta autoimune. 
D) A síndrome de Stevens-Jhonson ocorre 

frequentemente. 
E) Rash cutâneo é o achado mais comum. 

 

 Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 1896. 

 
 
 

74. Assinale a alternativa que corresponde às 
alterações cromossômicas de pior prognóstico 
nas crianças com leucemia linfoide aguda. 
 

A) Hiperdiploidia, cromossomo Filadélfia, t(4;11). 
B) Hipodiploidia, cromossomo Filadélfia, t(15;17). 
C) Hiperdiploidia, cromossomo Filadélfia, t(15;17). 
D) Hipodiploidia, cromossomo Filadélfia, t(4;11). 
E) Hipodiploidia, rearranjos dos genes TEL/AML1. 

 
Referência Bibliográfica: BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, 
R. M; JENSON, H. B. Tratado de Pediatria. 17. ed. Rio de 
Janeiro : Guanabara Koogan, 2005, pág.1801. 
 
 
 
75. Considere as seguintes afirmações sobre as 

possíveis medicações utilizadas em sala de parto 
e assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O bicarbonato de sódio, quando indicado, deve 

ser assim: administrado 4 ml/kg de uma solução 
de bicarbonato de sódio na diluição 0,5 mEq/ml. 

B) São indicações para uso de expansor de volume: 
hipotensão, perfusão periférica precária, 
evidência de hemorragia aguda, prematuridade 
extrema. 

C) A medida mais eficaz para reverter a bradicardia 
na sala de parto é a administração de adrenalina 
na concentração de 1:10000, 0,1 a 0,3 ml/kg. 

D) A via umbilical para a administração de 
bicarbonato de sódio não é segura, devendo ser 
evitada. 

E) A atropina reverte a bradicardia nos pacientes 
que não respondem às drogas iniciais. 

 
Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 1325-1337. 

 
 
 

76. Considerando-se a temática do desenvolvimento 
psicomotor nos 2  primeiros anos de vida, 
assinale a  alternativa CORRETA. 

 
A) Com relação à motricidade fina, a criança com 4 

meses  perde a preensão reflexa e passa para 
apreensão voluntária. 

B) Com relação à comunicação e à linguagem a 
criança aponta para os objetos a partir dos 6 
meses de idade. 

C) Em relação ao motor grosseiro, a criança senta 
sem apoio a partir dos 9 meses. 

D) Em relação ao cognitivo, a criança fixa o olhar 
nas próprias mãos a partir dos 7 meses. 

E) A criança consegue construir uma torre de 2 
cubos somente após os 24 meses. 

Referência Bibliográfica: KLIEGMAN, et al. Tratado 
de Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, 
pág.44. 
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77. Com relação ao tema “A Criança com Febre”, 
analise as proposições abaixo. Em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
• A febre bifásica indica uma única doença com 

dois períodos distintos de febre. A poliomielite é 
um exemplo clássico. 

• Bradicardia relativa (dissociação pulso-
temperatura) sugere febre tifoide.  

• A artrite idiopática e granulomatose de Weguener 
são as doenças do tecido conjuntivo associadas 
mais frequentemente à febre de origem 
indeterminada. 

• Conjuntivite palpebral em um paciente febril pode 
indicar doença da arranhadura do gato. 

• A presença de reflexos tendinosos profundos 
hiperativos podem sugerir tireotoxicose como 
causa de febre de origem indeterminada. 

 
A) Existe apenas uma proposição verdadeira. 
B) Existem apenas duas proposições verdadeiras. 
C) Existem apenas três proposições verdadeiras. 
D) Existem apenas quatro proposições verdadeiras. 
E) Todas as preposições estão verdadeiras. 

 
Referência Bibliográfica: KLIEGMAN, et al. Tratado 
de Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, 
pág.1088-1094. 

 
 

 
78. Com relação ao diagnóstico diferencial da criança 

com linfonodomegalia, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Os linfonodos só são considerados aumentados 

quando o seu diâmetro excede 1,5 cm nos 
linfonodos cervicais e axilares e 1,0 cm nos 
inguinais. 

B) Reação a drogas é diagnóstico diferencial de 
linfonodomegalia generalizada sistêmica tanto 
em lactentes, como crianças e adolescentes. 

C) Linfonodos agudamente infectados geralmente 
não são dolorosos. 

D) O aumento de um único linfonodo, mais 
frequentemente no mediastino ou no abdome, é a 
localização mais comum da doença de 
Castelman. 

E) O Linfoma apresenta como localização mais 
comum a região cervical e epitroclear. 

 
Referência Bibliográfica: KLIEGMAN, et al. Tratado 
de Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, 
pág.2098, 2100. 

 
 

 
79.  Enfocando-se o tema “crises convulsivas e 

epilepsia”, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Síndrome de West é uma epilepsia juvenil que se 

caracteriza clinicamente por uma crise de 
ausência mesclada com crise tônica, recorrente. 
No eletroencefalograma encontra-se uma 
atividade lenta com descargas epileptiformes tipo 
ponta onda lenta. 
 

B) A crise convulsiva febril simples ocorre em 
vigência de febre, geralmente de natureza 
generalizada e tônico-clônica; dura alguns 
segundos, raramente até 15 minutos, e ocorre 
somente uma vez em 24 horas. 

C) Na investigação de crise convulsiva febril, a 
pesquisa do líquido cefalorraquidiano deverá ser 
feito obrigatoriamente em todas as crianças até 5 
anos de idade. 

D) No manejo da crise convulsiva, a primeira droga 
de escolha a ser administrada é o fenobarbital. 

E) A carbamazepina é uma droga eficaz no 
tratamento das epilepsias generalizadas. 
 
Referência Bibliográfica: KLIEGMAN, et al. Tratado 
de Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, 
pág. 2463, 2464, 2470 e 2472-3. 

 
 
 

80. Em uma mulher grávida, a tuberculose pulmonar 
e, principalmente, extrapulmonar, além de 
linfadenite, está associada a um maior risco de 
prematuridade, retardo de crescimento fetal, 
baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal.  
A partir do comprometimento placentário, os 
bacilos tuberculosos atingirão primeiramente que 
órgão? 

 
A) Pulmão. 
B) Pele. 
C) Ossos. 
D) Intestino. 
E) Fígado. 

 
Referência Bibliográfica: KLIEGMAN, et al. Tratado 
de Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, 
pág.1246. 

 
 
 

81. Com relação ao aleitamento materno e à infecção 
na nutriz, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Com relação à mãe com varicela, o aleitamento 

materno está contraindicado temporariamente 
quando as lesões surgem até sete dias antes ou 
três dias depois do parto. 

B) Com relação à mãe com tuberculose, se ela for 
abacilífera, o recém-nascido não deve receber a 
BCG logo ao nascer, porém há restrição quanto à 
amamentação. 

C) Não há evidência indicando que a malária possa 
ser transmitida pelo leite materno. 

D) Na hepatite B materna, não contraindicamos a 
amamentação, pois o vírus não é excretado no 
leite materno. 

E) No caso de receber a vacinação contra a rubéola, 
a nutriz não deverá amamentar. 
 

Referência Bibliográfica: CAMPOS Júnior, D.(Org); 
LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria - Sociedade Brasileira 
de Pediatria. 2.ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2009, 
v. 1, pág. 288-290. 
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CLÍNICA MÉDICA 
 

82. Avalie as assertivas abaixo. 
 

I. São exemplos de sintomas negativos da 
esquizofrenia: embotamento afetivo, 
comportamento bizarro, neologismo. 

II. Alucinações auditivas características da 
esquizofrenia são as vozes de comando. 

III. A esquizofrenia simples caracteriza-se por 
pensamento desorganizado, comportamento 
bizarro e afeto pueril. 
 
Está(ao) CORRETA(S): 

 
A) Somente a assertiva I. 
B) Somente a assertiva II.  
C) Somente a assertiva III. 
D) As assertivas I e II.  
E) As assertivas II e III. 

 
Referência Bibliográfica: DALGALARRONDO, P. 
Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. pág. 328-331. 
 

 
 

83. A glândula tireoide é considerada a maior 
glândula endócrina do organismo. É formada por 
folículos que envolvem um material coloide, que, 
por sua vez, é constituído de 75% de 
tireoglobulina. As células do epitélio tireoidiano 
são responsáveis pela síntese e armazenamento 
do hormônio dessa glândula.  
 
Baseando-se na fisiologia normal da tireoide, 
qual das questões abaixo está INCORRETA? 

 
A) A levotiroxina é produzida apenas pela tireoide, 

sendo o principal produto secretório da glândula. 
B) A célula tireoidiana necessita de um 

cotransportador (essa proteína se denomina NIS) 
para a captação de iodeto para posterior síntese 
hormonal. 

C) O excesso de iodeto inibe a formação de 
hormônio tireoidiano, a curto prazo, assim como 
a sua liberação. 

D) A maior parte de triiodotironina é produzida no 
tecido periférico por 5’desiodação extratireoidiana 
do T4. 

E) Os efeitos dos hormônios tireoidianos são 
mediados principalmente pela ligação do T4 a 
proteínas receptoras nucleares de hormônio 
tireoidiano. 

 
Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.1617-1641. 
 
 
 
 
 
 
 

84. Assinale a alternativa que contém a CORRETA 
associação do tipo de vasculite e a respectiva 
lesão cutânea. 
 

A) Angiíte leucocitoclástica – nódulos eritematosos, 
purpúricos e ulcerados, placas e púrpura. 

B) Lupus eritematoso sistêmico – nódulos 
subcutâneos profundos com ulceração, livedo 
reticular e equimoses. 

C) Doença de Takayasu – necrose cutânea no couro 
cabeludo. 

D) Granulomatose de Wegener – pápulas 
purpúricas, bolhas hemorrágicas e infartos 
cutâneos. 

E) Angiíte Granulomatosa Alérgica de Churg e 
Strauss – nódulos ulcerativos, gangrena 
periférica. 
 

Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.2353. 

 
 
 

85. Uma mulher de 37 anos queixa-se de cefaleia, 
visão borrada durante um ano e está piorando 
lentamente. Como parte da avaliação, o clínico 
solicitou uma ressonância magnética que 
mostrou: 
 

 
 
 

Qual é o diagnóstico desse paciente? 
 

A) Abscesso cerebral. 
B) Glioblastoma. 
C) Astrocitoma de baixo grau. 
D) Meningioma. 
E) Oligodendroma. 

 
Referência bibliográfica: FAUCI, A.S.; BRAUNWALD, E.; 
KASPER, D.L.; HAUSER, S.L.; LONGO, D.L.; JAMESON, 
J.L.; LOSCALZO, J. (Eds.). Harrison´s Principles of 
Internal Medicine. 17th Edition. New York: Mc Graw Hill, 
2008, pág. 439. 
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86. A lesão abaixo é decorrente de acidente ofídico 
em área de mata no interior do Paraná. Havia 
ocorrido aproximadamente há 4 horas da entrada 
do paciente no hospital. Não há sintomas 
sistêmicos, apenas dor intensa no local. Pelo 
aspecto da lesão, assinale a alternativa que 
sugere CORRETA e RESPECTIVAMENTE a 
ação da peçonha e o gênero do ofídeo. 

 

 
 
 

A) Ação proteolítica e coagulante, gênero Bothrops.  
B) Ação proteolítica e coagulante, gênero Crotalus. 
C) Ação miotóxica e coagulante, gênero Micrurus. 
D) Ação miotóxica e neurotóxica, gênero Crotalus. 
E) Ação proteolítica e neurotóxica, gênero Bothrops. 

 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério da Saúde. 
Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e 
tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. 
ed. Brasília. Ministério da Saúde. 2001. 

  
 

 
87. Qual é o diagnóstico mais provável para o caso 

abaixo?  
 

 
 

A) Doença renal em fase terminal. 
B) Doença de Graves. 
C) Anemia ferropriva. 
D) Pseudohiperparatireoidismo. 
E) Sarcoidose. 

Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.861. 
 

 
 

88. Avalie as assertivas como verdadeiras ou falsas. 
Em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Alucinação visual são a percepção deformada de 

um objeto real e presente.  
II. O indivíduo que sente que seu intestino está 

secando, o seu fígado despedaçando, o seu 
cérebro encolhendo está apresentando 
alucinações cenestésicas.  

III.  Fabulação é a alteração do pensamento em que 
o indivíduo fica imaginando uma situação 
desejada. 

IV. Não se pode dizer que há diferença entre 
ansiedade e angústia. 

V. A impossibilidade de um indivíduo entender uma 
metáfora ou um pensamento abstrato é uma 
alteração do pensamento que é chamado 
“pensamento inibido”. 

�

�

A) V, V, F, F, F 
B) F, V, F, F, F 
C) F, F, V, F, V 
D) V, F, V, V, V 
E) V, F, F, V, V 

 
Referência Bibliográfica: DALGALARRONDO, P. 
Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. págs. 127- 128; 148; 166; 
197-198 . 
 
 
 
89. Qual das drogas abaixo apresenta efeito inibidor 

sobre o intestino delgado e cólon? 
 

A) Análogos da acetilcolina. 
B) Metoclorpramida. 
C) Neostigmina. 
D) Cisaprida. 
E) Secoverina. 

�

Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.692. 
 
 
 
90. Qual das afirmativas abaixo não é considerada 

causa de demência potencialmente reversível? 
 

A) Demência na doença de Hashimoto. 
B) Demência na diálise renal. 
C) Demência no hematoma subdural bilateral. 
D) Demência na sífilis. 
E) Demência frontotemporal. 

 
Referência bibliográfica: FAUCI, A.S.; BRAUNWALD, E.; 
KASPER, D.L.; HAUSER, S.L.; LONGO, D.L.; JAMESON, 
J.L.; LOSCALZO, J. (Eds.). Harrison´s Principles of 
Internal Medicine. 17th Edition. New York: Mc Graw Hill, 
2008, pág. 7985-8027; 8009-8010. 
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91. Um paciente submete-se à cirurgia bariátrica e 
apresenta, no pós-operatório, vômitos incoercíveis, 
confusão mental, amnésia anterógrada, nistagmo e 
ataxia. Qual das afirmativas abaixo corresponde ao 
diagnóstico que deve ter tratamento de emergência? 

 
A) Síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
B) Polineuropatia sensoriomotora. 
C) Síndrome do neurônio motor superior. 
D) Síndrome de Guillain-Barré. 
E) Síndrome miastênica. 
 

Referência Bibliográfica: JUHASZ-POCSINE K, 
RUDNICKI, S.A; Archer RL, HARIK SI. Neurologic 
complications of gastric bypass surgery for morbid 
obesity. Neurology. 2007;68:1843-1850. 
Referência Bibliográfica: FORTINI I. In: R NITRINI R, LA 
Bacheschi (eds.). A neurologia que todo o médico deve 
saber. São Paulo/SP: Editora Atheneu, 2005; pág. 366. 
 
 
 
92. Quanto à estenose aórtica, é CORRETO afirmar: 

 
A) O sopro reduz em intensidade com a manobra do 

esforço isométrico. 
B) A dispneia e a insuficiência cardíaca 

habitualmente precedem a síncope. 
C) O uso de vasodilatadores retarda a progressão 

da doença. 
D) A moléstia reumática é responsável por 95% dos 

casos. 
E) A plastia percutânea por balão é o tratamento de 

escolha em pacientes sem outras morbidades, 
pois o índice de recidiva da estenose é bastante 
reduzido. 

 
Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.327. 

 
 
 

93. Um paciente de 14 anos de idade ingeriu grande 
quantidade de comprimidos de aspirina. Qual é o 
distúrbio ácido-básico esperado? 

 
A) Alcalose metabólica. 
B) Acidose metabólica hiperclorêmica pura ou 

associada à acidose respiratória. 
C) Alcalose respiratória pura ou associada à acidose 

metabólica com ânion gap aumentado. 
D) Alcalose respiratória associada à alcalose 

metabólica cloreto-responsiva. 
E) Acidose respiratória pura ou associada à alcalose 

metabólica hipoclorêmica. 
 

Referência bibliográfica: FAUCI, A.S.; BRAUNWALD, 
E.; KASPER, D.L.; HAUSER, S.L.; LONGO, D.L.; 
JAMESON, J.L.; LOSCALZO, J. (Eds.). Harrison´s 
Principles of Internal Medicine. 17th Edition. New 
York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 291. 

 
 
 

94. Um paciente masculino, 60 anos, IMC = 36,1 
kg/m², sem tratamento algum até o momento, 
procurou um médico para realizar exames de 
rotina. Após a realização dos exames solicitados, 

detectou-se, além da obesidade, edema de MMII 
++/IV e glicemia de jejum = 130 mg/dl. Alguns 
dias depois, ao repetir os exames, a taxa de 
glicemia de jejum foi de 145 mg/dl; creatinina 
1,5mg/dl; TGO,TGP e gamaGT com alterações 
muito leves; ecografia abdominal = esteatose 
hepática grau I.  
 
Qual o procedimento CORRETO para o paciente 
em questão? 

 
A) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 

(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar glitazona. 

B) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar dieta + atividade 
física + sulfoniluréia. 

C) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar acarbose + dieta + 
atividade física. 

D) Em decorrência de ser um paciente diabético, 
além da mudança de hábitos de vida, iniciar 
gliptina. 

E) Em decorrência de ser um paciente diabético, 
além das mudanças de hábitos de vida, 
iniciar insulina. 
 

Referência Bibliográfica: GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1658-1678. 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2009. 
ed. pág. 39-45. 

 
 

95. Assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS 
e (F) para as FALSAS. 

 
I. Efavirenz é uma das drogas utilizadas no 

tratamento do HIV e atua inibindo a enzima 
integrase. 

II. A quimioprofilaxia pós-exposição sexual não é 
utilizada como rotina devido ao risco de 
dislipidemia e lipodistrofia, provocadas pelas 
drogas antirretrovirais. 

III. A profilaxia primária para histoplasmose em 
paciente com AIDS é feita com fluconazol usado 
diariamente nos pacientes com CD4 menor que 
100 cel/mm³. 

IV. A pravastatina e atorvastatina são drogas que 
podem ser usadas, com cautela, em pacientes 
com HIV em uso de antirretrovirais. No 
tratamento de dislipidemias não responsivas, à 
mudança de hábito alimentar e de atividade 
física, sinvastatina deve ser evitada. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A) F, F, F, F 
B) V, F, F, F 
C) V, V, V, F 
D) F, F, V, V 
E) F, F, F, V 

 
Referência Bibliográfica: TAVARES, W; MARINHO, L. A. 
C. Rotinas de diagnóstico e tratamento de doenças 
infecciosas e parasitárias. 2.ed. São Paulo: 
Atheneu,2007.pág. 64. 
Referência Bibliográfica: BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa 
Nacional de DST/Aids. Recomendações para Terapia 
Antiretroviral em Adultos e Adolescentes infectados 
pelo HIV 2008. Brasília, 2008. 
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96. Qual das seguintes medicações não pode ser 
utilizada para reverter uma taquicardia supra- 
ventricular com paciente clinicamente estável? 

 
A) Adenosina. 
B) Verapamil. 
C) Metoprolol. 
D) Diltiazen. 
E) Nifedipina. 
 
Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.270. 
 
 
 
 
97. Um homem, 23 anos, com edema de tornozelo 

esquerdo, de início agudo, sem histórico de 
trauma, apresentou, 2 semanas antes, quadro de 
diarréia, com melhora após tratamento de 10 dias 
com antibiótico. Hemoglobina 14.1, leucócitos 
6.200, VHS 62mm, ácido úrico 7.8 mg/dl.  

 
Qual é o melhor diagnóstico para esse caso? 

 
A) Artrite reumatóide. 
B) Gota. 
C) Artrite séptica. 
D) Artrite reativa. 
E) Pseudogota. 

 
Referência Bibliográfica: GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1509. 

 
 

 
 

98. Um paciente com este exame de fundocóspico 
apresenta como principal dado clínico: 
 

 
 
 

A) Hemoglobina A1C maior que 8%. 
B) Síndrome da sela túrcica vazia.  
C) Ingestão aguda de metanol. 
D) Pressão arterial – 260 x 130 mmHg. 
E) Glomerulopatia de lesões mínimas.  

 
Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.pág.264. 

 
 

99. Um paciente de 79 anos foi submetido à 
aortografia. Dois dias depois, apresentou livedo 
reticular e púrpura palpável em membros 
inferiores. Exames laboratoriais na ocasião 
demonstraram aumento da creatinina sérica, 
eosinofilia e hipocomplementenemia.  

 Trata-se de: 
 

A) Doença renal ateroembólica. 
B) Trombose de artéria renal. 
C) Trombose de veia renal. 
D) Síndrome hemolítica-urêmica. 
E) Vasculite leucocitoclástica. 

 
Referência bibliográfica: FAUCI, A.S.; BRAUNWALD, 
E.; KASPER, D.L.; HAUSER, S.L.; LONGO, D.L.; 
JAMESON, J.L.; LOSCALZO, J. (Eds.). Harrison´s 
Principles of Internal Medicine. 17th Edition. New 
York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 1812. 

 
 
 

 
100.  O eletrocardiograma apresenta complexos QRSs 

de 140 ms, intervalo PR de 160 ms e o seguinte 
padrão: 
 

 
 
O que se encontra no eletrocardiograma é: 

 
A) Bloqueio completo do ramo direito. 
B) Bloqueio da divisão ântero-superior do ramo 

direito. 
C) Bloqueio completo do ramo esquerdo. 
D) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. 
E) Bloqueio incompleto de ramo direito. 

 
Referência bibliográfica: GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna. 22.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 
pág.1617-1641. 

 
 
 
 
 

 


