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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA SEM PRÉ–REQUISITO  

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

 1. Esta PROVA contém 100 questões numeradas de 01 a 

100. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

 

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

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 

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

 

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

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

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

nas uma responde corretamente à questão. 

 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

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

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

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA. 

 

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

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

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

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

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

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores au-

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

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

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 1 ( U M A )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00001 
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1. De acordo com o conceito de prevenção quaternária 
do Comitê Internacional de Classificação do Wonca, 
assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Medidas aplicáveis a uma doença ou grupo de 

doenças em particular, de forma a interceptar as 
causas da doença antes que estas envolvam o 
paciente. 

B) Conjunto de medidas utilizadas para a detecção 
precoce e imediata intervenção para controle de 
um problema ou doença e a minimização de suas 
consequências. 

C) Medidas voltadas a fornecer serviços adequados 
de apoio e reabilitação para minimizar a morbida-
de e maximizar a qualidade de vida após a pre-
sença de uma doença ou lesão de longo prazo.  

D) Medidas que focam na redução de maiores com-
plicações de uma doença ou problema existente, 
por meio de tratamento e reabilitação. 

E) Ação feita para identificar uma pessoa ou popula-
ção em risco de supermedicalização, para prote-
gê-los de uma intervenção médica invasiva e su-
gerir procedimentos científica e eticamente acei-
táveis. 

 
2. Mudanças profundas aconteceram nos últimos anos 

sobre a compreensão dos processos de saúde e do-
ença. O modelo biomédico mostrou-se insuficiente 
frente à complexidade do conceito de saúde. Tornou-
se necessário um novo conceito de cuidado, surgindo, 
então, a Atenção Primária à Saúde (APS), com foco 
na atenção integral. A APS caracteriza-se por: 

 

A) definir saúde como ausência de doença, tem sua 
atenção centrada no indivíduo, a intervenção tem 
predominância do profissional médico e o funcio-
namento do serviço baseia-se na demanda es-
pontânea. 

B) ser centrada em ações curativas, o planejamento 
e programação de  suas ações independe do per-
fil epidemiológico da população e compreende 
saúde como qualidade de vida. 

C) ter o hospital como principal serviço de cuidado, 
sendo este a porta de entrada do sistema de saú-
de. 

D) definir saúde como qualidade de vida, tem sua 
atenção centrada no coletivo, a intervenção é com 
equipe multidisciplinar e o funcionamento do ser-
viço baseia-se na organização da demanda e aco-
lhimento dos problemas da população. 

E) valorizar a participação comunitária e perfil local 
da população, embora esta não tenha qualquer 
mecanismo ou instrumento de interferência nas 
ações locais de saúde. 

 
3. T. O., sexo masculino, 60 anos, procurou o médico de 

sua área na US porque iniciou com sintoma de verti-
gem rotatória, intensa, acompanhada de náuseas e 
vômitos. Nega sintomas auditivos. Relata melhora dos 
sintomas ao permanecer imóvel e piora com movi-
mentação. Nega febre ou outros sintomas. Ao exame 

físico e neurológico, não apresenta alterações. Ao 
realizar a manobra de Nylen-Bárány, você observou 
nistagmo fatigável, durando menos de um minuto, ho-
rizontal. O diagnóstico e a conduta são, respectiva-
mente:  

 
A) Vertigem Paroxística Postural Benigna. Não é ne-

cessário realizar exames de imagem. O tratamen-
to não medicamentoso inclui orientações, repouso 
e reabilitação vestibular. Os fármacos sintomáti-
cos devem ser usados de forma racional e por pe-
ríodos curtos. Em pacientes idosos, preferir dime-
nidrato 50mg 2-4x ao dia. 

B) Doença de Ménière. É necessário realizar exame 
de imagem para exclusão de neurinoma do acús-
tico. Os fármacos sintomáticos devem ser usados 
de forma racional e por períodos curtos. 

C) Vertigem Paroxística Postural Benigna. É neces-
sário encaminhamento à Neurologia. Nenhum tra-
tamento pode ser iniciado antes do diagnóstico 
ser firmado. 

D) Labirintite. Não é necessário realizar exames de 
imagem. O tratamento medicamentoso pode ser 
feito com bloqueadores de canal de cálcio, como 
flunarizina 5-10mg, à noite, e cinarizina 12,5-25mg 
3x, ao dia. 

E) Vertigem de origem central. É obrigatório o enca-
minhamento ao especialista e realização de exa-
mes de imagem. O tratamento não deve ser inici-
ado até o diagnóstico ser firmado. 
 

4. Dor lombar é uma queixa muito frequente em Atenção 
Primária à Saúde. É comum o excesso de exames 
complementares desnecessários relacionados a esse 
sintoma. Assinale a alternativa na qual NÃO encon-
tramos sinais de alerta para a dor lombar. 

 
A) Trauma importante e idade maior que 50 anos. 
B) Histórico prévio de neoplasia ou dor que piora ao 

repouso. 
C) Dor forte com piora à movimentação. 
D) Perda de peso inexplicada e febre por mais de 48 

horas. 
E) Dor com duração maior de um mês e sem respos-

ta a tratamento. 
 

5. Na Atenção Primária, a hipertensão arterial é uma das 
doenças mais importantes a ser manejada. Com rela-
ção ao seu tratamento medicamentoso, assinale a al-
ternativa INCORRETA. 

 
A) A monoterapia pode ser a estratégia anti-

hipertensiva inicial para pacientes com hiperten-
são arterial estágio 1 e com risco cardiovascular 
baixo a moderado. 

B) O uso da combinação de inibidor da ECA e blo-
queador do receptor AT1 da angiotensina II em 
pacientes hipertensos é benéfico para reduzir ris-
co cardiovascular em comparação com os medi-
camentos usados em separado e não aumenta o 
risco de eventos adversos. 
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C) Quando administrados a longo prazo, os inibido-
res da enzima conversora da angiotensina retar-
dam o declínio da função renal em pacientes com 
nefropatia diabética ou de outras etiologias, po-
rém, em indivíduos com insuficiência renal crôni-
ca, podem eventualmente agravar a hiperpotas-
semia. 

D) Foi comprovada a eficácia dos diuréticos na redu-
ção da morbidade e da mortalidade cardiovascula-
res, sendo que para uso como anti-hipertensivos 
são preferidos os diuréticos tiazídicos e similares, 
em baixas doses, deixando os diuréticos de alça 
reservados para situações de hipertensão associ-
ada à insuficiência renal e na insuficiência cardía-
ca com retenção de volume. 

E) Os betabloqueadores de primeira e segunda ge-
ração são contraindicados a pacientes com asma 
brônquica, DPOC e bloqueio atrioventricular de 
segundo e terceiro graus. 

 
6. Um evento coronário agudo é a primeira manifestação 

da doença aterosclerótica em pelo menos metade dos 
indivíduos que apresentam essa complicação. Desta 
forma, a identificação dos indivíduos assintomáticos 
que estão mais predispostos é crucial para a preven-
ção efetiva com a correta definição das metas tera-
pêuticas individuais. Assinale a alternativa INCORRE-
TA quanto ao risco cardiovascular. 

 
A) O paciente que apresenta manifestações clínicas 

da doença aterosclerótica ou de seus equivalen-
tes não requer outras etapas para estratificação 
de risco, sendo considerado automaticamente de 
alto risco. 

B) Nos indivíduos de risco intermediário, deve-se uti-
lizar os fatores agravantes, que, quando presen-
tes, reclassificam o indivíduo para a condição de 
alto risco. 

C) Se o paciente apresentar história de procedimen-
tos de revascularização arterial, é considerado de 
alto risco. 

D) A presença de doença renal crônica não interfere 
na classificação de risco cardiovascular. 

E) O uso de estatinas está recomendado para paci-
ente de alto risco com LDL elevado. 
 

7. Sintomas depressivos são queixas comuns em Aten-
ção Primária à Saúde (APS); erros também comuns 
são rotular, aceitar e medicar precocemente sem ex-
plorar o contexto do sofrimento, usar antidepressivos 
em doses baixas quando há indicação de tratamento 
e não solicitar apoio de outros profissionais da APS. 
Das alternativas abaixo, assinale a INCORRETA. 

 
A) Uma vez iniciado, o tratamento medicamentoso 

jamais deve ser interrompido. 
B) Hipotireoidismo, demência e mesmo condições 

clínicas debilitantes, como anemia grave, entram 
como diagnósticos diferenciais. 

C) A atividade física tem boa evidência em quadros 
de depressão leve e moderada. 

D) Sintomas como perda de peso importante e qua-
dros psicóticos são sinais de gravidade e deve-se 
considerar a necessidade de internamento. 

E) Paciente com ideação suicida e/ou tentativa de 
suicídio deve ser encaminhado a internamento. 
 

8. Com relação à realização de pré-natal de baixo risco, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A pesquisa de estreptococo B-hemolítico não tem 

impacto, pois não reduz sepse neonatal. 
B) O tratamento para sífilis em gestantes deve ser 

realizado na Atenção Primária à Saúde, com re-
comendação de uso de penicilina. 

C) Um bom pré-natal está relacionado proporcional-
mente à quantidade de ecografias obstétricas rea-
lizadas durante as primeiras 36 semanas. 

D) É indicado realizar pesquisa de toxoplasmose em 
todos os trimestres, mesmo nas gestantes IgG 
positivo e IgM negativo. 

E) Uma vez realizada a glicemia de jejum no primeiro 
trimestre e esta esteja normal, não há necessida-
de de realizar exames subsequentes. 
 

9. Na atualidade, o rastreamento de doenças tornou-se 
algo comum. Muitos pacientes entram no consultório 
desejando realizar um check-up. O rastreamento tra-
ta-se de um conjunto de exames ou testes aplicados 
em pessoas sadias, o que implica garantia de benefí-
cios relevantes frente aos riscos e danos previsíveis e 
imprevisíveis da intervenção. O rastreamento e a de-
tecção precoce podem ser benéficos ou ser parte de 
um processo de medicalização intenso, gerando inter-
venções diagnósticas e terapêuticas excessivas e, por 
vezes, danosas. De acordo com o Ministério da Saú-
de, assinale a alternativa CORRETA.   

 
A) Ao selecionar um exame de rastreamento, o pri-

meiro passo são exames com alta especificidade, 
gerando baixa taxa de falso-negativos, e o segun-
do passo, exames confirmatórios de alta sensibili-
dade. 

B) Todo homem e mulher acima de 20 anos deve re-
alizar rastreamento de perfil lipídico. 

C) Os exames que detectam a condição clínica no 
estágio assintomático devem ser disponíveis, 
aceitáveis e confiáveis. 

D) Deve-se solicitar exames de urina, fezes e sangue 
para todas as crianças rotineiramente. 

E) Recomenda-se o rastreamento de câncer de ma-
ma anual, por meio de mamografia, para mulheres 
a partir dos 40 anos. 
 

10. As doenças exantemáticas são situações prevalentes 
na Atenção Primária à Saúde. Com relação a essas 
doenças na infância, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) A varicela é causada pelo parvovírus B19. Apre-

senta-se com erupções cutâneas pruriginosas 
confluentes que formam placas ásperas ao toque, 
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presentes, principalmente, nas extremidades, 
poupando mucosas. O tratamento é sintomático. 

B) Escarlatina é causada por um herpesvírus huma-
no. Surge com febre alta, erupção cutânea que 
primeiro são máculas eritematosas e evoluem ra-
pidamente para maculopápulas e vesículas. O tra-
tamento é sintomático. 

C) Eritema súbito é uma doença causada pelo es-
treptococo beta-hemolítico do grupo A. Apresenta-
se como uma erupção maculopapular com ausên-
cia praticamente total de sintomas. Pode haver 
prurido. O tratamento é com penicilina oral ou inje-
tável. 

D) Sarampo é causado por um vírus da família toga-
viridae. É pouco contagiosa, o paciente apresenta 
febre, tosse, coriza, e erupção puntiforme, aver-
melhada, áspera ao toque, confluente, que desa-
parece com a pressão dos dedos. O tratamento é 
sintomático e de suporte. 

E) Rubéola é causada por um vírus do gênero rubiví-
rus. Apresenta-se com erupção cutânea, mas, em 
adultos jovens, pode haver pródromos de alguns 
dias, como febre, anorexia, dor de garganta, tosse 
discreta, conjuntivite e cefaleia. O tratamento ba-
sicamente é de suporte e sintomático. 
 

11. Uma criança do gênero masculino com 18 meses de 
idade, nascida a termo, é conduzida pela genitora ao 
Posto de Saúde para uma avaliação pediátrica do de-
senvolvimento. Analise as proposições a seguir: 

 

I. Espera-se que esta criança fale entre 10-15 pala-
vras. 

II. Espera-se para esta criança que suba as escadas 
sem apoio, corra, pule e salte. 

III. Espera-se que esta criança construa uma torre 
composta de oito cubos. 

IV. Espera-se que esta criança coma sozinha e identi-
fique uma ou mais partes do corpo. 

V.  A criança, ao atingir 24 meses, terá a metade da 
sua altura final de adulto. 

 
Estão CORRETAS as proposições:  

 

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

 

12. Em relação aos temas epilepsias, crises convulsivas e 
crises convulsivas febris, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É importante classificar o tipo de crise epiléptica, 
pois o seu tipo pode dar indicação da causa do 
distúrbio epileptiforme. Assim sendo, a Carbama-
zepina é a medicação de primeira escolha no tra-
tamento de manutenção das crises parciais nas 
crianças e nos adultos. 

B) A síndrome de West é uma epilepsia que ocorre 
normalmente em crianças acima dos três anos e 

ela é geralmente uma epilepsia de bom prognósti-
co. 

C) A idade pico para o início das crises convulsivas 
febris é de três a quatro anos. 

D) No manejo emergencial da crise convulsiva, exce-
to o período neonatal e após a realização das 
medidas gerais, a primeira medicação a ser utili-
zada é o fenobarbital. 

E) Na ausência típica, o padrão eletroencefalográfico 
é caracterizado por descargas generalizadas tipo 
complexo de ponta-onda lenta, ou seja, 1-a 2 ci-
clos por segundo. 
 

13. Com relação ao tema enxaqueca, analise as proposi-
ções a seguir: 

 

I. Para caracterizar-se uma enxaqueca com aura, 
basta o paciente ter tido dois episódios de cefaleia 
pulsante, associado com uma aura (visual, moto-
ra, sensitiva ou distúrbio de fala), com episódios 
gastrointestinais e não atribuídos a nenhuma ou-
tra causa. 

II.  As síndromes periódicas da infância são comu-
mente sintomas precursores de enxaqueca. 

III.  Como tratamento profilático das enxaquecas po-
dem ser utilizados os anticonvulsivantes, como o 
Topiramato, a Gabapentina e o Valproato de só-
dio. 

IV. Para o diagnóstico de enxaqueca sem aura, o pa-
ciente deve ter pelo menos cinco episódios de ce-
faleia do tipo pulsátil, geralmente hemicranina, as-
sociados a fenômenos gastrointestinais com dura-
ção de 4 a 72 horas. 

V.  A prevalência da enxaqueca nos adultos é 5-10 
% nos homens e 15-20% nas mulheres. 

 

Estão CORRETAS as proposições:  
 

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

 
14. Carlos Augusto, de 29 anos, será submetido a uma 

cirurgia para correção de hérnia inguinal com aneste-
sia local. Na consulta ele refere estar assintomático, e 
nega internações prévias e doenças crônicas. O pro-
tocolo para avaliação pré-operatória desse paciente: 

 
A) é a solicitação da radiografia de tórax e do eletro-

cardiograma. 
B) é a solicitação do eletrocardiograma.  
C) não inclui solicitação de exames complementares. 
D) Inclui hemograma e glicemia, além da radiografia 

de tórax e do eletrocardiograma. 
E) Inclui hemograma, glicemia de jejum, creatinina. 

além da radiografia de tórax e do eletrocardiogra-
ma.  
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15. Antônio Carlos, 43 anos, refere que apresenta, há 
muitos anos, “nem se lembra desde quando” (sic), 
azia. Há um ano, notou que a comida parece que “vol-
ta até a boca” (sic). Ele iniciou tratamento com dose 
plena de IBP (inibidor de bomba de prótons) por seis 
semanas, mas relata que o remédio não alterou seus 
sintomas. Sobre a investigação diagnóstica e avalia-
ção de pacientes com queixa de refluxo gastroesofá-
gico. 

 

Analise as proposições a seguir: 
 

I. A endoscopia digestiva alta é um exame funda-
mental nesses doentes tanto para a avaliação da 
mucosa esofágica como para excluir outras doen-
ças, como tumores. Se a mucosa estiver toda 
normal, pode-se excluir a doença do refluxo eso-
fágico. 

II. Um indivíduo saudável pode apresentar aberturas 
espontâneas do esfíncter esofágico inferior ocasi-
onalmente, sem isso indicar uma situação patoló-
gica. 

III. O esôfago de Barret é reconhecido como a pre-
sença de epitélio do tipo escamoso no esôfago 
distal.   

IV. Em um paciente com indicação de tratamento 
operatório para a Doença do Refluxo Gastroeso-
fágico, o resultado do exame de manometria eso-
fágica pode modificar a técnica utilizada durante a 
cirurgia (tipo de válvula antirrefluxo).  

 
Estão CORRETAS as proposições:  

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

 
16. Uma moça de 24 anos estava na fila do banco quan-

do, subitamente, apresentou tontura, sofreu uma sín-
cope e caiu ao chão, pálida, com a mão no abdome 
inferior à direita. O pulso radial estava filiforme e, rapi-
damente, chamaram uma ambulância do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência), que a en-
caminhou para um hospital. Ela chega com os seguin-
tes dados vitais: PA = 75x30 mmHg, P = 135 bpm e 
FR = 32 irpm. Sobre esse caso e o diagnóstico dife-
rencial de abdômen agudo, analise as proposições a 
seguir: 

 
I. A descrição do caso é compatível com um abdo-

me agudo do tipo inflamatório e, pela idade e sexo 
da paciente, as hipóteses diagnósticas incluem 
apendicite aguda e doença inflamatória pélvica. 

II. A descrição do caso é compatível com um abdo-
me agudo do tipo hemorrágico e, pela idade e se-
xo da paciente, as hipóteses diagnósticas incluem 
cisto de ovário roto e gravidez ectópica rota. 

III. A dor visceral apresenta um início súbito e de difí-
cil localização e a dor parietal apresenta um início 
insidioso, porém, de fácil localização. 

IV. A melhor conduta nesse caso seria solicitar uma 
ultrassonografia abdominal para definir o diagnós-
tico dessa paciente. 
 

Estão CORRETAS a(s) proposição(ões):  
 

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

 

17. Primigesta na 11ª semana retorna à consulta de rotina 
de pré-natal com os seguintes exames para toxo-
plasmose: Toxoplasmose IgG: Reagente; IgM: Rea-
gente. Foi solicitado teste de avidez de IgG específico 
para toxoplasmose, que teve como resultado baixa 
avidez. O relato corresponde: 

 
A) à imunidade à toxoplasmose. 
B) à doença adquirida há mais de quatro meses. 
C) à doença aguda. 
D) ao baixo risco de doença para o feto. 
E) à susceptibilidade à toxoplasmose. 

 
18. Tercigesta com aborto anterior e cesárea anterior na 

36ª semana por pré-eclâmpsia grave. Atualmente, es-
tá na 34ª semana de gestação com PAS: 140 mmHg e 
PAD: 85 mmHg assintomática sob uso de alfametildo-
pa, 750 mg ao dia. Dentre os exames solicitados, 
apresentou no exame de dopplervelocimetria obstétri-
ca a presença de centralização fetal e ducto venoso 
com onda A negativa. O relato corresponde à: 

 
A) vasodilatação em artéria cerebral média e sem 

probabilidade de associação à acidose fetal. 
B) vasoconstrição em artérias uterinas e provável 

associação à acidose fetal. 
C) vasoconstrição em artéria cerebral média e com 

provável associação à acidose fetal. 
D) vasoconstrição em artérias umbilicais e provável 

associação à acidose fetal. 
E) vasodilatação em artérias umbilicais e sem proba-

bilidade de associação à acidose fetal. 
 

19. F. W. S., 28 anos, primigesta, 40ª semana de gesta-
ção, em trabalho de parto, com 7 cm de dilatação cer-
vical, amniorrexe espontânea há uma hora, cuja apre-
sentação cefálica encontra-se no Plano de DeLee + 2 
e variedade de apresentação defletida de 2º grau. O 
ponto de referência e a linha de orientação corres-
pondente são, respectivamente: 

 
A) bregma e sutura sagitometópica. 
B) glabela e sutura metópica. 
C) glabela e linha facial. 
D) bregma e sutura metópica. 
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E) mento e linha facial. 
 

20. R. S. T., 25 anos, tercigesta, Rh(D) negativo, atual-
mente na 32ª semana, com antecedentes obstétricos 
de parto normal de termo e aborto na 12ª semana de 
gestação; foi realizada, profilaticamente, a imunoglo-
bulina anti-D. Durante este pré-natal teve todos os 
Teste de Coombs indiretos negativos. Após sofrer 
acidente de trânsito, procurou imediatamente a Ma-
ternidade e, mesmo sem sangramento uterino presen-
te, foi realizado o Teste de Kleihauer, que foi positivo. 
Esse teste corresponde à presença: 

 
A) de hemólise fetal. 
B) e a quantidade de anticorpos anti-D na circulação 

materna. 
C) de hemácia materna na circulação fetal. 
D) e a quantidade de anticorpos anti-D na circulação 

fetal. 
E) de hemácia fetal na circulação materna. 

 
21. Primigesta, 30 anos, na 37ª semana de gestação, 

procurou a Emergência referindo presença de cefaleia 
pulsátil há 24 horas, escotomas e confusa, mesmo 
usando 500 mg de alfametildopa a cada 12 horas. Ao 
exame encontra-se edemaciada e com PA: 160/110 
mmH. Diante deste quadro clínico, a conduta medi-
camentosa mais bem indicada é: 

 
A) difenil-hidantoína. 
B) sulfato de magnésio. 
C) benzodiazepínico. 
D) levomepromazina. 
E) dipirona. 

 
22. Os locais metastáticos mais frequentemente acometi-

dos nas crianças com diagnóstico de neuroblastomas 
são:  

 

A) medula óssea e pulmões. 
B) esqueleto e pulmões. 
C) medula óssea e baço. 
D) medula óssea e esqueleto. 
E) esqueleto e baço. 

 
23. M. A. S., 20 anos, primigesta, gestação de 33 sema-

nas, referindo dor em baixo ventre, procura materni-
dade para ser avaliada. O exame obstétrico demons-
tra duas contrações a cada 10 minutos, regulares, 
mesmo após período de repouso. Toque vaginal de-
monstra colo uterino amolecido, pérvio para 3 cm de 
dilatação, apresentação cefálica, bolsa  amniótica  ín-
tegra, batimento cardíaco fetal de 140 e tensão arteri-
al de 120x80mmHg, sem outras queixas. 
 
A paciente foi internada. A hipótese diagnóstica e o 
tratamento medicamentoso são, respectivamente:  

 
A) insuficiência cervical – ocitocina. 
B) amniorrexe prematura – hidralazina. 

C) abortamento – sulfato de magnésio. 
D) trabalho de parto prematuro – indometacina. 
E) trabalho de parto prematuro – nifedipino. 

 
24. Deve-se orientar que a puérpera NÃO amamente, por 

colocar em risco o recém-nascido, no caso de: 
 

A) sorologia positiva para HTLV 1e 2. 
B) sorologia positiva para hepatite B. 
C) sorologia positiva para hepatite A. 
D) sepse materna. 
E) herpes vírus. 

 

25. M. S. A., 48 anos, doméstica, com sete filhos de parto 
normal, realiza exame de colpocitologia oncótica de 
Papanicolaou com o laudo de lesão intraepitelial de al-
to grau, não sendo possível excluir microinvasão. Ao 
exame ginecológico, apresenta lesão ulcerada, exofí-
tica, limitada ao colo uterino, medindo três centímetros 
de extensão, sendo que ao toque vaginal e retal não 
se observa comprometimento de paramétrios. Subme-
tida à biópsia cervical, apresentou carcinoma epider-
moide invasor. Sobre o caso, a conduta médica mais 
adequada é: 

 
A) histerectomia radical modificada (classe II). 
B) quimioterapia e, após, histerectomia extrafacial 

(classe I). 
C) histerectomia radical (classe III). 
D) exclusivamente quimioterapia. 
E) exclusivamente radioterapia. 

 
26. Baseado nas Diretrizes Brasileiras para o Rastrea-

mento do Câncer do Colo do Útero (Ministério da Sa-
úde/ INCA 2011), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Mulheres com citologia de lesão intraepitelial de 

baixo grau deverão ser encaminhadas para col-
poscopia. 

B) Mulheres com até 20 anos que apresentam citolo-
gia de lesão de alto grau deverão repetir a citolo-
gia. 

C) Gestantes com citologia de lesão de alto grau de-
verão ser encaminhadas para colposcopia e sis-
tematicamente submetidas à biópsia. 

D) As mulheres na pós-menopausa com diagnóstico 
citopatológico de lesão intraepitelial de baixo grau 
deverão ser abordadas como as demais, porém, a 
segunda coleta deve ser precedida ao tratamento 
da colpite atrófica. 

E) Mulheres na pós-menopausa com citologia de le-
são de alto grau deverão ser submetidas à coni-
zação. 
 

27. J. M. T., 42 anos, refere prurido vulvar de moderada 
intensidade há seis meses. Ao exame físico apresenta 
espessamento da pele vulvar com aspecto acinzenta-
do, com algumas áreas esbranquiçadas e eritemato-
sas, localizadas na face anterior dos grandes lábios, 
bilateralmente, com acentuação dos sulcos naturais 
da pele (liquenificação) e escoriações (erosões) cau-
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sadas pelo ato de coçar. Não há mudança na morfo-
logia vulvar. O diagnóstico presuntivo é: 

 
A) líquen escleroso. 
B) líquen simples crônico. 
C) líquen plano. 
D) vitiligo. 
E) doença de Behçet. 

 
28. Mulher de 32 anos refere corrimento vaginal amarela-

do, com odor fétido, que, submetido a exame a fresco, 
revela a presença de elemento em forma de ervilha, 
móvel, unicelular e flagelado, com uma espinha termi-
nal e uma membrana ondulante, maior que um leucó-
cito polimorfonuclear e menor que uma célula epitelial 
madura. Baseado nos parâmetros do enunciado, o 
agente etiológico é:  

 
A) Gardnerella vaginalis. 
B) Candida glabrata. 
C) Actinomyces. 
D) Chlamydia. 
E) Trichomonas vaginalis. 

 
29. A metanálise é um método estatístico. A obtenção do 

resultado dos estudos reunidos envolve duas etapas. 
São elas: 

 
A) primeira– análise quantitativa dos estudos; Se-

gunda etapa – análise qualitativa dos estudos. 
B) primeira– revisão sistemática; Segunda etapa – 

síntese dos dados. 
C) primeira etapa – cálculo do resultado de cada es-

tudo; Segunda etapa – cálculo do tamanho do 
efeito global. 

D) primeira– ampla busca de artigos relevantes com 
uma estratégia otimizada; Segunda etapa – sele-
ção dos estudos a partir de critérios preestabele-
cidos. 

E) primeira– revisão da literatura; Segunda etapa – 
análise quantitativa dos estudos. 
 

30. Há uma quantidade de evidência construída ao longo 
dos anos sobre a eficácia da aspirina na prevenção 
primária de doenças cardiovasculares. Metanálises 
cumulativas têm mostrado esse efeito. Sobre as van-
tagens da metanálise cumulativa. 

 

Analise as proposições a seguir: 
 

I. É possível constatar quando cada novo estudo al-
terou os efeitos reunidos. 

II. Olhando um gráfico forest plot de uma metanálise 
cumulativa, tem-se certeza de que todos os estu-
dos analisaram a mesma pergunta. 

III. É possível saber o número de estudos publicados 
sobre a mesma pergunta, caso uma revisão sis-
temática tenha sido feita. 

IV. Resultados discrepantes são esperados em 5% 
dos estudos. 

 

Estão CORRETAS as proposições:  
 

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

 
31. Pré-escolar de três anos, com história de pneumonia, 

chega ao hospital com quadro de choque séptico. 
Após receber antibióticos e infusão adequada de vo-
lume na primeira hora do atendimento, apresenta-se 
com taquicardia, boa perfusão periférica, extremida-
des pletóricas, enchimento capilar de 1 segundo e hi-
potensão arterial refratária à infusão de dopamina na 
dose de 5µg/kg/min. Ecocardiograma: débito cardíaco 
aumentado com boa função ventricular. A conduta 
mais adequada para esse paciente é: 

 

A) realizar nova expansão com soro fisiológico 0,9% 
20ml/kg. 

B) iniciar adrenalina na dose de 0,2 µg/kg/min. 
C) iniciar noradrenalina na dose de 0,15 µg/kg/min. 
D) iniciar milrinona na dose de 0,5 µg/kg/min. 
E) iniciar dobutamina na dose de 10 µg/kg/min. 

 
32. Menino de oito meses, com 6 kg, portador de Comu-

nicação Interventricular (CIV), utilizando digital, furo-
semida e espironolactona, é admitido com febre e in-
tensa taquidispneia. Radiografia de tórax compatível 
com edema pulmonar e extensa pneumonia de base. 
É imediatamente colocado em ventilação mecânica. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Utilizar um PEEP entre 5 e 10 cmH2O, visando 
melhorar a oxigenação, recrutar alvéolos e redis-
tribuir o líquido intersticial e alveolar. 

B) Utilizar uma FR suprafisiológica, visando induzir a 
alcalose e vasoconstrição pulmonar, reduzindo, 
assim, o edema pulmonar. 

C) Este paciente tem indicação imediata de ECMO 
(Membrana de Oxigenação Extracorpórea) pela 
falência cardiopulmonar. 

D) Contraindicar o uso de PEEP por aumentar a so-
brecarga cardíaca e piorar o quadro. 

E) Esse paciente deve ser mantido com relaxantes 
musculares em infusão contínua nas primeiras 48 
horas, visando diminuir o trabalho miocárdico.  
 

33. CQD, 24 anos, foi admitida no hospital por quadro de 
fraqueza muscular, náuseas e constipação. PA: 110 x 
70 mmHg. Peso: 45 kg. Altura: 1,80 m. Resultados la-
boratoriais: Sódio sérico 140 mEq/L (normal 135-
145mEq/L); potássio, 2,6 mEq/L (3,5-4,5 mEq/L); cre-
atinina: 0,7 mg/dl; glicemia 86 mg/dl. Relata medo de 
ganhar peso, apesar de as amigas a considerarem 
“muito magra”. Por essa razão, iniciou uso de fórmula 
para emagrecer há cerca de dois meses. Sobre o ca-
so, marque a alternativa CORRETA. 
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A) As alterações eletrocardiográficas relacionadas a 
esse distúrbio eletrolítico são depressão de seg-
mento ST, onda T apiculada e onda U. 

B) A hipocalemia crônica pode levar a lesões vacuo-
lares das células epiteliais do túbulo proximal e, 
menos frequentemente, do distal. Além de, em 
casos mais prolongados, poder causar alterações 
renais severas, incluindo nefrite intersticial, fibrose 
e atrofia tubular.  

C) Por ser um íon predominantemente extracelular, a 
hipocalemia reflete um grande deficit de potássio 
corporal. 

D) A hipocalemia é uma complicação pouco frequen-
te na anorexia nervosa. Pode resultar do deficit na 
ingestão, uso abusivo de diuréticos ou laxantes e 
vômitos repetidos. 

E) O tratamento da hipocalemia compreende a iden-
tificação e correção da causa (remoção de medi-
camento, mudança de dieta etc.) e a reposição 
eletrolítica, que deve ser feita preferencialmente 
por via endovenosa, sem a necessidade de moni-
toração cardíaca.  
 

34. Qual dos seguintes antibióticos pode aumentar o risco 
de injúria renal aguda em idosos quando prescrito em 
associação com bloqueador de canal de cálcio? 

 

A) Doxiciclina. 
B) Trimetoprim sulfametoxazol. 
C) Cefalexina. 
D) Azitromicina. 
E) Claritromicina. 

 

35. Uma menina de oito anos apresenta desenvolvimento 
bilateral de mamas há um ano. Não apresenta outras 
queixas. Faz uso de fluticasona spray para tratamento 
de asma há seis meses. A mãe percebeu que, há seis 
meses, a transpiração da paciente está com odor 
mais intenso. Nasceu com 47 cm, 2600 g e idade ges-
tacional de 36 semanas. Pai com 168 cm, 60 kg e 
mãe com 159 cm e 60 kg, ambos saudáveis. Ao exa-
me, a paciente apresenta estatura de 128 cm, peso de 
26kg, tecido mamário bilateral de 4 cm diâmetro, au-
sência de pilificação genital e exame segmentar nor-
mal. O diagnóstico mais provável é: 

 

A) hiperplasia congênita de suprerrenais. 
B) telarca precoce idiopática. 
C) síndrome de Tunner. 
D) puberdade precoce central. 
E) síndrome de Cushing medicamentosa. 

 

36. Em relação às práticas seguras para um melhor Cui-
dado em Saúde, analise as proposições a seguir: 

 

I. Criar uma cultura de segurança no cuidado de  
saúde. 

II. Farmacêuticos devem participar ativamente do 
processo de uso do medicamento, no mínimo, es-
tando disponíveis para consulta com os prescrito-
res de medicamentos sobre a prescrição; interpre-

tação e revisão das prescrições de medicamento; 
preparação dos medicamentos; dispensa dos me-
dicamentos; e administração e monitoramento dos 
medicamentos. 

III. Assegurar que as informações sobre os cuidados, 
especialmente mudanças nas prescrições e nova 
informação diagnóstica, sejam transmitidas de 
forma oportuna, clara e compreensível para todos 
que estejam prestando cuidados de saúde ao pa-
ciente e que precisam daquelas informações para 
fornecer o cuidado. 

IV. Todos os pacientes devem receber profilaxia para 
úlcera de estresse no ambiente hospitalar.  

 

Estão CORRETAS as proposições:  
 

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

 
37. Masculino, 72 anos, portador de diabetes mellitus, 

hipertensão essencial, dislipidemia, prostatismo e hi-
potireoidismo. É admitido em hospital após o diagnós-
tico de colecistite aguda, com indicação de interven-
ção cirúrgica. Faz uso de grande número de medica-
mentos para as condições acima citadas.  
Ao processo de ajustar as medicações de uso prévio 
do paciente ao momento atual de transição do cuida-
do para o ambiente hospitalar chamamos: 

  

A) polifarmácia. 
B) reconciliação medicamentosa. 
C) polimedicação seletiva. 
D) doseamento unitário. 
E) dispensação segura. 

 
38. Conforme a literatura atual sobre o cuidado seguro e 

adequado para um paciente diabético hospitalizado, 
com uso prévio de insulina no domicílio, é CORRETO 
afirmar que:  

 

A) a avaliação do controle glicêmico com uso de he-
moglobina glicosilada deve ser evitada. 

B) para o controle dos episódios de hiperglicemia 
deve ser utilizada a glicemia capilar e a correção 
conforme glicemia (sliding scale).  

C) os anti-hiperglicemiantes orais devem ser manti-
dos durante o internamento, em especial a met-
formina, por melhorar a mortalidade.  

D) a glicemia capilar deve ser utilizada como referen-
cial para decisão sobre uso de insulina basal e 
correcional.  

E) a insulina de longa duração deve ser evitada, in-
dependente dos valores da glicemia, pois isso, 
habitualmente, gera hipoglicemia.  

 
39. Considerando as indicações para profilaxia de TEV 

(Tromboembolismo Venoso) no ambiente hospitalar, 
analise as proposições a seguir 
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I. História prévia de TEV; 
II. Síndrome nefrótica; 
III. Presença de trombose, com evidência de anticor-

pos antiplaquetas; 
IV. AVE isquêmico. 

 

Estão CORRETAS as proposições:  
 

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

 
40. Um adolescente masculino, de 12 anos e seis meses, 

está preocupado por ser um dos menores entre os 
seus colegas na escola. Sempre foi baixo, porém, a 
diferença aumentou no último ano. Não refere outras 
queixas e não faz uso de medicações. A aceitação 
alimentar é reduzida em quantidade, mas a qualidade 
é adequada. O pai tem 180 cm e 89 kg e a mãe tem 
160 cm e 70 kg, ambos saudáveis. Segundo a mãe, 
aos 11 anos, o paciente media 147 cm e pesava 34 
kg. 
Ao exame, o paciente media 152 cm e 38 kg, na regi-
ão do púbis apresentava alguns pelos escuros, gros-
sos e longos e testículos com 4 ml pelo orquidômetro 
de Prader. O exame segmentar era normal. 
 
O diagnóstico mais provável é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A) deficiência do hormônio de crescimento. 
B) retardo constitucional de crescimento e puberda-

de. 
C) baixa estatura familiar. 
D) o paciente apresenta crescimento normal. 

E) doença celíaca. 
 

41. Um menino de três anos de idade apresenta ganho 
excessivo de peso desde o nascimento. Não apresen-
ta outras queixas e não faz uso de medicações. É ati-
vo. Pai com 172 cm, 85 kg e mãe com 165 cm e 70 
kg, ambos saudáveis. Ao exame, paciente apresenta 
peso de 19 kg e 100 cm, circunferência abdominal de 
50 cm e circunferência de quadril de 48 cm, testículos 
com 1ml pelo orquidômetro de Prader, ausência de pi-
lificação genital e exame segmentar normal. O diag-
nóstico mais provável é: 
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A) sobrepeso com distribuição central. 
B) obesidade exógena central. 
C) síndrome de Cushing. 
D) obesidade mórbida exógena central. 
E) obesidade endógena central. 

 
42. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente 

no mundo e o mais comum entre as mulheres, sendo 
a maior causa de mortalidade entre as brasileiras. 
Responde por 22% dos novos casos de câncer a cada 
ano. Considerando os dados epidemiológicos, fatores 
de risco, achados radiológicos e sua classificação de 
acordo com achados de biologia molecular, marque a 
alternativa CORRETA. 

 
A) A mamografia é o exame de escolha para realizar 

o rastreamento do câncer de mama e, para todo 
laudo mamográfico com a classificação de BI-
RADS categoria III, deve-se realizar investigação 
histopatológica. 

B) Dentre os grupos de maior risco estão as mulhe-
res com menarca tardia e menopausa precoce, as 
que fazem uso de anticoncepção hormonal oral e 
mulheres com baixo índice de massa corporal. 

C) Para a escolha do tratamento sistêmico, devemos 
realizar estudo imuno-histoquímico dos tumores 
da mama. O que melhor responde a terapêutica é 
o subtipo Luminal A, que apresenta receptor de 
estrogênio e progesterona positivo, HER-2 positi-
vo e índice de proliferação Ki67abaixo de 14%. 

D) O câncer de mama tem uma prevalência maior 
em classes sociais menos elevadas, mulheres 
grandes multíparas e nas que vivem em zona ru-
ral. 

E) Mulheres com alterações na mutação do gene 
BRCA1 têm um risco em torno de 20% de desen-
volver o câncer de mama e quanto maior o núme-
ro de filhos, maior o risco. 
 

43. Os contraceptivos hormonais constituem uma das 
maiores conquistas do estudo das ciências médicas 
modernas, pois possibilitaram às mulheres uma mu-
dança de vida social no que se refere à prevenção da 
gravidez. Esses contraceptivos são compostos este-
roides sexuais femininos à base de progestágeno iso-
lado ou estrogênios e progestágenos sintéticos com-
binados, amplamente utilizados com a finalidade de 
prevenir a gravidez. Quanto à sua utilização, assinale 
a alternativa CORRETA.  

 
A) O esquema mais utilizado é o das pílulas monofá-

sicas combinadas. Essa composição tem o etinil 
estradiol, um estrogênio sintético ativo por via 
oral, associado a um progestágeno com a mesma 
dosagem. 

B) Um dos mecanismos de ação dos anticoncepcio-
nais hormonais orais está relacionado à inibição 
da ovulação, suprimindo o pico do FSH. 

C) Dentre os benefícios estabelecidos para o seu uso 
estão a piora da dismenorreia funcional, a dimi-

nuição da massa óssea e o aumento do risco de 
câncer ovariano. 

D) Pacientes que fazem uso de drogas anticonvulsi-
vantes podem usar anticoncepcional hormonal 
oral, uma vez que estes não tiram o efeito tera-
pêutico daqueles. 

E) Não são contraindicações para o uso de anticon-
cepção hormonal oral pacientes com: diabetes in-
sulinodependente com lesão vascular, hiperten-
são arterial sistêmica grave e história pregressa 
de tromboembolismo. 
 

44. Homem de 78 anos, portador de Cirrose Hepática por 
Hepatite B crônica, Child A (6 pontos), detectou em 2 
exames de imagem a presença de uma massa hepá-
tica de 12 cm, localizada nos segmentos V e VI, su-
gestiva de Hepatocarcinoma (Li-RADS 5) com invasão 
de ramo direito de veia porta. O paciente nega outras 
comorbidades e diz sentir-se bem. O tratamento a ser 
considerado para esse paciente é: 

 

A) Quimioembolização intra-arterial hepática. 
B) Transplante hepático. 
C) Ressecção hepática. 
D) Sorafenibe. 
E) Radiofrequência hepática. 

 
45. Mulher de 62 anos, portadora de Retocolite Ulcerativa 

corticodependente, em uso crônico de azatioprina 
150mg/dia e prednisona 20mg/dia há 6 meses, vem 
para avaliação. Nesta consulta discute-se sua saúde 
óssea e como prevenir a osteoporose induzida pela 
corticoterapia. Sobre esse assunto é correto afirmar 
que: 

 

A) não há indicação para prevenção da osteoporose 
induzida pela corticoterapia e nenhuma medida de 
suplementação deve ser adotada. 

B) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
de de suplementação para atingir uma ingestão 
total diária de 1200 a 1500mg de cálcio ao dia + 
800 a 1000UI de vitamina D. Como intervenção 
farmacológica, a opção são os bisfosfonatos. 

C) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
de de suplementação para se atingir a ingestão 
total diária de 500 a 1000mg de cálcio ao dia + 
400 a 800UI de vitamina D. Há, também, necessi-
dade de intervenção farmacológica sobre o meta-
bolismo ósseo com bisfosfonatos.  

D) não há indicação para prevenção da osteoporose 
induzida pela corticoterapia. No entanto, deve-se 
indicar suplementação para atingir a ingestão total 
diária de 1200 a 1500mg de cálcio ao dia + 800 a 
1000UI de vitamina D. 

E) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
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de de suplementação para atingir a ingestão total 
diária de 500 a 800mg de cálcio ao dia + 200 a 
400UI de vitamina D. Não há necessidade de in-
tervenção farmacológica sobre o metabolismo ós-
seo. 
 

46. Um paciente de 67 anos de idade procura o médico 
para a realização de check-up. 
Ele não apresentava queixas, era um indivíduo ativo 
(atividade física 4 vezes por semana), negava etilis-
mo, negava tabagismo, negava possuir comorbida-
des. 
O exame físico não apresentava particularidades. 
Nos exames laboratoriais solicitados, apresentou o 
seguinte resultado de hemograma:  

 
Hematócrito = 39% 
Hemoglobina = 13,9g/dl 
Leucócitos = 37.000/mm3  
Neutrófilos = 24% 
Linfócitos = 70% 
Eosinófilos = 1% 
Monócitos = 5% 
Plaquetas = 250.000 

 
Para o paciente acima, a hipótese mais provável é:  

 
A) Leucemia Linfoblástica Aguda. 
B) Leucemia Linfocítica Crônica. 
C) Síndrome Mielodisplásica. 
D) Trombocitemia Essencial. 
E) Leucemia Mieloide Crônica. 

 
47. Paciente feminina, 23 anos, hígida, procura a emer-

gência devido à "alergia" na perna. Você avaliou e viu 
que apresentava petéquias em MMII, com o restante 
do exame físico normal. 
 
Paciente nega qualquer tipo de sangramento. 
Você solicitou um Hemograma e veio o seguinte resul-
tado: 
Hb:12,8 g/dl 
Leucócitos: 6200/mm3 (diferencial normal) 
Plaquetas: 26.000/mm3 (com revisão microscópica) 
 
A conduta terapêutica CORRETA mais adequada é: 

 
A) Transfundir plaquetas. 
B) Repetir contagem plaquetária no citrato. 
C) Realizar aspirado de medula óssea. 
D) Iniciar corticoide. 
E) Indicar plasmaférese. 

 
48. Paciente do sexo feminino, 24 anos, asmática em uso 

de 250 mcg de beclometasona duas vezes ao dia, 
vem ao seu consultório queixando-se de ter acordado 
à noite três vezes no último mês com dor torácica tipo 
aperto, dispneia e chiado no peito. Não apresenta ne-
nhuma queixa durante o dia, conseguindo realizar su-
as atividades normalmente. Você solicita uma espiro-
metria que mostra um VEF1 = 75% do predito. Assina-

le a alternativa CORRETA quanto à classificação do 
controle da doença e a melhor conduta a ser tomada, 
respectivamente. 

 

A) Asma parcialmente controlada, associar ao corti-
coide inalatório, corticoide sistêmico. 

B) Asma não controlada, associar ao corticoide inala-
tório, um antileucotrieno. 

C) Asma parcialmente controlada, associar ao corti-
coide inalatório, beta 2 de longa duração. 

D) Asma não controlada, aumentar a dose do corti-
coide inalatório. 

E) Asma controlada, manter a conduta e observar 
mais 30 dias. 
 

49. Em pediatria, a disfagia dificilmente é um evento iso-
lado e, entre as doenças, as neuropatias geralmente 
cursam com distúrbio de deglutição em graus varia-
dos. Sobre a terapia nutricional em crianças com do-
ença neurológica, é correto afirmar que: 
 

A) a consistência líquida é mais  facilmente tolerada 
por pacientes com disfagia. 

B) no tratamento da constipação, a droga de eleição 
é o óleo mineral. 

C) são sinais de alarme na decisão de uma via alter-
nativa de alimentação (sonda): refeições com du-
ração menor que 20 minutos, doença do refluxo 
gastroesofágico e fraturas devido à baixa massa 
óssea por deficiência nutricional. 

D) a capacidade motora não influencia no cálculo das 
necessidades energéticas. 

E) na avaliação do estado nutricional, a estatura po-
de ser estimada a partir da medida de segmentos 
corporais como a altura de joelho, comprimento 
de tíbia e  comprimento do braço. 
 

50. Sobre fórmulas infantis, é CORRETO afirmar que: 
 

A) a  fórmula de aminoácidos está indicada na aler-
gia à proteína do leite de vaca (APLV) com rea-
ções anafiláticas e na esofagite eosinofílica. 

B) a fórmula sem lactose é a primeira escolha no tra-
tamento da alergia à proteína do leite de vaca 
com manifestações digestivas. 

C) a fórmula com proteína parcialmente hidrolisada 
está indicada no tratamento da alergia não medi-
ada por IgE abaixo de seis meses de vida. 

D) a fórmula com proteína extensamente hidrolisada 
está indicada na alergia à proteína do leite de va-
ca não mediada e mediada IgE quando o paciente 
não evoluir bem com a fórmula de aminoácidos. 

E) como a soja é uma proteína de alto valor biológi-
co, pode ser amplamente usada, mesmo para 
prematuros no tratamento da alergia alimentar.  
 

51. Um homem de 56 anos de idade, com histórico de 
diabetes e hipertensão, vem se queixando de dispneia 
ao esforço. Ele nega desconforto no peito. Ao exame 
físico, apresenta turgência jugular sentado, um ritmo 
cardíaco regular com um galope apical de B4, esterto-
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res crepitantes bibasais e edema de tornozelos bilate-
ralmente. O ECG revela ritmo sinusal com FC de 80 
bpm/min, sem outras alterações. A ecocardiografia 
demonstra FE do ventrículo esquerdo de 25% e aci-
nesia da parede anterior. O cateterismo demonstra 
doença arterial coronariana de três vasos com leitos 
distais adequados para cirurgia de revascularização 
miocárdica.  

 

Sobre a cardiomiopatia isquêmica desse paciente, é 
CORRETO afirmar que: 

 

A) a cirurgia de revascularização do miocárdio é su-
perior à terapia clínica somente se houver presen-
ça de angina. 

B) a cirurgia de revascularização do miocárdio me-
lhora a qualidade de vida e sobrevida mais do que 
a terapia clínica apenas se > 50% do miocárdio 
demonstrar-se viável. 

C) o miocárdio atordoado refere-se à disfunção con-
trátil persistente causada por fluxo sanguíneo co-
ronariano cronicamente reduzido. 

D) reconstrução ventricular cirúrgica  com aneuris-
mectomia deve ser realizada juntamente com a 
revascularização cirúrgica, pois a parede anterior 
é acinética. 

E) o ecocardiograma ou a cintilografia com dobuta-
mina poderiam diferenciar infarto de parede ante-
rior de hibernação do miocárdio.  
 

52. Considerando os portadores de fibrilação atrial, o 
candidato para uso de ácido acetilsalicílico no lugar da 
varfarina para profilaxia de AVC é: 

 

A) um homem diabético de 78 anos de idade, sem 
cardiopatia estrutural.  

B) uma mulher de 50 anos de idade, com cardiomio-
patia dilatada e sintomas controlados de insufici-
ência cardíaca.  

C) um homem de 48 anos de idade, com obesidade 
e tabagismo sem cardiopatia estrutural. 

D) um homem de 52 anos, com hipertensão e claudi-
cação de extremidades inferiores.  

E) uma mulher de 68 anos, com hipertensão e au-
mento atrial esquerdo pela ecocardiografia.  
 

53. Estudante de graduação de 20 anos de idade procura 
o pronto-atendimento com queixas de palpitações 
com início hj, manhã do dia 02 de janeiro. ECG de-
monstra fibrilação atrial. Refere episódios com sinto-
mas semelhantes nos últimos meses, sempre as se-
gundas-feiras. Seu exame físico é normal, exceto o fa-
to de estar com FC de 130 bpm e PA 138/96 mmHg. 
Após ser observado por 2 horas, retornou ao ritmo si-
nusal espontaneamente. O fator desencadeante mais 
provável é: 

 

A) hipertensão arterial sistêmica. 
B) uso de álcool. 
C) uso de cocaína. 
D) uso de cafeína. 

E) prolapso de valva mitral. 
 

54. Com relação à fisiopatologia do colesterol, podemos 
afirmar que: 

 
A) os triglicerídeos são lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) que são absorvidos diretamen-
te na mucosa intestinal. 

B) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é forma-
da nos hepatócitos para transporte do colesterol 
para as células. 

C) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é absor-
vida nos enterócitos na forma de quilomícrons, em 
sua maior parte proveniente da bile excretada no 
intestino. 

D) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é forma-
da em sua maioria na corrente sanguínea por 
ação de diversas enzimas circulantes e quase 
nunca nos hepatócitos. 

E) existem vários tipos de colesterol, sendo que as 
lipoproteínas são os mais comuns. 
 

55. Com relação ao tratamento da artrite reumatoide (AR), 
conforme as recomendações do Consenso 2012 da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 

A) O metotrexate é a medicação padrão no tratamen-
to da AR porque reduz sinais, sintomas e progres-
são das lesões radiográficas. A dose inicial é de 
10-15mg/semana. 

B) Os antimaláricos têm como principal efeito colate-
ral o risco de glaucoma e têm ação na progressão 
radiológica da doença. 

C) Corticoesteroides são indicados na AR para con-
trole da inflamação e da dor, em doses superiores 
a 15mg/dia de prednisona. 

D) Nas gestantes, todas as drogas modificadoras do 
curso da doença devem ser suspensas, pois ne-
nhuma delas pode ser utilizada nessas ocasiões. 

E) Naqueles pacientes que permanecem em ativida-
de da doença, o uso de biológicos está indicado e, 
quando prescritos, as outras drogas modificadoras 
do curso da doença devem ser suspensas. 
 

56. Recém-nascido apresenta quadro de hematúria e 
hipertensão arterial. A principal hipótese diagnóstica 
é: 

 

A) infecção do trato urinário. 
B) estenose de artéria renal. 
C) tumor de Wilms. 
D) trombose de artéria renal. 
E) coarctação da aorta. 

 
57. A classificação de Rifle para injúria renal aguda pode 

ser utilizada tanto para adultos quanto para crianças. 
Na faixa etária pediátrica, foram feitas algumas adap-
tações. Em relação ao débito urinário da criança, o vo-
lume/ tempo que caracteriza essa injúria é: 
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A) < 0,3 ml/kg/horas em 24 horas. 
B) < 0,5 ml/kg/hora em 12 horas. 
C) anúria por 12 horas. 
D) < 0,5 ml/kg/hora em 8 horas. 
E) < 0,5 ml/kg/hora em 16 horas. 

 
58. A hérnia da parede abdominal lateral aos vasos epi-

gástricos inferiores com assoalho inguinal distorcido é 
classificada por Nyhus como: 

 
A) tipo 3 A. 
B) tipo 3 B. 
C) tipo 2. 
D) tipo 1. 
E) tipo 4. 

 
59. O local mais comum de tumores estromais do trato 

gastrointestinal é o: 
 

A) estômago. 
B) esôfago. 
C) duodeno. 
D) jejuno. 
E) íleo. 

 
60. O exame complementar de imagem indicado num 

paciente com suspeita clínica de colecistite calculosa 
é: 

 

A) Tomografia computadorizada. 
B) Ressonância magnética. 
C) Ecografia abdominal. 
D) Radiografia simples do abdômen. 
E) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

 
61. O fator de proteção mais importante contra o refluxo 

gastroesofágico é: 
 

A) esôfago abdominal. 
B) pilar direito do diafragma. 
C) prega de Gubaroff. 
D) esfíncter inferior do esôfago. 
E) ângulo de Hiss. 

 
62. Em relação à abordagem diagnóstica na doença do 

refluxo gastroesofágico (DRGE), pode- se afirmar que:  
 

A) a pHmetria esofágica de 24 horas é o exame de 
escolha para crianças com suspeita clínica de 
esofagite péptica. 

B) o tratamento empírico farmacológico em lactentes 
com suspeita de DRGE não é recomendado, uma 
vez que a relação entre risco e benefício do uso 
de inibidores de ácido nesta faixa etária não é fa-
vorável. 

C) a ultrassonografia de abdome é um método ade-
quado para investigação da DRGE em crianças, 
uma vez que evita a exposição à radiação e não 
requer sedação. 

D) a domperidona e bromoprida apresentam perfil 
farmacológico similar com alta eficácia e baixo po-

tencial de efeitos colaterais para serem utilizados 
com segurança em lactentes. 

E) A manometria esofágica é o teste que melhor ava-
lia a indicação de cirurgia para tratamento da 
DRGE em crianças. 
 

63. Paciente de cinco anos de idade, do sexo feminino, foi 
encaminhado para o ambulatório de cardiologia pediá-
trica para avaliação de um sopro cardíaco. É assinto-
mática e apresenta bom desenvolvimento ponderoes-
tatural. O desenvolvimento psicomotor foi normal. No 
exame físico, a paciente apresenta-se acianótica, com 
peso é de 17 kg, estatura de 108 cm e pressão arterial 
de 85/55 mmHg. O exame do aparelho cardiovascular 
mostra bulhas cardíacas normais e sopro contínuo 
++/IV na borda esternal direita alta que desaparece 
em decúbito dorsal.  Os pulsos são normais nos qua-
tro membros. O diagnóstico mais provável é: 

 

A) estenose de ramos pulmonares. 
B) estenose aórtica supravalvar. 
C) persistência do canal arterial. 
D) coarctação da aorta. 
E) zumbido venoso. 

 
64. As cardiopatias congênitas abaixo relacionadas são 

ductus dependente. A cardiopatia na qual a sobrevida 
do paciente depende de um shunt da esquerda para 
direita pelo canal arterial é: 

 

A) atresia pulmonar com septo íntegro. 
B) hipoplasia do ventrículo esquerdo. 
C) coarctação da aorta grave. 
D) atresia da valva aórtica. 
E) interrupção do arco aórtico. 

 
65. Com relação aos objetivos e atribuições do Sistema 

Único de Saúde (SUS) de acordo com a Lei 8.080/90, 
analise as proposições a seguir: 

 
I. A assistência às pessoas por intermédio de ações 

integradas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com ênfase nas ações assistenciais. 

II. Execução de ações de vigilância sanitária, de vigi-
lância epidemiológica e de saúde do trabalhador, 
além de colaborar na proteção do meio ambiente. 

III. Avaliação do impacto que as tecnologias provo-
cam à saúde. 

 
Estão CORRETAS as proposições:  

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

 
66. Você é médico da Unidade de Saúde Monteiro Lobato 

e trabalha com a mesma área de abrangência há oito 
anos. Muitas vezes já participou de reuniões do Con-
selho Local de Saúde e viu muitas coisas mudarem no 
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bairro. Uma de suas pacientes é dona Vera, de 68 
anos, que sempre traz muitas queixas, principalmente 
depois que ficou viúva, há oito meses. Hoje, na con-
sulta, ela traz 12 queixas diferentes. Você aborda com 
ela as mais importantes, trata e agenda um retorno 
breve, garantindo que você a acompanhará por um 
longo período, sempre que ela precisar. O princí-
pio/diretriz do SUS mais respeitado neste caso é o de: 

 
A) universalidade. 
B) controle social. 
C) longitudinalidade. 
D) integralidade. 
E) equidade. 

 
67. Assinale a alternativa que corresponda à sequência 

da CORRETA associação entre as colunas de exem-
plos vivenciados em uma Unidade de Saúde e os nú-
meros correspondentes aos princípios/diretrizes do 
SUS que melhor norteiam cada prática: 

 
(1) Equidade 
(2) Integralidade 
(3) Universalidade 
(4) Controle social 

 
(   ) Atender a todos os pacientes que necessitarem, 
independente de sua classe social ou vínculo empre-
gatício. 
(   ) Priorizar o atendimento de um paciente de 47 
anos com dor precordial em relação a outro com dor 
crônica. 
(    ) Participação do Seu Eugênio no conselho local 
de saúde, visto que quer ajudar a  conseguir que a rua 
da sua casa seja asfaltada. 
(    ) Dona Maria conseguir agendar uma consulta com 
o especialista, visto que precisará de transplante he-
pático causado por uma cirrose em consequência de 
uma esteatose hepática severa. Além disso, ter aces-
so a todos os exames e internamento que necessitar. 
(   ) Dona Irma, 54 anos, ser encaminhada com ur-
gência para o oncologista, visto que hoje traz sua 
mamografia demonstrando BIRADS IV. 

 
A sequência CORRETA é: 

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

 
68. Paciente de 67 anos, masculino, obstipado crônico, 

natural do norte do Paraná, refere dor abdominal em 
cólica há cinco dias e distensão abdominal há dois di-
as. Nega evacuação há seis dias. Refere eliminação 
de flatos e nega vômitos. Tem como antecedente ar-
ritmia cardíaca em tratamento. Ao exame físico: regu-
lar estado geral, normocorado, desidratado +, PA: 110 
x 60, pulso: 70 bpm. Abdômen distendido, flácido, do-
loroso em hipogástrio, RHA presentes, toque retal: 

ausência de fezes.  Raio X de abdômen com disten-
são colônica de sigmoide. Há ausência de ar no reto. 
Indique a provável etiologia do megacólon e a compli-
cação atual. 

 

A) Megacólon chagásico com íleo paralítico. 
B) Megacólon chagásico com volvo de sigmoide. 
C) Megacólon chagásico com fecaloma. 
D) Megacólon catártico com fecaloma. 
E) Megacólon catártico com volvo. 

 

69. Paciente feminina com 84 anos de idade é internada 
em UTI por apresentar quadro de insuficiência corona-
riana. Tem antecedente de obstipação crônica, eva-
cuando somente com o uso de laxantes. Há um ano, 
quando apresentou quadro de hemorragia digestiva 
baixa, realizou colonoscopia, que diagnosticou doença 
diverticular colônica. No momento está com enteror-
ragia há 8 horas e já apresentou 10 evacuações san-
guinolentas com instabilidade hemodinâmica PA: 70 x 
40 e FC 120 bpm. O exame laboratorial mostrou que-
da do Hb de 12,5 g/dl para 6,9 g/dl. O plantonista da 
UTI já solicitou uma endoscopia digestiva alta que 
mostrou gastrite antral leve sem sinas de sangramen-
to. Qual a conduta mais indicada neste momento, 
além da reposição volêmica e de hemoderivados? 

 

A) Solicitar colonoscopia. 
B) Hemicolectomia esquerda. 
C) Hemicolectomia direita. 
D) Colectomia subtotal. 
E) Solicitar arteriografia e mapeamento. 

 
70. Paciente masculino, 70 anos, sem antecedentes mé-

dicos relevantes ao caso, foi submetido à herniorrafia 
inguinal direita pela técnica de Lichtenstein sem inter-
corrências. No terceiro dia de pós-operatório apresen-
tou febre, queixa de dor e desconforto em região in-
guinal à direita. Ao exame físico observa-se edema, 
hiperemia, calor local. A conduta para o tratamento 
desta complicação pós-operatória mais adequada é: 

 
A) retirar todos os pontos da ferida operatória, abrir o 

tecido subcutâneo e deixar a tela exposta. 
B) reoperar o paciente neste momento e retirar a tela 

pelo risco de fasceíte necrotizante. 
C) reoperar o paciente e substituir a tela, pois pode 

ter ocorrido contaminação no momento de coloca-
ção desta. 

D) tratamento expectante por tratar-se de esperada 
reação local decorrente do uso da prótese. 

E) prescrever antibiótico e orientar cuidados locais 
com a ferida operatória. 
 

71. Paciente de 50 anos, masculino, portador de cirrose 
alcóolica, é admitido no pronto-socorro devido à dor 
abdominal difusa e piora da ascite. Os familiares rela-
tam febre não aferida e confusão mental. Há um ano, 
completou o tratamento para tuberculose pleural. A 
análise do líquido ascítico revela contagem de leucóci-
tos polimorfonucleares de 12.000/uL; glicose de 
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15mg/dL; proteína de 1,9g/dL. Foi introduzida antibio-
ticoterapia empírica e cultura do líquido mostra o 
crescimento de dois germes gram negativos. O diag-
nóstico mais provável é: 

 

A) peritonite bacteriana espontânea. 
B) peritonite tuberculosa. 
C) peritonite neoplásica. 
D) peritonite bacteriana secundária. 
E) pancreatite aguda necrotizante. 

 
72. O primeiro ramo da artéria mesentérica superior é: 
 

A) hepática comum. 
B) gastroduodenal. 
C) jejunal. 
D) esplênica.  
E) pancreatoduodenal inferior. 

 
73. Paciente de 60 anos, feminina, é admitida no pronto-

socorro devido à dor abdominal em faixa, em andar 
superior do abdome, vômitos e icterícia. O abdome ao 
exame apresenta-se pouco distendido, flácido e com 
“massa” palpável em epigástrio. Exames laboratoriais: 
leucócitos 18.000/mm3; amilase 1300U/l e bilirrubina 
total de 4mg/L. A ecografia de abdome mostrou vesí-
cula biliar distendida, com paredes de 4 mm, repleta 
de cálculos e colédoco de 0,6 cm de diâmetro. A TAC 
de abdome com contraste mostrou 50% de necrose 
do tecido pancreático. Essa paciente apresenta pan-
creatite aguda grave de etiologia biliar e: 

 

A) o tratamento é inicialmente clínico e a cirurgia de-
ve ser postergada ao máximo possível. A punção 
desta necrose para diagnóstico de necrose estéril 
ou infectada é uma boa opção propedêutica. 

B) há indicação de colecistectomia de imediato, 
mesmo com a necrose pancreática.  

C) deve ser feita colecistectomia de urgência com co-
langiografia intraoperatória e necrosectomia nesse 
mesmo tempo cirúrgico. 

D) deve ser feita coledocotomia de urgência e drena-
gem da via biliar com dreno tubular. 

E) deve ser realizada laparotomia exploradora de ur-
gência apenas para lavagem peritoneal, não reali-
zando a colecistectomia nesse momento. 
 

74. Paciente de 67 anos, masculino, no segundo dia de 
pós-operatório por fratura de colo de fêmur, apresenta 
hipoglicemia refratária à reposição de glicose hipertô-
nica endovenosa, hipotensão, hiponatremia, fraqueza 
generalizada e dor abdominal de forte intensidade. 
Essa dor é difusa e não melhora com analgesia sim-
ples. Sua principal hipótese diagnóstica é: 

 

A) insulinoma. 
B) insuficiência adrenal. 
C) insuficiência renal aguda com uremia. 
D) crise falcêmica. 
E) mixedema. 

 

75. Paciente vítima de colisão entre moto e automóvel dá 
entrada na sala de emergência trazido pelo serviço de 
emergência com história de TCE leve e contusão em 
joelho direito. Ele apresenta laceração no joelho direi-
to, sangramento local e ausência de pulso na artéria 
pediosa direita. A radiografia de joelho evidencia uma 
fratura condilar femoral. Neste caso, a lesão vascular 
mais provável é: 

 

A) lesão da artéria tibial anterior. 
B) lesão da artéria femoral superficial. 
C) lesão da artéria poplítea direita. 
D) lesão da artéria fibular. 
E) lesão da artéria femoral profunda. 

 
76. Paciente feminina, 33 anos, apresentando anemia 

associada a queixas de dor abdominal em cólica há 
dois meses, com episódios de diarreia sanguinolenta 
e febre. Em paralelo, refere episódios de conjuntivites. 
O exame físico revela uma paciente emagrecida, pele 
rugosa com palidez cutaneomucosa e abdome dolo-
roso sem irritação peritoneal. A região perianal apre-
senta escoriações. Após o primeiro atendimento clíni-
co, a paciente referiu melhora tendo sido realizada re-
tossigmoidoscopia, seguida de colonoscopia, que de-
monstraram mucosa difusamente friável, edema e 
presença de pseudopólipos. Ambos com biópsia sem 
displasia. 
 
Sua principal hipótese diagnóstica é: 

 

A) doença de Crohn. 
B) colite isquêmica. 
C) colite pseudomembranosa. 
D) colite por CMV. 
E) retocolite ulcerativa. 

 
77. Paciente feminina de 30 anos, vítima de acidente au-

tomobilístico seguido de capotamento, foi levada ao 
pronto-socorro logo após o acidente. Estava conscien-
te, porém, com membros superiores e inferiores para-
lisados. O único movimento que fazia com os mem-
bros superiores era de flexão dos cotovelos. Eles fleti-
am, mas não conseguiam estender. Todas as modali-
dades de sensibilidade estavam abolidas a partir dos 
ombros. Fez-se diagnóstico de TRM – Traumatismo 
Raquimedular. O provável nível da lesão é: 

 

A) T3 – T4. 
B) C7 – T1. 
C) C5 – C6. 
D) C4 – C5. 
E) C2 – C3. 

 
78. Paciente de 5 anos deu entrada no pronto-socorro 

com o membro superior aparentemente paralisado 
(pseudoparalisia) após ter sido puxada pela mão. A 
radiografia de antebraço e cotovelo não evidencia al-
terações. Neste caso, o diagnóstico mais provável é: 
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A) fratura de escafoide. 
B) subluxação da cabeça do rádio. 
C) luxação escapuloumeral. 
D) fratura de Monteggia. 
E) fratura do piramidal. 

 

79. Paciente do sexo masculino, vítima de queda de altu-
ra de dois metros e meio há uma hora, chega ao hos-
pital com fratura diafisária do úmero direito. O exame 
neurológico indica paralisia do nervo radial. A conduta 
mais bem indicada para esse caso é:  

 

A) osteossíntese com haste intramedular a foco fe-
chado. 

B) exploração cirúrgica do nervo radial e osteossín-
tese com placa e parafusos. 

C) exploração cirúrgica do nervo radial e osteossín-
tese com haste intramedular. 

D) tratamento conservador da fratura e da lesão ner-
vosa.  

E) exploração cirúrgica do nervo radial e imobilização 
com tala gessada. 

 

80. No trauma de crânio, a combinação de contusão e 
hemorragia parenquimatosa pode dar origem a uma 
lesão expansiva grave, sem aumento difuso da pres-
são intracraniana. Quando essas alterações ocorrem 
no lobo temporal anterior, pode-se ter uma complica-
ção denominada: 

 

A) hérnia uncal. 
B) hérnia central. 
C) fístula arteriovenosa traumática. 
D) compressão mesencefálica. 
E) hérnia de Spiegel. 

 
81. Paciente feminina, 66 anos, caucasiana, em segui-

mento por artrite reumatoide há 30 anos. Atualmente 
em uso de metotrexate 25 mg/semana, ácido fólico 5 
mg/semana e adalimumab 40 mg a cada 15 dias. Vem 
em consulta de rotina, referindo bom controle da do-
ença com o tratamento. Entretanto, refere que em vá-
rias medidas da pressão arterial, realizadas após 15 
minutos de repouso na Unidade Básica de Saúde, 
apresentou-se hipertensa, com PA em torno de 
150/100. Já reduziu o consumo de sal, mas notou me-
lhora muito discreta dos níveis pressóricos. É tabagis-
ta, sedentária e nega história familiar de doença ate-
rosclerótica ou diabetes, porém, a mãe e o pai eram 
hipertensos. A mãe teve fratura de colo de fêmur.  Ao 
exame apresenta PA 150/100 em ambos os braços, 
FC = 72, IMC=23, exame segmentar normal, incluindo 
ausência de sopros ou edema e pulsos periféricos si-
métricos. Também não apresentava artrite. Traz os 
seguintes exames laboratoriais: enzimas hepáticas, 
hemograma e creatinina normais, glicemia de jejum = 
98 mg/dl, colesterol total = 210 mg/dL, HDL = 35 
mg/dL e triglicérides = 150 mg/dL. Assinale a alterna-
tiva CORRETA considerando as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia para Manejo 

das Comorbidades dos Pacientes com Artrite Reuma-
toide de 2012. 

 

A) Devido à redução na mortalidade cardiovascular, 
a clortalidona é o anti-hipertesivo de escolha co-
mo terapia inicial no tratamento da HAS em paci-
entes com AR. 

B) Os níveis de LDL colesterol estão adequados, não 
sendo necessária nenhuma intervenção adicional. 

C) Devido aos efeitos benéficos em nível endotelial, 
e por interferirem menos no metabolismo dos car-
boidratos e causarem menos dislipidemia, IECA 
ou BRA são preferidos como terapia inicial no tra-
tamento da HAS em pacientes com AR. 

D) A prevalência de infarto agudo do miocárdio e in-
suficiência cardíaca congestiva nos pacientes com 
artrite reumatoide é semelhante à população ge-
ral. 

E) Uma vez que a paciente não está mais em uso de 
corticosteroide, o risco de fraturas é semelhante 
ao risco da população geral, não sendo necessá-
ria a suplementação com cálcio e vitamina D. 

 

82. Durante a aula, um aluno descreveu os seguintes 
achados de um paciente da enfermaria: Inspeção to-
rácica normal. Palpação e percussão normais. Auscul-
ta com murmúrio vesicular presente e simétrico e, nas 
bases pulmonares, sons pulmonares não musicais, 
explosivos, de curta duração e audíveis desde o início 
da inspiração, também presentes na expiração. O pro-
fessor sugeriu que o aluno auscultasse a boca do pa-
ciente enquanto este respirava e notou que os ruídos 
eram transmitidos para a boca. O paciente tossiu e 
escarrou duas vezes. Novamente, o professor sugeriu 
repetição da ausculta pulmonar. O aluno referiu que 
os ruídos desapareceram. Sobre esses achados, é 
CORRETO afirmar que o aluno auscultou: 

 

A) estertores pulmonares finos. 
B) sibilos inspiratórios e expiratórios. 
C) roncos pulmonares. 
D) estertores pulmonares grossos. 
E) sons brônquicos. 

 
83. Chega ao pronto-socorro paciente gestante do primei-

ro trimestre com vômitos em grande quantidade há 
uma semana. No dia do atendimento refere quadro de 
dor torácica, seguido por dispneia intensa. Ao exame: 
Pressão arterial de 105 x 65 mmHg, frequência cardí-
aca de 110 spm , T de 37 C e frequência respiratória 
de 24 respirações por rpm. No hemitórax esquerdo 
notaram-se estertores que são sincrônicos com os ba-
timentos cardíacos. O resto do exame físico foi consi-
derado normal. 
 
Frente a esses achados semiológicos, o diagnóstico 
mais CORRETO é:  

 

A) dissecção aórtica associada à gravidez. 
B) pneumomediastino decorrente de síndrome de 

Boerhaave. 
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C) pneumotórax não hipertensivo associado à gravi-
dez. 

D) pericardite aguda associada à gravidez. 
E) tromboembolia pulmonar associada à gravidez. 

 
84. Durante o exame físico de um paciente da enfermaria 

da Clínica Médica foi detectada a presença da seguin-
te alteração ungueal: formato normal, bordas normais, 
porém, com coloração azul claro da lúnula (“azure lú-
nula”). O outro achado semiológico característico que 
poderá ser encontrado é: 

 

A) Anéis de Kayser-Fleischer. 
B) Fascies de hipertireoidismo. 
C) Fascies cushinoide. 
D) Fascies mitral. 
E) Hemorragias subungueias.  

 
85. L. S. O., 31 anos, G3, P0, C2, A0, atualmente com 

idade gestacional cronológica de 37 semanas e idade 
gestacional ecográfica, de primeiro trimestre, com 37 
semanas e dois dias. Realizou sete consultas de pré-
natal, está em uso de levotiroxina 50 mg/dia para tra-
tamento de hipotireoidismo diagnosticado no início da 
gestação e demais exames de seguimento do pré-
natal sem alterações. Não é tabagista e o pré-natal foi 
classificado como de baixo risco. O médico deverá 
orientar a paciente a procurar o hospital de referência 
para finalizar a gestação: 

 
A) quando completar 39 semanas de idade gestacio-

nal cronológica, para indução do trabalho de par-
to. 

B) quando completar 40 semanas de idade gestacio-
nal cronológica, para indução do trabalho de par-
to. 

C) imediatamente, para interrupção da gestação de-
vido a risco de descompensação do hipotireoidis-
mo. 

D) quando completar 40 semanas de idade gestacio-
nal cronológica, para realizar cesárea. 

E) quando completar 39 semanas de idade gestacio-
nal cronológica, para realizar cesárea. 
 

86. Adolescente de 15 anos, branca e estudante. Veio na 
consulta por queixa de acne e aumento de pelos. Co-
mo história da doença atual, relata que desde os 11 
anos idade vem apresentando aumento de pelos e 
acne na face associados à pele oleosa. Depois da 
menarca aos 10 anos, ficou em amenorreia por 11 
meses e normalizou os ciclos e está sem alteração no 
momento da consulta. A mãe apresenta história de 
ovários policísticos. Antecedentes ginecológicos: 
apresentou telarca aos oito anos e menarca aos 10 
anos. Ciclos eumenorreicos. Virgem. No exame físico 
apresenta-se normotensa, IMC: 25,9 Kg/m2 e CA: 95 
cm. Acne grau II na face, acantose nigricans e galac-
torreia ausentes e escala de Ferriman-Gallwey: 9 (lá-
bio superior 2; mento 2; tórax 0; abdome superior 0; 
abdome inferior 2; coxa 1; braço 0; dorso 0; nádegas 
2). Os exames laboratoriais basais, incluindo proges-

terona no 21o dia do ciclo menstrual, indicou 9,5 ng/mL 
(ovulação > 5 ng/mL) e de imagem para rastreio de 
síndrome dos ovários policísticos foram normais. A hi-
pótese diagnóstica para esta adolescente é: 

 
A) hiperandrogenismo por tumor ovariano produtor 

de androgênios. 
B) hirsutismo idiopático, acne vulgar e sobrepeso. 
C) hiperandrogenismo de causa suprarrenal.  
D) acne vulgar, sobrepeso e hiperandrogenismo su-

prarrenal. 
E) hirsutismo idiopático e sobrepeso. 

 
87. Paciente de 56 anos de idade queixou-se ao médico 

ginecologista de secura vaginal, desconforto, prurido e 
dispareunia nas relações sexuais. Menopausa aos 49 
anos de idade e nunca usou terapia hormonal no pe-
ríodo do climatério por não apresentar fogachos. Rea-
lizou seus exames de rotina, em que apresentou cito-
logia hormonal de Papanicolaou com alteração. A al-
teração celular esperada nesse exame é a perda das 
células: 

 
A) superficiais vaginais.  
B) da basal interna vaginal. 
C) da basal externa vaginal. 
D) da basal interna e externa vaginal. 
E) da camada intermediária vaginal. 

 
88. M. G., 24 anos, nuligesta, está no oitavo dia do ciclo 

menstrual e a última menstruação encerrou-se há 
quatro dias. Foi atendida em um serviço de emergên-
cia com quadro de dor pélvica iniciada há 12 dias, 
com piora significativa há sete horas, principalmente 
em fossa ilíaca direita, associada à taquicardia, fra-
queza e inapetência. Nega alterações urinárias ou in-
testinais. No exame físico apresentou temperatura axi-
lar de 38,6o C, PA: 100/60 mmHg e pulso de 102 bpm, 
dor importante à palpação de andar inferior do abdo-
me, com descompressão brusca positiva de fossa ilía-
ca direita. Ao toque vaginal bimanual sentiu-se au-
mento de calor local e massa anexial de quatro centí-
metros em fossa ilíaca direita. O diagnóstico mais 
provável é: 

 
A) gravidez ectópica. 
B) endometrioma ovariano direito. 
C) tumor maligno ovariano. 
D) hidrossalpinge. 
E) abcesso tubo-ovariano. 

 
89. J. C. S., 49 anos. Veio à consulta ginecológica de 

rotina para apresentar resultados de exames que fo-
ram solicitados. Nega história familiar de câncer gine-
cológico e mamário. G2 C2 e laqueadura há 19 anos. 
Usou contraceptivo hormonal há 20 anos por três me-
ses. Eumenorreica. 
Ultrassom transvaginal com útero em AVF de 139 cm3 

com dois miomas intramurais de 1,45 cm e outro de 
1,79 cm de parede posterior; ovário direito de 3,1 cm3 

e ovário esquerdo de 2,7 cm3 e endométrio de 5 mm. 
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Dosagem sérica de FSH 28,1 mUI/mL. A sua conduta 
para o caso é: 

 
A) histerectomia abdominal. 
B) embolização das artérias uterinas. 
C) iniciar terapia hormonal. 
D) orientação apenas. 
E) análogo do GNRH. 

 
90. A contracepção de emergência é uma realidade nas 

farmácias das Unidades de Saúde do sistema público, 
bem como nas farmácias particulares, mas a náusea 
e o vômito podem ocorrer quando se administra a pí-
lula de emergência. A orientação que o médico deve 
fornecer às usuárias de pílula de emergência de levo-
norgestrel com náuseas ou vômitos é:  

 
A) prescrever de rotina medicamentos antieméticos. 
B) usar preferencialmente a via vaginal e não oral.  
C) se o vômito ocorreu até duas horas após a inges-

tão da pílula, deve tomar outra pílula o mais rápi-
do possível. 

D) preferir as associações estroprogestativas, por 
causarem menos sintomas gástricos. 

E) se o vômito ocorreu até quatro horas após a in-
gestão da pílula, deve tomar outra pílula o mais 
rápido possível. 
 

91. M. A. S., 20 anos, primigesta com gestação atual de 
14 semanas e um dia. Veio à consulta rotineira de 
pré-natal e trouxe os resultados dos exames que fo-
ram solicitados na consulta anterior. O médico da uni-
dade básica de saúde anotou os seguintes resultados 
do hemograma: Hemoglobina: 11,3 g/dl; Hematócrito: 
35%; Volume Corpuscular Médio de 89 µ3; e Hemo-
globina Corpuscular Média de 29. A conduta a ser 
adotada para esta gestante, segundo o Ministério da 
Saúde do Brasil, é: 

 
A) a partir da 20a semana de gestação, suplementar 

com 40 mg/dia ferro elementar associado ao ácido 
fólico.  

B) iniciar imediatamente 40 mg/dia de ferro elemen-
tar, em duas doses diárias.  

C) solicitar novo hemograma em 60 dias. 
D) a partir da 20a semana de gestação, suplementar 

com 80 mg/dia ferro elementar até noventa dias 
após o parto. 

E) a partir da 20a semana de gestação, suplementar 
com 120 mg/dia de ferro elementar associado ao 
ácido fólico. 
 

92. D. S. F., 35 anos, sexo feminino, sendo atendida na 
Unidade de Saúde Vila Feliz, relata que iniciou com 
cefaleia hemicraniana à direita, associada à foto e fo-
nofobia. Apresenta ainda náuseas e, eventualmente, 
vômitos. Nega sintomas visuais ou neurológicos. Dor 
tipo pulsátil, durando menos de 72 horas, considerada 
de moderada a forte intensidade, sem irradiação ou 
qualquer outro sintoma associado. Faz uso de anal-
gésicos como paracetamol ou dipirona, porém, com 

resposta parcial.  Apresenta dor com a frequência de 
1x ao mês. Ao exame físico não apresenta alterações, 
nem ao exame neurológico. Qual o diagnóstico e con-
duta? 

 
A) Trata-se de enxaqueca. É necessário realizar 

TAC, pois a dor é de moderada a forte intensidade 
e causas secundárias devem ser excluídas. O tra-
tamento da crise aguda pode ser feito com AINEs, 
triptanos e antieméticos. 

B) Trata-se de enxaqueca. Não é necessário realizar 
exame de imagem. O tratamento da crise aguda 
pode ser feito com triptanos, AINEs e antieméti-
cos. É necessário realizar tratamento profilático, 
pois a paciente apresenta uma crise por mês. 

C) Trata-se de cefaleia tensional. Não é necessário 
realizar exames de imagem. O tratamento da crise 
aguda consiste em usar analgésicos simples. 

D) Trata-se de cefaleia em salvas. É necessário rea-
lizar exame de imagem para exclusão de outras 
causas. O tratamento pode ser feito com O2 e en-
caminhamento obrigatório ao neurologista. 

E) Trata-se de enxaqueca. Não é necessário realizar 
exame de imagem. O tratamento da crise aguda 
pode ser feito com triptanos, AINEs e antieméti-
cos. 

 

93. Leia atentamente o resumo do estudo apresentado 
nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia (2014; 
103(1):51-59).  
 
“Fundamento: A escolha dos fármacos anti-
hipertensivos no tratamento de hipertensos diabéticos 
tem como objetivos o controle da pressão arterial (PA) 
e a redução das complicações ma-
cro/microvasculares. Objetivos: O objetivo deste estu-
do foi comparar as alterações vasculares funcionais 
em pacientes hipertensos e diabéticos tipo 2 após seis 
semanas de anlodipina ou losartana. Métodos: Paci-
entes com diagnóstico prévio de hipertensão arterial e 
diabetes melito tipo 2 foram randomizados e divididos 
em dois grupos, sendo avaliados na sexta semana de 
uso de losartana 100 mg/dia ou anlodipina 5 mg/dia, 
com medida da PA, realização de monitoração ambu-
latorial da pressão arterial e testes para avaliação de 
parâmetros vasculares, como tonometria de aplana-
ção, velocidade de onda de pulso (VOP) e dilatação 
mediada por fluxo (DMF) da artéria braquial. Resulta-
dos: Foram incluídos 42 pacientes, 21 em cada grupo, 
com predominância do sexo feminino (71%) nos dois 
grupos. Os grupos anlodipina e losartana apresenta-
ram média de idade semelhante (54,9 ± 4,5 e 54,0 ± 
6,9 anos, respectivamente) e sem diferença estatística 
na média da PA (145 ± 14/84 ± 8 e 153 ± 19/90 ± 9 
mmHg). O augmentation index (30 ± 9% × 36 ± 8%, p 
= 0,025), assim como a augmentation pressure (16 ± 
6 mmHg × 20 ± 8 mmHg, p = 0,045) foram menores 
no grupo anlodipina que no grupo losartana. Os valo-
res obtidos para VOP e DMF foram semelhantes nos 
dois grupos. Conclusões: Em hipertensos e diabéticos 
tipo 2, o uso de anlodipina demonstrou um padrão de 



 

            Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica - 2014 
Pág. 20 

 

 

reflexão da onda de pulso mais favorável nesse gru-
po, mas o uso de losartana pode estar associado com 
ações vasculares independentes do efeito pressóri-
co.”. 
 
Analise as proposições a seguir: 

 

I. O estudo apresentado caracteriza-se como Estu-
do Observacional Coorte Prospectivo. 

II. O critério de formação dos grupos nesse tipo de 
estudo é o efeito, em que se remonta o passado 
das pessoas na busca de fatores de risco.  

III. A randomização realizada no estudo é uma estra-
tégia que garante a distribuição homogênea de 
características prognósticas entre os grupos com-
parados. 

IV. Para a realização de tal estudo, o grupo de pes-
quisadores precisou submetê-lo à apreciação éti-
ca do Comitê de Ética em Pesquisa do local onde 
o estudo foi realizado. 

V. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
não é necessário nesse tipo de pesquisa. 

 
Estão CORRETAS as proposições:  

 

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

 

94. A estratégia utilizada em estudos epidemiológicos 
como uma das formas de evitar o viés de informação 
por parte dos entrevistadores integrantes de um grupo 
de pesquisa é a utilização de:  

 
A) grupo controle. 
B) placebo. 
C) cegamento do entrevistador em relação ao grupo 

de participantes do estudo. 
D) aplicação do Termo de Consentimento Livre e Es-

clarecido aos participantes do estudo. 
E) assinatura do Termo de Compromisso com a Utili-

zação dos Dados pelos pesquisadores. 
 

95. Joana, de 55 anos, consulta com seu médico de famí-
lia. Ela está acompanhando, pois parou de fumar há 
um ano. Está muito feliz e praticando atividades físi-
cas regulares há três meses. Conta, ainda, que está 
pensando em parar de beber, mas ainda consome vi-
nhos nos finais de semana. Sobre as mudanças no 
comportamento de Joana, é CORRETO afirmar que: 

 

A) em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, a 
paciente está em pré-contemplação. 

B) a paciente está no estágio de manutenção em re-
lação ao consumo do tabaco. 

C) a paciente está no estágio de contemplação em 
relação à prática de atividades físicas.  

D) a paciente está no estágio de ação em relação ao 
tabaco e ao sedentarismo. 

E) a paciente está no estágio de manutenção em re-
lação à prática de atividades físicas.  
 

96. A Organização Mundial de Saúde divulga regularmen-
te as principais causas de mortalidade no mundo, com 
o objetivo promover melhorias nas ações de saúde 
pública e colaborar para a redução das mortes evitá-
veis. Assinale a causa abaixo que NÃO faz parte das 
10 principais causas de morte no mundo. 

 

A) Câncer de colo uterino. 
B) Diabetes Mellitus. 
C) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
D) HIV/AIDS. 
E) Acidentes de trânsito. 

 
97. Um neonato apresentou sinais de insuficiência respi-

ratória logo após o nascimento. Sua mãe teve episó-
dio de descolamento da placenta com 30 semanas de 
idade gestacional. Utilizou ventilação mecânica e uma 
dose de surfactante. Realizado ecocardiograma com 
cinco dias de vida que mostrou persistência do canal 
arterial. Com sete dias de vida, apresentou crise con-
vulsiva. Com 20 dias de vida, iniciou com distensão 
abdominal, sendo notado pneumatose intestinal no 
exame radiológico. Referente à prematuridade, assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 

A) Hemorragia subdural é mais frequente em prema-
turos quando comparada com crianças nascidas a 
termo. 

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

C) O diazepam é o anticonvulsionante de escolha pa-
ra tratar a convulsão que esta criança apresentou. 

D) A deficiência de vitamina E é mais frequente em 
recém-nascidos prematuros e se manifesta com 
anemia hemolítica, trombocitose e edema. 

E) O uso de corticoide a cada 12 horas na primeira 
semana de vida do prematuro diminui a incidência 
de síndrome do desconforto respiratório do re-
cém-nascido. 
 

98. Um menino de 11 anos de idade queixa-se de tosse 
seca, febre discreta e fadiga durante as últimas três 
semanas. Notou piora da tosse ontem quando voltava 
da escola no ar frio da rua. Ele nega congestão nasal, 
rinorreia, vômitos ou diarreia. Sua mãe diz que ele é 
saudável, com história de alergia apenas nos meses 
da primavera. Seus sinais vitais, esforço respiratório e 
exame torácico estão normais. O patógeno mais pro-
vável do quadro descrito é: 

 

A) H. influenza. 
B) M. pneumoniae. 
C) Vírus sincicial respiratório. 
D) S. aureus. 
E) S. pneumoniae 



 

            Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica - 2014 
Pág. 21 

 

 

99. A síndrome da embolia pulmonar é mais comum: 
 

A) em pessoas acima dos 40 anos. 
B) quando a fratura do fêmur é unilateral. 
C) quando a fratura do fêmur é exposta. 
D) após o uso de hastes intramedulares não fresa-

das.  
E) em homens, quatro vezes mais do que em mulhe-

res. 
 

100. Um bebê de 2,347 kg nasceu com 35 semanas de 
gestação. Sua mãe realizou o pré-natal e afirmou não 
ter tido problemas. Sua temperatura mais alta durante 
o trabalho de parto foi de 38 graus. O líquido amnióti-
co tinha uma aparência acastanhada. Ao nascimento, 
o lactente apresentou exantema pustular eritematoso 
difuso, palidez, recusa da alimentação, taquipneia e 
cianose. O hemograma completo indicou monocitose 
acentuada. Ele foi a óbito quatro horas após o nasci-
mento. O diagnóstico provável é: 

 

A) sífilis congênita. 
B) varicela congênita. 
C) listeriose. 
D) herpes disseminado. 
E) doença por streptococo CBS. 
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