
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 4 / 2 0 1 8  

 

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

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

14  DE NOVEMBRO DE 2018 
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 80 questões numeradas de 01 a 80, 

sendo que 75 dessas equivalerão a 1 ponto e 05 referen-

tes aos casos clínicos, equivalerão a 5 pontos cada. 

2. Nas questões numeradas de 01 a 75 são apresentadas 5 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão.  

3. As questões numeradas de 76 a 80 referem-se aos casos 

clínicos. De acordo com a questão a que cada um dos 

itens se refere, marque no CARTÃO-RESPOSTA, para cada 

item o campo designado com o código V, caso julgue o 

item VERDADEIRO/CORRETO, ou o código F, caso julgue o 

item FALSO/INCORRETO. 

4. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Em caso negativo, comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

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

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

6. Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu 

nome no local indicado.  

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

caneta esferográfica, com ponta grossa e tinta preta.  
8. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

 
                            

9. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas, 

com início às 14:00 horas e término às 18:00 horas. 

10. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15:00 

horas. 

11. O CADERNO DE PROVA NÃO poderá ser levado pelo   

candidato. 

12. 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 decorrida 

1 ( uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou CADERNO DE 

PROVA; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-
VA, em comunicação com outras pessoas ou    

utilizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares não autorizados pela Comissão; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

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

 

 

 Preenchimento correto; 

Preenchimento incorreto; 

Preenchimento incorreto. 
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PEDIATRIA 
 

1. Com relação aos sintomas clínicos característicos de cada Parasitose Intestinal, enumere a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 

 
(1) Ascaridíase                                                                                       (   )  Esteatorréia 
(2) Ancilostomíase                                                                                 (   )  Prolapso Retal 
(3) Tricuríase                                                                                          (   )  Anemia Ferropriva 
(4) Estrongiloidíase                                                                                (   )  Dermatite Larvária 
(5) Giardíase                                                                                          (   )  Suboclusão Intestinal 

 

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

2. Com Relação ao Calendário de Vacinação referente a Vacina contra o Rotavírus Monovalente, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

A)  
DOSE IDADE IDADE MÍNIMA IDADE MÁXIMA 

1° dose 2 meses 1 mês e 15 dias 3 meses e 15 dias 

2° dose 4 meses 3 meses e 15 dias 7 meses e 29 dias 

B)  
DOSE IDADE IDADE MÍNIMA IDADE MÁXIMA 

1° dose 2 meses 1 mês e 15 dias 3 meses e 15 dias 

2° dose 4 meses 3 meses e 15 dias 5 meses e 15 dias 

C)  
DOSE IDADE IDADE MÍNIMA IDADE MÁXIMA 

1° dose 2 meses 2 meses 3 meses e 15 dias 

2° dose 4 meses 4 meses 7 meses e 29 dias 

D)  
DOSE IDADE IDADE MÍNIMA IDADE MÁXIMA 

1° dose 3 meses 1 mês e 15 dias 4 meses e 15 dias 

2° dose 5 meses 3 meses e 15 dias 6 meses e 15 dias 

E)  
DOSE IDADE IDADE MÍNIMA IDADE MÁXIMA 

1° dose 2 meses 1 mês 5 meses 

2° dose 4 meses 3 meses 7 meses e 29 dias 

 
3. Uma criança de 5 anos é levada ao Pronto Socorro Pediátrico devido à início súbito de febre e palidez cutâneo mucosa 

grave. Você coleta um hemograma que evidencia níveis muito baixos de hemoglobina, caracterizando um quadro de 
Crise Aplásica. O agente viral mais envolvido nesses episódios, com potencial de letalidade, é: 

 
A) Herpes simples tipo 1. 
B) Citomegalovirus. 
C) Epstein Bar. 
D) Influenza A. 
E) Eritrovírus B19. 
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4. Um adolescente comparece ao seu consultório com a queixa de aumento de volume no pescoço. Ao examiná-lo você 
identifica também o aparecimento de linfonodomegalias suboccipitais e pós auriculares. Sem história de febre ou qual-
quer outro sintoma, a sua conduta é apenas expectante. No entanto, uma semana após, o paciente retorna devido ao 
aparecimento de um rash cutâneo pouco pruriginoso, não descamativo e que inicialmente surgiu na face e depois    
disseminou-se pelo restante do corpo. Refere também dor articular. O diagnóstico mais provável é: 

 

A) Sarampo. 
B) Eritema Infeccioso. 
C) Rubéola. 
D) Escarlatina. 
E) Exantema súbito. 

 
5. Uma criança de 1 ano de idade comparece à consulta de puericultura com história de estar sempre irritada durante a 

troca das fraldas. A mãe acredita que o paciente tem dor na mobilização das pernas. Na anamnese você constata que 
o paciente faz uso de leite de vaca desde o nascimento e nunca tomou suco de frutas ou papinha de legumes. Ao 
Exame Físico são dados positivos: dor à palpação de membros sendo observada semiflexão do quadril e dos joelhos 
(posição típica de rã), além de petéquias na pele e mucosas. O diagnóstico mais provável é: 

 

A) Beriberi. 
B) Escorbuto. 
C) Deficiência de Zinco. 
D) Hipovitaminose A. 
E) Pelagra. 

 

6. Associe a letra (A) para Doença da Membrana Hialina, (B) para Taquipnéia Transitória do RN e (C) para Síndrome da 
Aspiração Meconial com as seguintes condições: 

 

(   ) Rx de tórax com aspecto de vidro fosco  
(   ) Rx de tórax com congestão difusa e discreta cardiomegalia e hiperinsulflação  
(   ) Apresenta como complicação a Hipertensão Pulmonar 
(   ) É mais comum em pós termos 
(   ) Uma de suas complicações é a Broncodisplasia Pulmonar 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 
7. A Tétrade de Sanin é caracterizada por: 
 

A) Micro ou Hidrocefalia, Coriorretinite unilateral, Calcificações intracranianas generalizadas e Retardo Mental. 
B) Micro ou Hidrocefalia, Coriorretinite unilateral, Calcificações intracranianas periventriculares e Retardo Mental. 
C) Micro ou Hidrocefalia, Cardiopatia (PCA), Catarata e Retardo Mental. 
D) Micro ou Hidrocefalia, Coriorretinite generalizada, Calcificações intracranianas generalizadas e Catarata. 
E) Micro ou Hidrocefalia, Coriorretinite bilateral, Calcificações intracranianas generalizadas e Retardo Mental. 

 
8. Um recém-nascido a termo, com 21 dias de vida apresenta quadro de vômitos em jato após mamadas no seio. Devido 

à intensidade dos sintomas, a mãe o traz ao médico por perceber que seu filho está letárgico, perdendo peso e urinan-
do pouco. Diante da hipótese diagnóstica principal, as alterações laboratoriais que esperamos encontrar, são: 

 

A) Hipercloremia e hipopotassemia com acidose respiratória. 
B) Hipernatremia e hipocloremia com acidose metabólica. 
C) Hipernatremia e hiperpotassemia com alcalose metabólica. 
D) Hipocloremia e hipopotassemia com alcalose metabólica. 
E) Hipocloremia e hiperpotassemia com alcalose metabólica. 
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9. Observe as afirmativas sobre manobras semiológicas: 
 

I. Manobra de Tobler = Suspende-se o lactente pelos pés, observa-se um pequeno ângulo de inclinação do cotovelo, 
calcanhar e joelho 

II. Manobra de Tração = Traciona-se o lactente pelos membros superiores, observa-se a queda da cabeça para trás, 
os membros superiores mantêm-se retificados 

III. Manobra do Cachecol = Cruza-se os braços da criança diante do pescoço, segurando as mãos, em seguida deve-
se soltá-las, observando o modo da queda 

IV. Manobra do Rechaço = Decúbito dorsal, cabeça na posição média, mantêm-se os membros inferiores em tríplice 
flexão forçada, em seguida solta-se bruscamente os membros inferiores e esses são projetados em extensão 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

 
10. Distúrbios metabólicos que ocorrem antes ou depois de 1 a 5 dias após o início do tratamento do câncer são comuns. 

Dentre eles, os que caracterizam a Síndrome da Lise Tumoral e que cursam principalmente com convulsões são: 
 

A) Hipocalcemia e Hipomagnesemia.  
B) Hipermagnesemia e Hipercalemia. 
C) Hipofosfatemia e Hipercalemia. 
D) Hiperfosfatemia e Hipermagnesemia. 
E) Hipermagnesemia e Hipercalcemia. 
 

11. A Síndrome do bebê cinzento está associada ao efeito colateral de qual dos antimicrobianos abaixo: 
 

A) Vancomicina. 
B) Gentamicina. 
C) Ceftriaxona. 
D) Cloranfenicol. 
E) Tetraciclina. 

 
12. Lactente de 7 meses é atendido no Pronto Socorro com quadro de febre alta, vômitos e diarreia há 12 horas. As eva-

cuações estão líquidas, com muco e sangue. Ao exame físico a criança está desidratada moderadamente, muito irrita-
da e hipertônica. Aos exames laboratoriais evidencia-se: Na de 129 mEq/L e K de 2,8 mEq/L. Hemograma com hemo-
globina de 19 g/l, hematócrito de 34; 19.000 leucócitos (17% de bastonetes, 65% segmentados e 15% de linfócitos), 
plaquetas 130000. A etiologia provável desta infecção é: 

 

A) Salmonela. 
B) Campilobacter. 
C) Estafilococo. 
D) Rotavirus. 
E) Shigela. 

 
13. A deficiência vitamínica da gestante que pode estar associada à mielodisplasia no neonato, é: 
 

A) Vitamina A. 
B) Vitamina B. 
C) Vitamina C. 
D) Vitamina D. 
E) Ácido fólico. 
 

14. Na pneumonia por Pneumocystis jiroveci em recém-nascido com exposição vertical ao HIV, o manejo da profilaxia  
deverá ser 

 

A) iniciada após as 4 semanas do uso do AZT em RN que nasceu assintomático e mantida até a segunda carga viral 
indetectável. 

B) mantido desde o nascimento junto com o AZT, até a segunda carga viral indetectável. 
C) mantido até 1 ano e 6 meses quando se realiza o ELISA. 
D) iniciado logo após o nascimento e mantido por 4 semanas. 
E) feito somente se uma das cargas virais forem detectáveis. 
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15. Na infecção urinaria comunitária diagnosticada durante o período neonatal, o agente microbiano mais isolado é: 
 

A) Staphylococcus aureus. 
B) Proteus mirabilis. 
C) Escherichia coli. 
D) Klebsiella sp. 
E) Staphylococcus saprofíticos. 

 

 

                 MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 
 

 
16. Para avaliar o impacto de fatores de risco psicossociais sobre eventos cardiovasculares, realizou-se um estudo que 

acompanhou egressos da maior universidade pública do país durante 35 anos. Estabeleceu-se como desfecho o even-
to óbito por doença isquêmica coronariana e o fator de risco definido foi a depressão diagnosticada com escala valida-
da para aplicação por clínicos. Dentre os 8000 egressos avaliados, 800 tiveram a depressão diagnosticada no início do 
estudo e entre esses, foram registrados 80 casos de óbito por doença isquêmica coronariana, enquanto, entre os não 
deprimidos foram registrados 360 casos de óbito por doença isquêmica coronariana. Considerando esses dados, a al-
ternativa que corretamente apresenta o delineamento do estudo, o risco relativo e o número aproximado de óbitos por 
doença isquêmica coronariana atribuível à depressão nessa amostra, é, respectivamente: 

 
A) Caso-controle, 2 e 4. 
B) Coorte prospectiva, 2 e 2. 
C) Coorte prospectiva, 2 e 3. 
D) Coorte retrospectiva, 2 e 2. 
E) Coorte retrospectiva, 0,5 e 10. 

 
17. Em uma metanálise sobre o efeito de um medicamento inibidor do nó sinusal (ivabradina) comparado ao efeito de be-

tabloqueadores sobre a frequência cardíaca de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 
(menor que 40%), a estimativa final do tamanho do efeito sobre a frequência cardíaca (em batimentos por minuto) de 
todos os estudos reunidos será estatisticamente significativa se: 

 
A) O intervalo de confiança de 95% não incluir o valor 0. 
B) O intervalo de confiança de 95% não incluir o valor 1. 
C) A média final de frequência cardíaca do grupo ivabradina for maior que a média final de frequência cardíaca do 

grupo betabloqueador 
D) A média inicial de frequência cardíaca do grupo ivabradina for maior que a média inicial de frequência cardíaca do 

grupo betabloqueador 
E) O valor para a diferença entre as médias de frequência cardíaca for menor que 5%. 
 

18. “A Constituição Federal de 1988 define três grandes referenciais para o sistema de saúde brasileiro: o conceito amplia-
do de saúde; a saúde como direito do cidadão e dever do estado; e a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
Estratégia em Saúde da Família assumiu um papel importante na organização do SUS” 

 

                                                                                                    Tratado de Medicina de Família e Comunidade 
 

Com relação a organização do SUS, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O SUS é calçado pelos princípios doutrinários da universalidade, integralidade e descentralização 
B) O Programa de Saúde da Família surgiu oficialmente com a lei orgânica do SUS em 1990 e cresceu gradativamen-

te, alcançando hoje 50% da população brasileira. 
C) Uma vez que, o objetivo é construir um sistema único e universal de saúde, não há incorporação de serviços      

privados. 
D) A Atenção Primária à Saúde brasileira tem características únicas, como a atuação de equipes multiprofissionais e a 

responsabilidade por uma população e um território. 
E) A legislação delineou um sistema universal e integral, em que a prestação dos serviços é de responsabilidade     

estadual. 
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19. Ariel, 40 anos, vem a consulta com seu médico de família. Reclama de alteração em algumas medidas de pressão 
arterial e refere dificuldade em manter bons hábitos alimentares e atividade física regular. Seus pais são idosos, des-
cendentes de italianos, com hipertensão e diabete controlados. O exame físico revelou PA 160/100mmHg (primeiro re-
gistro); peso 95kg e altura 170cm. Exames complementares estavam com os seguintes resultados: GLICOSE JEJUM: 
140mg/dl, COLESTEROL TOTAL: 250mg/dl, HDL: 50mg/dl, TRIGLICERÍDEOS: 300mg/dl.  
 
Considerando o caso, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O paciente é diabético, entretanto seu risco cardíaco é baixo ou moderado e, inicialmente, pode ser tratado com 

estímulo a mudança de hábitos de vida. 
B) Está recomendada a solicitação de nova dosagem da glicose de jejum para confirmar o diagnóstico de diabete. 
C) A prescrição de AAS 100mg ao dia é recomendada como prevenção primária para esse paciente. 
D) Está recomendada a prescrição de sinvastatina 20mg ao dia, independente do risco cardíaco, devido ao valor do 

LDL colesterol 140mg/dl. 
E) Está recomendada nesta consulta, como primeira escolha, a prescrição de Hidroclorotiazida 25mg ao dia em     

monoterapia. 
 

20. Miriam, 65 anos, cidadã brasileira, nem sempre teve acesso aos serviços de saúde e ficou sem assistência por alguns 
períodos da sua vida. Hoje ela é atendida da Unidade de Saúde próxima de casa e participa do Conselho Local de Sa-
úde. Tem auxílio sempre que precisa e percebe tentativas constantes de adequação ao que sua comunidade precisa.  

 

Sobre o tema exposto assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) A participação dos cidadãos, como Miriam, na saúde brasileira é uma recente conquista, garantida legalmente na 
Constituição de 1988.  

B) A cada 4 anos são realizadas as Conferências de Saúde em caráter municipal, estadual e nacional. 
C) Os conselhos de saúde são compostos de forma paritária por 25% de usuários, 25% trabalhadores da saúde, 25% 

gestores e 25% representantes do governo municipal. 
D) A Unidade de Saúde que acolhe Miriam não tem respeitado o princípio da universalidade e do acesso, apenas o do 

controle social. 
E) A lei no 8.142, de 1990, garante a criação dos conselhos e das conferências de saúde, instituindo o controle social, 

e permitindo assim a participação de Miriam. 
 

21. Antonio tem 1 mês de idade e é trazido pelos pais para a primeira consulta de puericultura. Eles não têm queixas, mas 
se preocupam com o fato do Antonio evacuar muitas vezes ao dia. A criança está em aleitamento materno exclusivo e 
foi vacinada. Em relação aos procedimentos a serem realizados na Atenção Primária à Saúde (APS) nesta e ao longo 
das outras consultas de puericultura, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Para triagem de estrabismo, é recomendado aplicar os testes de Hirschberg e de cobertura antes de a criança 
completar seu primeiro mês de vida.  

B) Para crianças nascidas a termo e em aleitamento materno exclusivo, mas com contexto social de risco, recomen-
da-se a realização de hemograma no 6o mês de vida. 

C) Antonio pode variar o hábito intestinal de várias vezes ao dia até 7 dias sem evacuar, não caracterizando alteração 
patológica. 

D) A criança é de baixo risco e por isso, pode ter sua primeira avaliação em consulta no 1o mês de vida. 
E) É importante o exame da genitália. Caso os testículos não estejam na bolsa, deve ser realizada cirurgia precoce-

mente, ainda nos primeiros meses de vida. 
 

22. Juraci, 58 anos, sem história de doença ou uso contínuo de medicamentos, procura a unidade básica pela manhã e, 
durante a consuta, tem o seguinte diálogo com seu médico de família e comunidade (MFC).  

 

Juraci: “Doutor, que bom que você̂ me atendeu hoje. Estou com uma dor de cabeça horrível e não queria parar na emer-
gência de novo”  
MFC: “Fale mais sobre o que está acontecendo...”  
Juraci: “A dor de cabeça começou há mais ou menos 1 mês. Não incomodava muito, mas foi piorando e agora está muito 
forte, a pior dor que já tive. Nenhum medicamento que tomei resolveu” 
MFC: “Algo alivia ou piora?”  
Juraci: “Ah sim, é pior quando acordo, chego a ter até́ ânsia, e quando faço forca pra vomitar ou para tossir piora muito.”  
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Tendo o caso como base, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Juraci deve ser referenciado ao serviço de emergência para investigação complementar imediata.  
B) O diagnóstico provável é de enxaqueca com aura. Está recomendado o tratamento com sumatriptano, devido a  

severidade da crise.  
C) O caso indica uma cefaléia tensional. Assim, o médico deve investigar fatores de estresse e intervir nos fatores   

biopsicossociais envolvidos no processo.  
D) O caso é de uma cefaléia primária sem sinal de alerta, portanto, é possível a “demora permitida” na avaliação de 

Juraci. 
E) O diagnóstico provável é de cefaléia em salvas. Juraci deve ser tratado com oxigênio e referenciado ao neurologis-

ta para investigação. 
 

23. Raul está casado com Sandra há 18 anos e tem passado por dificuldades no relacionamento. Eles têm 2 filhos, João 
de 15 anos e Alice de 13 anos. Há receio de que os filhos saiam sozinhos, devido a bebida alcoólica e ao comporta-
mento de alguns colegas. Ao mesmo tempo, os filhos queixam de falta de liberdade e de confiança dos pais. Para en-
tender e auxiliar na situação, o médico de família e comunidade optou por utilizar uma ferramenta de avaliação desti-
nado a refletir a satisfação de cada membro da família. A partir de um questionário pré-determinado, as famílias podem 
ser classificadas como funcionais ou disfuncionais (moderada/ grave). Esse instrumento de avaliação é chamado: 

 
A) F.I.R.O  
B) Genograma  
C) Ecomapa  
D) A.P.G.A.R Familiar 
E) P.R.A.C.T.I.C.E 

 
Leia a seguir para responder as questões 24 e 25. 

 
 
24. Sr. João, de 77 anos, consulta com seu médico de família e comunidade para fazer exames de rotina e renovar suas 

medicações em uso. Ele é hipertenso e está em uso de enalapril, hidroclorotiazida, carvedilol, sinvastatina, omeprazol e 
alendronato. Iniciou o uso dessas medicações há 10 anos, com exceção da sinvastatina e do carvedilol que iniciou 
após um Infarto Agudo do Miocárdio há 5 meses.  Sua pressão tem ficado ao redor de 130/80mmHg, sente-se bem e 
conta que está fazendo caminhadas de 30 minutos ao dia após o IAM. Sobre o caso clínico relatado, assinale a alterna-
tiva CORRETA: 

 

A) Deve realizar como rotina, o rastreamento para câncer de próstata, além da aferição da pressão arterial. 
B) Está em risco de polifarmácia e deve ter como prioridade a suspensão da sinvastatina, considerando o perigo de 

diabetes por esse fármaco. 
C) Deve realizar os exames de rotina, que incluem hemograma, sódio, potássio, TSH, creatinina, lipidograma, ultras-

som de abdome e radiografia de tórax. 
D) O benefício do uso de omeprazol é superior ao risco, o que justifica sua prescrição com a finalidade de evitar     

dispepsia e hemorragia do trato gastrointestinal. 
E) Está indicado suspender o uso de alendronato devido ao uso por mais de 5 anos. 

 
25. Em relação ao caso clínico da questão anterior, assinale a alternativa com o estágio de Mudança de Comportamento 

que se encontra o Sr. João em relação às caminhadas, que iniciou há 5 meses após ter tido um Infarto Agudo do       
Miocárdio: 

 

A) Ação.  
B) Contemplação. 
C) Preparação. 
D) Pré - contemplação. 
E) Manutenção. 
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26. Juliano, 45 anos, consulta na sua Unidade de Saúde para trazer os exames de investigação solicitados por colega 
após ter tido relações desprotegidas. Entre os exames, você verifica o teste de HIV positivo, já confirmado. Sobre o   
tratamento e acompanhamento do paciente, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Juliano deve receber o tratamento inicial com Tenofovir, Lamivudina e Efavirenz como terapêutica inicial. 
B) Os exames iniciais a serem pedidos nessa consulta são: sódio, potassio, lipidograma, função hepática e renal,   

rastreio de sífilis e hepatites, pesquisa para toxoplasmose, CD4 e carga viral trimestralmente.  
C) Uma abordagem sobre os medos, ideias e sentimentos de Juliano utilizaria o componente ‘entendendo a pessoa 

como um todo’ do método clínico centrado na pessoa. 
D) Se Juliano tiver o CD4 maior que 350 cels/mm3 não será necessário repetir esse teste rotineiramente.  
E) O rastreamento realizado para o diagnóstico de Juliano é considerado prevenção primária de doenças. 

 
27. Juliano, recentemente teve o diagnóstico de HIV, consulta na Unidade de Saúde para trazer os resultados de seus 

exames: CD4 com valor de 90 cels/mm3, VDRL negativo, Toxoplasmose IGG+, IGM- e prova tuberculínica de 4mm.  
A profilaxia primária indicada para esse paciente, é: 

 

A) Pneumocystis jiroveci. 
B) Toxoplasma gondii. 
C) Mycobacterium tuberculosis. 
D) Mycobacterium avium. 
E) Candida albicans. 

 
28. Entre as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde descritos na lei 8080, o que garante a comunicação       

adequada ao paciente sobre o diagnóstico de HIV, é: 
 

A) Integralidade. 
B) Preservação da autonomia. 
C) Divulgação de informações. 
D) Direito à informação.  
E) Equidade. 

 
29. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado na constituição de 1988, garante ‘saúde é um direito de todos e dever do 

estado’ e, atualmente enfrenta problemas quanto ao seu financiamento. Sobre o financiamento do SUS, assinale a     
alternativa CORRETA: 

 

A) Atualmente os municípios tem aumentado a parcela do seu investimento com a saúde, enquanto há diminuição do 
investimento pelo governo federal. 

B) Os estados são os maiores contribuidores do financiamento do SUS, com valores acima do previsto pela lei     
complementar 141. 

C) Os investimentos à saúde devem ser divididos em 5 blocos de financiamento, entre eles atenção básica e média e 
alta complexidade. 

D) O custo da judicialização da saúde tem diminuído significativamente nos últimos anos, com o suporte das entida-
des de classe. 

E) A PEC 241 garante o repasse de recurso mínimo da união 15% da receita corrente líquida aos municípios. 
 
30. A Organização Mundial de Saúde publicou recentemente a lista das principais causas de morte no mundo. Assinale a 

alternativa que contempla duas doenças que estão nessa lista: 
 

A) Câncer de mama e AIDS. 
B) Câncer de pulmão e acidentes de trânsito. 
C) Câncer de próstata e prematuridade. 
D) Demências e suicídio. 
E) Diarreia e desnutrição. 
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 

 
31. A criopreservação de óvulos é uma tecnologia da reprodução humana assistida que viabiliza congelar os óvulos numa 

determinada idade para utilizá-los posteriormente, ao término do tratamento, seja como exemplo por um problema    
oncológico, entre outros. Sobre isso, assinale a assertiva FALSA: 

 

 
(   )  A mulher nasce com uma reserva de óvulos que vai declinando com a idade; 
(   )  A qualidade dos óvulos é comprometida com aumento da idade da mulher; 
(   ) Os ovários são glândulas sensíveis as drogas citotóxicas comumente empregadas na terapia oncológica, que 
pode por induzir a uma insuficiência gonadal; 
(   ) O resultado da ação dos quimioterápicos sobre os ovários não compromete as células da granulosa e tecais; 
(   ) A função ovariana pelas drogas citotóxica, em alguns casos, pode ser comprometida transitoriamente, com    
retorno da atividade endócrina, e liberação de óvulo fertilizável. 
 
 

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

32. Existe um razoável conjunto de evidências para demonstrar a associação entre endometriose e infertilidade, ainda que 
a relação causa/efeito não seja totalmente estabelecida. Entre os vários mecanismos propostos para estabelecer essa 
associação entre endometriose e infertilidade, assinale a alternativa FALSA: 

 

 
(   ) Função Peritoneal Preservada; 
(   ) Alterações imunológicas; 
(   ) Anormalidades ovulatórias; 
(   ) Maior proporção de células da granulosa em apoptose; 
(   ) Implantação embrionária diminuída. 

 

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

33. M.B.A., 46 anos, G III  P II  C I, laqueadura tubária, refere que apresenta sangramento vaginal relacionado com a ativi-
dade sexual (sinusorragia). Ao exame especular foi evidenciado uma lesão polipóide de 2 centímetros, de coloração 
vermelho vinhosa, exteriorizando-se pelo canal cervical, móvel, compatível com a de pólipo endocervical. Citologia   
oncótica de Papanicolaou, recente, com resultado negativo para malignidade e lesões intraepiteliais. Baseado nesse 
relato, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A variedade histológica mais frequente são os pólipos mucosos. 
B) A incidência de malignidade em pólipos endocervicais é 1: 10.000. 
C) Ocorre com maior frequência na idade reprodutiva especialmente antes dos 40 anos. 
D) A sua etiologia está relacionada a ação da progesterona, portanto, ocorre em pacientes com ciclos ovulatórios. 
E) O tratamento após a sua extirpação deve incluir a exérese da zona de transformação para evitar a recidiva. 
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34. M.A., 22 anos, solteira, G I  P I, realizou exame de colpocitologia oncótica de Papanicolaou com laudo de Lesão intra 
epitelial cervical de alto grau. A conduta preconizada, segundo as Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer 
do Colo do Útero MS/INCA 2016, é: 

 

A) Considerando a idade da paciente, devemos repetir nova colpocitologia em 6 meses, pois nessa idade a incidência 
da infecção pelo HPV é muito frequente e pode ocorrer um sobrediagnóstico no laudo da citologia. 

B) Considerando que a lesão de alto grau tende a evoluir frequentemente para carcinoma devemos indicar a exérese 
da zona de transformação com cirurgia de alta frequência pelo método ¨Ver e Tratar¨. 

C) Realizar colposcopia e caso o laudo demonstre achados colposcópicos maiores, realizar biópsia e se confirmar NIC 
II (Neoplasia intraepitelial cervical do Grau 2), realizar exérese da zona de transformação com cirurgia de alta     
frequência ou conização dependendo da localização da JEC (Junção escamocolunar) em todas as pacientes. 

D) Realizar colposcopia e caso demostre achados colposcópicos menores, realizar biópsia e se confirmar lesão de 
baixo grau (NIC I ) realizar tratamento ablativo ( cauterização ). 

E) Realizar colposcopia e caso o laudo demostre achados colposcópicos menores, manter seguimento anual com  
colpocitologia, por dois anos. 
 

35. Sobre o carcinoma da vulva, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O tipo histológico mais frequente é o carcinoma queratinizante. 
B) O melanoma de vulva é o quarto câncer invasivo de vulva mais frequente. 
C) A Doença de Paget vulvar invasiva não está relacionada as células apócrinas. 
D) No tumor de Buscke Löwestein de comportamento maligno, não se deve indicar radioterapia porque os raios       

ionizantes provocam transformação da célula diplóide em aneuplóide. 
E) O tratamento preconizado para o Adenocarcinoma de glândula de Bartholin é a Bartholinectomia associado a radio-

terapia local. 
 

36. O Breast Imaging Reporting and data Systen (BI-Rads) tem como objetivo padronizar a interpretação do laudo mamo-
gráfico para orientar a conduta. O sistema BI-RADS: 

 

A) Categoria 1, indica a realização de seguimento semestral durante 2 anos. 
B) Categoria 2, indica achados provavelmente benignos sendo recomendado seguimento semestral durante 2 anos. 
C) Categoria 3, indica achados suspeitos em 90% dos casos devendo ser realizado estudo anatomopatológico para a  

investigação. 
D) Categoria 4, indica que somente 5% das lesões são suspeitas sendo recomendado seguimento semestral durante     

2 anos. 
E) Categoria 5 indica lesões com alta suspeição devendo ser realizado estudo anatomopatológico para a investigação. 
 

37. O câncer do endométrio tornou-se o câncer ginecológico mais comum em países industrializados, notando-se aumento 
da sua frequência. Em relação as recomendações gerais para a prevenção, rastreamento e diagnóstico desse tipo de 
câncer, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O uso de anticoncepção hormonal aumenta o risco para o câncer do endométrio. 
B) A espessura endometrial para pacientes na pós menopausa sem terapia hormonal é considerado limite de corte 

8mm de espessura 
C) A associação de estrogênio e progesterona usados durante a terapia hormonal no climatério é capaz de bloquear 

os efeitos proliferativos sobre o endométrio. 
D) A citologia vaginal (Papanicolaou) com células endometriais presentes em mulheres no climatério, não indica      

necessidade de investigação do endométrio 
E) Pacientes em uso de SERMS (Tamoxifeno), que tem ação antagonista no endométrio, não necessitam de investi-

gação. 
 

38. A dor mamária é uma causa frequente de consulta em mastologia, o que pode interferir na vida emocional, social e 
profissional da mulher, pois pode constantemente ser confundida com o câncer de mama. Mulher procura ambulatório 
de mastologia, com queixa de mastalgia cíclica bilateral difusa e história familiar de câncer de mama, realiza exame   
físico e de imagens os quais se mostram normais. Qual a melhor conduta para o quadro acima: 

 

A) Orientação verbal que em 85% a 90% das pacientes apresenta uma boa resposta. 
B) Prescrever tamoxifeno po 2 anos. 
C) Uso de antinflamatório não hormonal. 
D) Prescrever diuréticos, dieta livre e progestágenos. 
E) Prescrever vitamina e óleo de prímula. 
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39. M.D.S, 33 anos, casada. Nulípara. Última menstruação há 25 dias, ciclos regulares. Refere uso de preservativo em 
todas as relações. Paciente procura atendimento ambulatorial com dor em fossa ilíaca esquerda, de leve intensidade, 
com início há 10 dias, sem irradiação. Nega febre, queixas urinárias ou gastrointestinais. Sem outras queixas. Ao   
exame: BEG, corada, hidratada.  PA 110 x 70 mmHg. Abdome: flácido, doloroso à palpação profunda de fossa ilíaca 
esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. Exame ginecológico: dor à palpação de anexo esquerdo. Sem outras    
particularidades. 

 

Trouxe beta hCG negativo e o seguinte resultado da ecografia:  
 

- Útero AVF, 55 cm3, textura homogênea,  
- Endométrio 11 mm,  
- Ovário direito de morfologia e tamanho normais, Ovário esquerdo com imagem cística anecóica, unilocular, contorno 
regular e paredes finas, medindo 40x32mm, 
- Fundo de saco posterior livre. 
 Assinale a alternativo com o provável diagnóstico e tratamento: 

  
A) Teratoma cístico, acompanhamento ambulatorial. 
B) Endometrioma, tratamento cirúrgico. 
C) Teratoma cístico, tratamento cirúrgico. 
D) Cisto folicular, tratamento cirúrgico. 
E) Cisto folicular, acompanhamento ambulatorial. 
 

40. C.G.M, 39 anos, casada. G6 P5 (transpélvicos) Idade gestacional = 36 semanas. Pré natal sem intercorrências. 
Paciente procura atendimento emergencial com dor abdominal contínua, de forte intensidade, com início há menos de 
1 hora. Associa sangramento vaginal vermelho vivo, em grande quantidade, de início abrupto. Nega trauma abdominal, 
relação sexual prévia ou outras queixas. 
Ao exame: REG, hipocorada ++/4+, hidratada.  PA: 90x50 mmHg.  Abdome: gravídico, doloroso à palpação, tônus   
uterino aumentado. BCF: 96 bpm. Exame especular: sangramento ativo pelo orifício cervical externo, vermelho vivo, em 
grande quantidade. Toque vaginal: colo pérvio para 2 cm. 

 

Assinale a alternativa com o provável diagnóstico e conduta: 
  

A) Placenta prévia, estabilização hemodinâmica e repouso absoluto. 
B) Descolamento prematuro de placenta, estabilização hemodinâmica e resolução imediata. 
C) Descolamento prematuro de placenta, estabilização hemodinâmica e indução do parto. 
D) Rotura de vasa prévia, estabilização hemodinâmica e indução do parto. 
E) Rotura uterina, estabilização hemodinâmica e resolução imediata. 
 

41. Atualmente, estima-se que o principal fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em mulheres é o ante-
cedente de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). A hiperglicemia no período gravídico-puerperal está associada a des-
fechos perinatais piores e a doenças futuras. De acordo com o Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus gesta-
cional no Brasil (OPAS/MS/FEBRASGO/SBD), assinale a alternativa CORRETA:  

 

A) Em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total somente as mulheres com glicemia de jejum 
acima de 92 mg/dL no primeiro trimestre devem fazer TOTG no segundo trimestre para diagnóstico de DMG. 

B) Se viabilidade financeira ou disponibilidade técnica parcial recomenda-se somente o TOTG no segundo trimestre. 
C) Se viabilidade financeira ou disponibilidade técnica parcial o TOTG deve ser realizado já no primeiro trimestre, com 

sobrecarga de glicose de 75g. 
D) Em situação de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, todas as mulheres devem realizar glicemia de 

jejum (preferentemente até 20 semanas de idade gestacional) e se o resultado for inferior a 92 mg/dL devem reali-
zar TOTG (teste oral de tolerância à glicose) entre 24 e 28 semanas. 

E) Se viabilidade financeira ou disponibilidade técnica parcial deve-se realizar TOTG 4 semanas após o parto. 
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42. Gestante de 21 anos, com gestação de 40 semanas está sendo atendida em seu trabalho de parto. Após a exterioriza-
ção da cabeça fetal não houve o desprendimento dos ombros com a tração habitual. Sobre a distocia descrita, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 

A) A situação apresentada é comum e facilmente pode ser prevista quando se analisa os fatores de risco, sendo sem-
pre indicada uma cesariana. 

B) Deve-se exercer força vigorosa sobre a cabeça fetal e pescoço com auxílio da manobra de Kristeller. 
C) A manobra de Zavanelli deve ser a primeira a ser tentada por um médico experiente, não necessitando analgesia 

ou tocólise. 
D) A manobra de posição de 4 é contraindicada nesse caso, pois torna praticamente impossível qualquer auxílio do 

médico ao trabalho de parto. 
E) A manobra de McRoberts e a pressão suprapúbica são manobras de primeira linha, sendo que a primeira promove 

retificação do ângulo lombossacro e roda a sínfise púbica em direção cefálica. 
 

43. Paciente de 27 anos, está na oitava semana de sua primeira gestação. Nega doenças ou tratamentos prévios. Os 
exames de rotina do primeiro trimestre, coletados há 1 semana, mostram pesquisa de anticorpos anti-treponema por 
quimioluminescência positiva para sífilis e VDRL 1:4. O exame físico e ginecológico é normal. Considerando o Protoco-
lo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, 2107, essa 
paciente deve: 

 

A) receber prescrição de Penicilina Benzatina 1.200.000 UI, intramuscular, em cada glúteo, por semana, por 3 sema-
nas (dose total de 7.200.000 UI, e monitorar com VDRL mensal. 

B) repetir os exames no segundo trimestre pois trata-se de cicatriz sorológica, visto que é assintomática e o título do 
VDRL é baixo. 

C) receber prescrição de Penicilina Benzatina 1.200.000 UI em cada glúteo, somente uma vez, totalizando 2.400.000 
UI, pois trata-se de sífilis primária. 

D) receber prescrição de Penicilina Benzatina 1.200.000 UI em cada glúteo por semana, por 2 semanas, totalizando 
4.800.000 UI, pois se trata de sífilis latente com mais de 1 ano, e solicitar VDRL de controle no segundo trimestre. 

E) repetir imediatamente o VDRL e o tratamento será indicado somente se houver VDRL crescente. 
 

44. Paciente de 50 anos de idade há 01 ano vem apresentando quadro progressivo de vontade imperiosa de urinar. Muitas 
vezes relata perda de urina antes de conseguir esvaziar a bexiga adequadamente. Refere nictúria. Tem que levantar-se 
pelo menos duas vezes após dormir. Esse problema teve início alguns meses após a data de sua menopausa. Perce-
beu também, vagina mais seca, o que torna a relação sexual desconfortável. De comorbidade tem hipotireidismo que é 
controlado com levotiroxina. Exame físico ginecológico sem distopias com importante hipotrofia vaginal. Foi submetida 
a estudo urodinâmico que mostrou contrações involuntárias do detrusor, com e sem perda de urina. O tratamento mais 
adequado para essa paciente é: 

 
A) terapia hormonal tópica vaginal e cirurgia de “sling” retropúbico. 
B) cirurgia de “sling” transobturatório e fisioterapia pélvica vaginal e terapia hormonal tópica vaginal. 
C) cirurgia via vaginal de Kelly-Kennedy. 
D) terapia hormonal tópica vaginal e anticolinérgico via oral. 
E) cirurgia de “sling” transobturatório e anticolinérgico via oral. 

 
45. Em relação ao prolapso genital verificado durante a manobra de Valsalva. O prontuário de uma paciente descreve seu 

prolapso genital como procidência da parede vaginal anterior (cistocele) +1, procidência do útero que atinge o hímen e 
procidência da parede vaginal posterior (retocele) em -2. Segundo o POP-Q (Pelvic Organ Prolapse-Quantification)  
podemos classificar essas procidências descritas, respectivamente, em: 

 
A) cistocele estágio 2, prolapso uterino estágio 1, retocele estágio 1. 
B) cistocele estágio 2, prolapso uterino estágio 2, retocele estágio 1. 
C) cistocele estágio 2, prolapso uterino estágio 2, retocele estágio 3. 
D) cistocele estágio 3, prolapso uterino estágio 3, retocele estágio 3. 
E) cistocele estágio 3, prolapso uterino estágio 2, retocele estágio 3. 
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CLÍNICA MÉDICA 
 

46. Observe as afirmativas sobre a fisiopatologia do Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico: 
 

I. Uma queda do fluxo sanguíneo cerebral para zero causa morte tecidual em 4-10 minutos.  
II. Se o fluxo sanguíneo cerebral for restabelecido antes da morte celular o paciente pode apresentar apenas sinto-

mas transitórios, o que é chamado AVE remitente. 
III. Denomina-se “penumbra isquêmica” ao tecido em volta da região central do infarto, cuja disfunção é reversível.  
IV. A “penumbra isquêmica” pode ser visualizada através de imagens de perfusão-difusão obtidas na ressonância 

magnética.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

 
 

47. Izabel, 50 anos, com histórico prévio de cirurgia bariátrica (restritiva-disabsortiva) há 10 anos, sem seguimento regular. 
Encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Cajuru por anemia, com Hb de 6,5 g por dL e volume corpuscular médio 
de 120fl. Além disso apresentava diminuição da série branca (2500 leucócitos por mm3) e das plaquetas (45.000 por 
mm3). Sorologias realizadas na admissão, incluindo pesquisa de HIV, negativas. Quadro recente relatado pelos familia-
res de piora cognitiva progressiva e desequilíbrio. Recebeu diagnóstico de Demência de Alzheimer há cerca de duas 
semanas, após avaliação em Unidade de Emergência, tendo iniciado Memantina, com pouca resposta.  

 

Das deficiências a seguir, a que melhor explica as alterações clínicas encontradas nessa paciente é a deficiência de:  
 

A) Ferro. 
B) Zinco. 
C) Piridoxina. 
D) Vitamina D. 
E) Vitamina B12. 
 

 

48. De acordo com o caso clínico da Izabel descrito na questão anterior, a alteração observada no esfregaço do hemogra-
ma que poderia colaborar para o diagnóstico é a presença de:  

 

A) neutrófilos multisegmentados. 
B) bastonetes de Hauer. 
C) corpúsculos de Howell-Jolly. 
D) corpúsculos de Dohle. 
E) granulações tóxicas. 

 
 

49. Marcelino, 80 anos. Histórico prévio de doença pulmonar obstrutiva crônica em seguimento no ambulatório de pneumo-
logia, porém sem frequência a consultas no último ano, devido a hospitalizações (2 internamentos, sendo o mais recen-
te com necessidade de terapia intensiva). Refere tratamento otimizado, incluindo medicações e medidas não farmaco-
lógicas, como vacinas e fisioterapia.  Hoje em sua terceira readmissão hospitalar, apresenta dispneia aos mínimos es-
forços, sintoma frequente, mesmo previamente ao internamento. Frente ao quadro clínico atual desse paciente, a Clas-
sificação Gold (Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung Disease) e o tratamento mais indicado nesse momento da 
doença, são, respectivamente:  

 

A) GOLD A; Beta Agonistas de Longa Duração ou Anticolinérgicos de Curta Duração. 
B) GOLD B; Beta Agonistas de Longa Duração + Anticolinérgicos de Longa Duração. 
C) GOLD C: Beta Agonistas de Longa Duração + Corticóides Inalatórios, podendo ser considerado o uso de agonistas 

de leucotrienos em caso de fumantes.  
D) GOLD D; Beta Agonistas de Longa Duração + Anticolinérgicos de Longa Duração + Xantinas.  
E) GOLD D; Beta Agonistas de Longa Duração + Anticolinérgicos de Longa Duração + Corticóides Inalatórios, poden-

do ser considerado o uso de azitromicina em caso de fumantes.  
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50. É causa de HIPOTIREOIDISMO SECUNDÁRIO: 
 

A) Síndrome de Sheehan. 
B) Utilização de lítio. 
C) Pós tireoidectomia para doença de Graves. 
D) Deficiência de iodo. 
E) Sarcoidose. 

 
51. “A prevalência de DM em internados varia de 15% a 35% e aumenta com a idade, a gravidade e a presença de comor-

bidades. O DM afeta 25% dos internados por cardiopatias, 30% dos portadores de infecção e até 50% dos idosos com 
demência e em nutrição enteral. O número de internações de diabéticos cresceu de 60% a 140% nos últimos dez anos 
em diversos países, inclusive no Brasil.” Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre o Controle 
da Glicemia no Paciente Hospitalizado – 2015.  

 

Considerando esse cenário, ao admitir na Unidade de Internamento de Clínica Médica um paciente com diabetes e 
com pneumonia da comunidade em uso domiciliar de Metformina e Glimepirida, com bom controle prévio, você deveria:  

 

A) manter as medicações orais de uso domiciliar, uma vez que o paciente possuía bom controle prévio.  
B) iniciar insulina regular correcional, conforme glicemia capilar, como opção única, visto paciente hospitalizado.  
C) iniciar insulina basal e correcional, podendo manter a Biguanida de uso domiciliar (Metformina).  
D) solicitar glicemia capilar pré-prandial e hemoglobina glicosilada, que serão utilizadas para guiar a terapêutica.  
E) iniciar insulina correcional, dando preferência à NPH ou a Glargina, nesse caso. 

 
52. Os estágios da insuficiência cardíaca (IC), propostos pelo American College of Cardiology/American Heart Association, 

permitem a classificação dos pacientes em quatro ESTÁGIOS, conforme a seguir:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Tendo como base essa classificação, a recomendação adequada para pacientes no Estágio A, dentre as descritas a 
seguir, é:  

 
A) Uso de Canaglifozina em diabéticos. 
B) Tratamento da Hipertensão. 
C) Utilização de iECA na disfunção do EV assintomática. 
D) Utilização de betabloqueador na disfunção do VE assintomática. 
E) Ressincronização cardíaca. 

 
53. “O álcool, uma droga, é consumido em algum momento por até 80% da população. (...) Seu consumo repetitivo e maci-

ço, verificado no uso abusivo e dependência de álcool, abrevia a expectativa de vida em uma década em ambos os  
sexos, todos os grupos culturais e todos os níveis socioeconômicos.”  
No atendimento emergencial, ao abordarmos um indivíduo alcoolizado apresentando sintomas e sinais de abstinência 
alcoólica, devemos:  

 

I. Realizar exame físico minucioso, incluindo busca por evidências de insuficiência hepática, hemorragia digestiva,  
arritmia cardíaca e desequilíbrio de glicose ou eletrólitos.  

II. Prescrever tiamina oral ou parenteral e demais vitaminas do complexo B. 
III. Evitar líquidos intravenosos, salvo desidratação.  
IV. Benzodiazepínicos devem ser evitados no tratamento destes pacientes pelo efeito depressão do sistema nervoso 

central.  
V. Antipsicóticos, como o haloperidol, são as medicações preferidas no tratamento do delirium tremens por não     

aumentarem o risco de crises epilépticas. 
 
 
 
 

 

Estágio Descrição 
A Risco de desenvolver IC. Sem doença estrutural ou sintomas de IC 
B Doença estrutural cardíaca presente. Sem sintomas de IC 
C Doença estrutural cardíaca presente. Sintomas prévios ou atuais de IC 
D IC refratária ao tratamento clínico. Requer intervenção especializada 
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Sobre as afirmações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

 
54. Armando, 50 anos. Trabalhador da construção civil. História prévia de tabagismo (meia carteira ao dia há 30 anos) e 

uso ocasional de álcool. Sem doenças crônicas ou uso contínuo de medicamentos. Admitido no Pronto Socorro do 
Hospital Cajuru após quadro de “vômito com sangue” e relato de evacuações enegrecidas há cerca de uma semana, 
precedidas por epigastralgia em queimação.  

 

Sobre a conduta a ser adotada em casos como o apresentado por esse paciente, analise as afirmações que seguem:  
 

I. A determinação da frequência cardíaca e da pressão arterial é um excelente meio para avaliar paciente com     
hemorragia digestiva.  

II. A avaliação do volume globular e da hemoglobina na admissão constituem-se nos melhores marcadores laborato-
riais para avaliação de pacientes com hemorragia digestiva. 

III. Paciente com hemorragia digestiva crônica e lenta, podem apresentar valores de hemoglobina muito baixos,    
apesar de frequência cardíaca e pressão arterial normais.  

IV. Quanto mais proximal for o foco da hemorragia, mais provável a ocorrência de melena.  
V. O exame de escolha para o diagnóstico da hemorragia digestiva alta é a seriografia.  
 
Sobre as afirmações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA: 

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

 
55. Wilson, 68 anos, foi encaminhado do Ambulatório de Clínica Médica para o internamento por quadro de tosse produtiva 

há 2 dias, com expectoração amarelada, acompanhada de febre e piora do comportamento. Fazia acompanhamento 
ambulatorial por Hipertensão Essencial e Diabetes mellitus 2. Uso domiciliar de Enalapril 10mg, 2 vezes ao dia e Met-
formina 850mg, 2 vezes ao dia, com bom controle. Ao exame na admissão encontrava-se agitado e confuso, com 
SpO2 de 92% (ar ambiente), taquipnéico (FR de 24 ipm) e febril (38,5°C). Pressão arterial de 90x58mmHg e FC de 108 
bpm, regular. Enchimento capilar lentificado.  

 

Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Trata-se provavelmente de Pneumonia da Comunidade com 3 pontos no CRB-65. 
B) O agente causal mais provável é o Mycoplasma pneumoniae. 
C) Poderá ser tratado em regime ambulatorial, com reavaliação precoce (até 48h).  
D) Na prescrição da admissão devemos manter Enalapril e Metformina, devido ao bom resultado do tratamento ambu-

latorial.  
E) O tratamento recomendado consiste na utilização de antibiótico macrolídio isoladamente. 

 
56. “Atualmente, a DRC (doença renal crônica) tem sido considerada um problema de saúde pública. Análise do National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) demonstrou que cerca de 13% da população adulta nos EUA 
apresenta algum grau de perda de função renal. Um importante estudo realizado na cidade de Bambuí, no estado de 
Minas Gerais, onde mais de 2 mil indivíduos foram avaliados, detectou alteração na creatinina sérica, um marcador de 
DRC, variando de 0,48% a 8,19%, sendo mais frequente em indivíduos idosos.” Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao 
paciente com Doença Renal Crônica – DRC no Sistema Único de Saúde/ Ministério da Saúde. 2014 

 

São considerados FATORES DE RISCO para o desenvolvimento da DRC:  
 

A) Presença de hipotireoidismo; 
B) Sobrepeso (IMC > 25 Kg/m²);  
C) Histórico de doença do aparelho respiratório;  
D) Presença de diabetes (quer seja do tipo 1 ou do tipo 2); 
E) Etilismo.      
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57. Pacientes com suspeita de Síndrome Séptica são comuns na prática diária no Hospital ou no Ambulatório. Em 2016, 
buscando melhorar o diagnóstico da síndrome, os critérios definidores foram atualizados, tendo como base parte dos 
critérios já conhecidos previamente e utilizados no SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), em sua versão sim-
plificada para maior acessibilidade, chamado de q-SOFA ou quick-SOFA. Assim, a presença de infecção somados 2 ou 
mais desses critérios apontam para o diagnóstico de sepse. Os critérios propostos na definição atual de sepse, são: 

  
A) Frequência respiratória > 22 ipm; Pressão arterial < 100mmHg; Alteração da consciência (Escala de Coma de 

Glasgow < 15 pontos).  
B) Temperatura > 38°C ou < 36°C; Frequência cardíaca > 90 bpm; presença de > 10% de bastões no hemograma. 
C) Frequência cardíaca > 100 bpm; Frequência respiratória > 30 ipm; leucócitos: 12.000 por mm3.  
D) Alteração da consciência (Escala de Coma de Glasgow < 15 pontos); Frequência respiratória > 20 ipm; Frequência 

cardíaca > 90 bpm. 
E) Frequência respiratória > 20 ipm; Pressão arterial < 100mmHg; Frequência cardíaca > 90 bpm. 
 

58. A gota é uma doença metabólica que afeta mais frequentemente homens de meia-idade e idosos, além de mulheres na 
pós-menopausa. Considere as afirmações a seguir sobre a gota:  

 

I. Os nódulos de Heberden ou de Bouchard inflamados podem ser a primeira manifestação da artrite gotosa.  
II. O primeiro episódio de artrite gotosa aguda costuma começar de noite com forte dor articular e tumefação.  
III. Os ataques iniciais tendem a regredir espontaneamente e no transcorrer de 3-10 dias.  
IV. Podem desencadear a artrite gotosa: cirurgias, acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio.  
V. Cristais de pirofosfato de cálcio são os achados esperados no líquido articular nas crises de gota.  

 
Sobre as afirmações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA: 

 

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

 
59. Carla, 20 anos, história prévia de migrânia, já em tratamento ambulatorial. Hoje com dor mais intensa, acompanhada 

de náusea e vômitos que não cederam à medicação usada habitualmente. No Pronto Socorro recebeu infusão de dipi-
rona e cetoprofeno endovenosos, seguida de metoclopramida. Após a medicação referiu prurido pelo corpo, seguido de 
aparecimento de placas avermelhadas de distribuição centrífuga, além de parestesia perioral e dispneia, com sibilos a 
ausculta. O médico assistente observou queda da pressão arterial e sonolência. Frente ao caso clínico descrito a con-
duta CORRETA a ser tomada, além da instalação de soro fisiológico em bolus, é iniciar preferencialmente:  

 

A) corticoide por via oral. 
B) anti-histamínico por via endovenosa.  
C) corticoide por via endovenosa.  
D) anti-histamínico por via oral. 
E) adrenalina por via intramuscular.  
 

60. Luzia, 50 anos, comparece em consulta médica para realizar exames de check up. Considerando que está assintomáti-
ca e sem comorbidades prévias, não tabagista, os exames de rastreamento necessários, são: 

 

A) Mamografia, Colonoscopia e Citologia Cervical. 
B) Citologia Cervical e Ultrassonografia Transvaginal. 
C) Mamografia, Colonoscopia, Citologia Cervical e Ultrassonografia Transvaginal. 
D) Mamografia, Colonoscopia, Citologia Cervical, Ultrassonografia Transvaginal e Ultrassonografia de Tireóide. 
E) Nenhum exame de rastreamento está indicado para essa paciente. 
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CIRURGIA GERAL 
 

61. Observe as afirmativas sobre a terapia endoscópica: 
 

I. A terapia endoscópica não controla com sucesso o sangramento em 8 a 15% dos casos. 
II. Em geral, úlceras grandes e localizadas na parede posterior do duodeno ou na pequena curvatura gástrica são 

mais sujeitas à falha no tratamento endoscópico. 
III. As úlceras grandes e localizadas na parede posterior do duodeno ou na pequena curvatura gástrica raramente 

ocorrem em pacientes idosos. 
IV. A administração endovenosa precoce de inibidores de bomba de prótons antes da endoscopia diminui a incidência 

de estigmas de alto risco de hemorragia no momento da endoscopia e a necessidade de hemostasia endoscópica, 
mas não tem efeito sobre o ressangramento, necessidade de cirurgia ou mortalidade. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

62. Observe as afirmativas sobre o tratamento cirúrgico nos portadores de doença de Crohn: 
 

I. O tratamento cirúrgico profilático está indicado em pacientes bem controlados pelo tratamento clínico evitando-se 
assim um maior risco de complicações. 

II. A ressecção intestinal é o método de escolha e deve ser ampla, principalmente na primeira vez em que se utiliza o 
tratamento cirúrgico, visto que aproximadamente 50% dos pacientes operados têm recidiva da doença, que deve 
ser evitada. 

III. Em pacientes com fístulas, a ressecção em bloco é a mais indicada e a reconstituição do trânsito intestinal deve 
ser por meio de anastomoses términoterminal ou láterolateral. 

IV. A enteroplastia é uma boa opção quando existem múltiplas estenoses anulares e segmentares, sobretudo se o pa-
ciente já tiver feito cirurgia. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

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

 
63. Analise as afirmações referentes aos exames de imagem utilizados para a investigação clínica de afecções operatórias 

do intestino delgado: 
 

I. Considerando uma obstrução do intestino delgado, na radiografia simples de abdome, em decúbito dorsal e ortos-
tatismo, as alças distendidas tendem a ocupar uma posição mais lateral e as válvulas coniventes ficam menos     
visíveis. 

II. o exame radiológico contrastado é muito importante para o estudo morfológico, funcional e do relevo mucoso do  
intestino delgado, além de possibilitar a avaliação precisa da parede e de alterações extraparietais 

III. A USG de abdome permite o estudo do peristaltismo e a imagem é característica nos casos de intussuscepção; 
ademais quando associada ao uso do doppler colorido permite o estudo detalhado dos vasos mesentéricos 

IV. a arteriografia é um exame fundamental para o diagnóstico de trombose de artéria mesentérica superior e da       
isquemia mesentérica aguda não oclusiva. Por ser um exame de risco maior só deve ser feita quando o diagnóstico 
não foi elucidado por meio de exames menos invasivos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e IV estão corretas. 
C) Apenas III e IV estão corretas. 
D) Apenas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas II, III e IV estão corretas. 
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64. Em relação às lesões traumáticas de intestino delgado, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O paciente portador de tatuagem traumática no abdome provocada pelo mau posicionamento do cinto de seguran-
ça tem a probabilidade aproximada de 65% de lesão intestinal. 

B) A punção abdominal com lavado peritoneal por ser método invasivo tem sido pouco utilizado pois, é pouco sensível 
para diagnosticar uma lesão intestinal. No entanto, a presença de líquido entérico e/ou bile nessa eventual punção, 
associado ao número de leucócitos maior do que 500/ml e a níveis elevados de fosfatase alcalina maiores do que 
20UI/ml, diagnostica a lesão intestinal e justifica a exploração cirúrgica. 

C) Durante o ato cirúrgico de pacientes diagnosticados e tratados tardiamente com trauma de intestino delgado, a   
sutura primária é uma boa opção para os casos de lesão com bordas friáveis e inflamadas, uma vez que a vascula-
rização intestinal é abundante e o risco de fístula pós operatória  ou de deiscência da sutura é relativamente baixo. 

D) As lesões intestinais encontradas devem ser classificadas de acordo com os critérios propostos pela Associação 
Americana de cirurgia do Trauma. Lesões de intestino delgado grau III correspondem a transecção do intestino 
delgado sem perda tecidual.  

E) A Tomografia (TAC) de abdome com contraste endovenoso e via oral normal exclui lesão intestinal. A acurácia 
desse exame para o diagnóstico da lesão de intestino delgado aumenta com o passar do tempo. Sinais como     
espessamento da parede de alça maior do que 3mmm e circunferencial, e, presença de liquido livre na ausência de 
lesão de víscera maciça são indicativos de lesão intestinal na TAC. 

 
65. Observe as afirmativas sobre vias aéreas infantis: 
 

I. Os tecidos moles como por exemplo a língua e a cavidade oral da criança tem proporções semelhantes, o que faci-
lita a visualização da laringe durante a intubação. 

II. A proeminência occipital  leva a criança a adotar uma flexão passiva da coluna cervical, fazendo a laringe posterior 
se anteriorizar. Pare evitar que isso ocorra, utiliza-se um coxim de aproximadamente 2,5cm no dorso durante o 
atendimento, preservando o alinhamento neutro da coluna cervical. 

III. O acúmulo de secreções nas vias aéreas da população pediátrica é facilitado pelas características anatômicas,  
sobretudo pela laringe ser caprichosamente afunilada e anteriorizada. 

IV. Diante do trauma infantil, a ventilação correta com oxigênio suplementar deve ser na frequência respiratória de 30 
a 40 movimentos/minutos em lactentes e de 15 a 20 movimentos/minuto para crianças maiores. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

 
66. Em relação à gastrectomia total profilática e a mastectomia profilática em pacientes com Câncer Gástrico Difuso Here-

ditário (CGDH), caracterizado pela presença de adenocarcinoma gástrico difuso e carcinoma lobular de mama, em   
pacientes jovens, com acometimento de diversos membros da mesma família, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Na gastrectomia total profilática a reconstrução deve ser realizada com esofagojejunostomia em Y de Roux e a 

mastectomia profilática é usada de rotina com aumento da sobrevida em 5 anos, sobretudo em pacientes com mais 
de 50 anos. 

B) A via laparoscópica para a realização da gastrectomia total profilática nos casos de CGDH está formalmente     
contraindicada devido ao alto risco de implantes tumorais nos locais da punção dos trocateres. 

C) Nos casos de CGDH há indicação de linfadenectomia do tipo D2 associada a gastrectomia e a mastectomia,    
apenas nos pacientes que apresentem mutação do códon 285. 

D) Nos casos de CGDH há indicação de linfadenectomia do tipo D3 associada a gastrectomia e a mastectomia,     
somente para pacientes com mais de 55 anos. 

E) Na gastrectomia total profilática a reconstrução deve ser realizada com esofagojejunostomia em Y de Roux e em 
relação à mastectomia profilática ainda não há consenso devendo cada caso ser analisado individualmente. 
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67. Guilhermina, 80 anos, assintomática, história de DPOC controlada e história familiar positiva para carcinoma colorretal. 
Informa que realizou colonoscopia de rastreio aos 65 anos de idade, com preparo adequado, quando foram diagnosti-
cados cinco pólipos pediculados maiores que 15 mm (adenomas tubulares com displasia de baixo grau) e doença      
diverticular do cólon sigmoide. Na ocasião foram realizadas as polipectomias, com ressecção completa das lesões e 
recomendada a vigilância endoscópica. Refere que não compareceu às consultas de rotina, mas, que há 5 anos fez ou-
tra colonoscopia, porém com preparo inadequado e com exame parcial somente até o sigmoide. Em relação ao caso 
apresentado, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A julgar pela idade da paciente e ela estar assintomática no momento não há indicação de vigilância endoscópica. 
B) A colonoscopia é a opção mais acertada. 
C) Pelo fato de a colonoscopia realizada há 5 anos ter sido parcial, está indicada a colonografia-TC. 
D) A cápsula de cólon deve ser realizada como primeira opção diagnóstica. 
E) Como a paciente é idosa e tem DPOC, com alto risco na sedação, deve ser realizado inicialmente um enema   

opaco e a colonoscopia somente será indicada se houver alteração grosseira no primeiro exame. 
 

68. Maria Cristina, 52 anos de idade, com boa saúde, exceto pela história de úlcera duodenal, apresenta quadro de dor 
abdominal intensa iniciada há 2 horas. Refere náusea e vômitos associados. Ela está gemente, taquicárdica e taqui-
pneica. Ao exame, observa-se defesa voluntária e irritação peritoneal difusa. A radiografia do abdome evidencia ar 
subdiafragmático. Levada a laparotomia foi diagnosticada úlcera péptica perfurada. Observe as afirmativas sobre o   
caso clínico apresentado: 

 
I. A sutura da úlcera é realizada aproximando-se os bordos da perfuração após o desbridamento adequado podendo-

se utilizar a interposição patch omental com o objetivo de diminuir o risco de fístula.  
II. O bordo deve ser rotineiramente biopsiado nas úlceras gástricas em função do risco de se tratar de carcinoma  

gástrico perfurado. Essa medida está dispensada na úlcera duodenal.  
III. A técnica que utiliza o omento pediculado na interposição é chamada técnica de Graham e a técnica que leva o 

omento para a área de sutura como um fragmento livre é a de Cellan-Jones.  
IV. A realização de EDA (endoscopia digestiva alta) deve ocorrer após 6 semanas do tratamento cirúrgico da ulcera 

péptica perfurada, para avaliar a cicatrização da úlcera, descartar neoplasia e pesquisar H. pylori. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

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

69. Os órgãos mais comumente utilizados no transplante multivisceral, são: 
 
A) Estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, cólon direito e fígado.  
B) Intestino delgado, cólon direito e fígado.  
C) Estômago, duodeno, intestino delgado e fígado.  
D) Estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado e fígado.  
E) Estômago, esôfago, duodeno, pâncreas, intestino delgado e fígado.  

 
70. No paciente cirúrgico grave, após a estabilidade hemodinâmica, existe uma “janela de oportunidade” para que ele re-

ceba a Terapia Nutricional Enteral de forma precoce, se não houver contraindicação formal.  Essa estratégia pró ativa 
ajuda a reduzir a gravidade da doença, reduz as complicações, diminui o tempo de internação em UTI e impacta favo-
ravelmente no resultado cirúrgico desse paciente. Essa “janela de oportunidade” compreende um limite máximo de:  

 
A)   6 horas. 
B) 12 horas. 
C) 24 horas. 
D) 48 horas. 
E) 72 horas. 
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71. Ana Luiza, de 42 anos, vem ao pronto atendimento com história de icterícia, colúria e acolia com 15 dias de evolução. 
Refere ter feito ecografia abdominal que evidenciou múltiplos cálculos na vesícula biliar e uma via biliar dilatada com 
2,7cm de diâmetro, segundo o radiologista, e com cálculo único impactado em colédoco distal com 1,9 cm no seu inte-
rior. Os exames laboratoriais de entrada evidenciaram: bilirrubina total de 6mg/dL, bilirrubina direta de 4,5mg/dL; fosfa-
tase alcalina de 489U/L e gamaGt de 880U/L. Foi encaminhada para colecistectomia videolaparoscópica com colangio-
grafia intraoperatória que confirmou ectasia de via biliar e falha de enchimento em colédoco distal. O tratamento cirúrgi-
co adequado para o caso apresentado é: 

 
A) Colecistectomia videolaparoscópica – exploração de vias biliares videolaparoscópica – coledocotomia com retirada 

de cálculo utilizando cateter de Fogart e realização de derivação biliodigestiva coledocojejunal em Y de Roux. 
B) Colecistectomia videolaparoscópica – exploração de vias biliares videolaparoscópica –  coledocotomia com retirada 

de cálculo utilizando cateter de Fogart e realização de derivação biliodigestiva coledocoduodenal. 
C) Colecistectomia videolaparoscópica – exploração de vias biliares videolaparoscópica –  coledocotomia com retirada 

de cálculo utilizando cateter de Fogart e coledocorrafia primária sem necessidade de drenagem da via biliar. 
D) Colecistectomia videolaparoscópica – exploração de vias biliares videolaparoscópica –  coledocotomia com retirada 

de cálculo utilizando cateter de Fogart e coledocorrafia primária com necessidade de drenagem da via biliar com 
dreno de Kehr. 

E) Colecistectomia videolaparoscópica – exploração de vias biliares videolaparoscópica –  coledocotomia com retirada 
de cálculo utilizando cateter de Fogart e passagem de prótese metálica biliar. 

 
72. O principal fator de risco para a disfagia permanente após fundoplicatura de Nissen, é: 

 
A) Presença de distúrbio motor inespecífico à manometria. 
B) Presença de disfagia pré-operatória. 
C) Phmetria com índice de sintomas positivo. 
D) Seriografia mostrando hérnia de hiato paraesofágica. 
E) Endoscopia digestiva alta com esofagite grau C ou D. 

 
73. O limite lateroinferior da região inguinal é delimitado por: 
 

A) Espinha ilíaca anterossuperior e sínfise púbica. 
B) Músculo oblíquo interno e sua aponeurose. 
C) Anel inguinal externo e músculo transverso do abdome. 
D) Ligamento de Cooper e trato iliopúbico. 
E) Ligamento inguinal e trato iliopúbico. 

 
74. No estudo do manguito rotador, frequentemente acometido por lesões que determinam dor no ombro, análises micro-

angiográficas revelam uma área hipovascular (zona crítica de Codman) que se localiza 
 

A) Na região subacromial proximal.  
B) Na região da inserção do infraespinal na pequena tuberosidade. 
C) A 3 cm proximal à inserção do supraespinal na grande tuberosidade. 
D) Imediatamente proximal à inserção do supraespinal na grande tuberosidade. 
E) Na região 2 cm proximal à inserção do infraespinal na pequena tuberosidade. 

 
75. No caso de hérnia de disco lombar, a alternativa que correlaciona corretamente a raiz lesada com a alteração clínica 

produzida é:  
 

A) L4 – alteração do reflexo aquileu. 
B) L4 – alteração motora do músculo gastrocnêmio. 
C) L4 – alteração da sensibilidade na face lateral do pé. 
D) L5 – alteração do reflexo patelar. 
E) L5 – alteração motora do músculo glúteo médio. 
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CASOS CLÍNICOS  
 
 

 PEDIATRIA 
 

 

76. Raul, 8 anos, previamente hígido. Na consulta, os pais referem que há 15 dias a criança vem queixando de cefaleia. 
Foi medicado com Amoxacilina por diagnóstico de sinusite bacteriana, porém, sem melhora. Há 3 dias iniciou com   
vômitos e febre. Ao exame clínico são constatados os seguintes dados significativos: febre de 39,5° C, a criança está 
consciente, porém, desorientada e apresenta diminuição global da força muscular em membros. Foi solicitada uma  
tomografia do crânio (TC) que demonstrou um nódulo à direita, de 2,5 cm de diâmetro, com desvio da linha média. 

 

Sobre o caso clínico apresentado, assinale V para verdadeiro e F para falso para as afirmações a seguir:  
 

76A - (V)  A principal hipótese diagnóstica é de Abscesso Cerebral.  
76B - (V) Justifica-se a hipótese diagnóstica de Abscesso Cerebral, principalmente em virtude do antecedente de sinuso-
patia, que faz com que a complicação mais frequente em casos de abscesso seja a sua localização em Lobo Frontal. 
76C - (F) O esquema indicado para o tratamento é Oxacilina associada à Vancomicina e Metronidazol, com duração de 
tratamento não inferior a 6 semanas.  
76D - (F) A principal hipótese diagnóstica é de Neurotuberculose, confirmada pela descrição da tomografia do crânio. 
76E - (V) Dados sugestivos para o diagnóstico de Abscesso Cerebral poderiam ser obtidos no Liquido Cefalorraquidiano, 
ou sejam, aumento de proteínas, leucócitos acima de 200, glicose baixa e bacteriológico negativo. 

 
               
                 MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

 

 
77. Maria Joaquina tem 25 anos e procura atendimento na Unidade de Saúde próxima de sua casa, pois teve algumas 

relações sexuais desprotegidas. Por algumas vezes ela procurou consulta para orientações, mas não conseguiu vaga. 
Hoje, queixa-se de início há alguns dias de prurido vaginal e dispareunia. Ao exame ginecológico: inspeção normal; 
exame especular com secreção amarelo, bolhosa e fétida, parede vaginal eritematosa e colo friável; toque vaginal ape-
nas desconfortável.  

 

Sobre o caso clínico apresentado, considerando o atendimento ampliado a Maria, assinale V para verdadeiro e F para 
falso para as afirmações a seguir:  

 

77A - (V)  Porta de Entrada/Acesso é o princípio da Atenção Primária a Saúde que não foi  respeitado, pois Maria Joa-
quina não conseguiu vaga para consulta de orientação em outra oportunidade. 
77B - (V)  Maria Joaquina tem uma vulvovaginite, cujo agente etiológico é o Trichomonas vaginalis. 
77C - (F) Deve ser coletado o material de colo de útero para exame preventivo, o que ajudará a identificar o agente eti-
ológico. 
77D - (F) O diagnóstico é de uma vulvovaginite por Gardnerella vaginalis, que deve ser tratada com metronidazol 
500mg 12h/12h por 7 dias. 
77E  - (F)  Deve ser aconselhado o tratamento do parceiro e a realização do anti-HIV, VDRL, hepatites B e C. 

 
 CASO CLÍNICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 
78. Paciente SN, 26 anos, chega ao PA obstétrico devido a sangramento vaginal de moderada quantidade associado a 

náuseas e vômitos, nega outras queixas. Não apresenta comorbidades, nega vícios. G1 P 0, atraso menstrual calcula-
do pela DUM de 6 semanas. Ao exame físico: PA: 108 x 51 mmHg; FC: 80 bpm; corada, hidratada. Abdome: útero pal-
pado 2 cm abaixo da cicatriz umbilical; exame especular: sangramento de moderada quantidade exteriorizando-se pelo 
orifício cervical externo. Realizou exames complementares: Ultrassonografia pélvica ginecológica com útero em AVF de 
1421 cm3, homogêneo, cavidade uterina com conteúdo heterogêneo por múltiplas áreas císticas, embrião não visuali-
zado. Fundo de saco livre e ovários não visualizados. Exames laboratoriais: Hb 12,1; Hematócrito 36,6; leucócitos 
8.950; plaquetas 185.000; Tipo sanguíneo A+; Creatinina 0,5; TGO:20; TGP: 19; TSH: 0,01; Beta-hCG: 655.921,8 
mUI/mL. Radiografia de tórax: sem alterações. O médico que atendeu a paciente diagnosticou-a como doença trofo-
blástica gestacional. A paciente foi submetida a Aspiração Manual Intra Uterina e o laudo da anatomia patológica foi 
constatado mola completa. 
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Sobre o caso clínico apresentado, assinale V para verdadeiro e F para falso para as afirmações a seguir:  
 

78A - (V) O diagnóstico médico de doença trofoblástica gestacional foi correto pois se refere a um conjunto de altera-
ções que surgem a partir do trofoblasto humano e a característica comum é o antecedente gestacional. 
78B - (F) Do ponto de vista histológico, na mola completa as vilosidades se encontram alteradas, hidrópicas, repletas 
de líquido e presença de hemácia fetal e vasos nessas vilosidades. 
78C - (F) Por se tratar de uma mola completa a fecundação do óvulo normal ocorreu por dois espermatozoides o que 
resultou em uma célula triploide ocasionando a patologia dessa paciente. 
78D - (V) O hipertireoidismo é decorrente da estimulação cruzada dos receptores do hormônio estimulante da tireoide 
pela cadeia alfa do hCG, que é idêntica à encontrada em outros hormônios glicoproteicos. 
78E - (V) A evolução esperada para essa paciente após o esvaziamento uterino é desaparecer os sintomas gestacio-
nais e o sangramento em cerca de sete dias. No seguimento devem ser realizadas dosagens seriadas de Beta-hCG a 
cada 15 dias até negativar e posteriormente, mensal por pelo menos seis meses. 

 

 
 CASO CLÍNICO – CLÍNICA MÉDICA  
 
 
79. Ernestina, 84 anos, admitida via Pronto Socorro do Hospital Cajuru para fixação de fratura do colo do fêmur à esquer-

da. História prévia de:  
- Hipertensão, em uso domiciliar de Losartana 50mg, 2 vezes ao dia e Hidroclorotiazida 25mg ao dia. 
- Diabetes mellitus tipo 2, em uso domiciliar de Linagliptina 5mg ao dia e Metformina 2g ao dia.  
- Dislipidemia, com história de doença arterial coronariana e infarto do miocárdio, fazendo uso de Atorvastatina 40mg 
ao dia e Ácido Acetil Salicílico 81mg ao dia.  
- Insônia, em uso de Amitriptilina 75mg à noite, além de Bromazepan 3mg.  
Além desses medicamentos, faz uso habitual de Omeprazol 40 mg pela manhã e Nimesulida 100mg a cada 8h por 
“queimação nas pernas”. Exames Laboratoriais na admissão mostram Hb de 8,8, VCM de 70 fL, leucócitos de 5200 por 
mm3, com diferencial normal, plaquetas de 540.000 por mm3, potássio de 4,5 mEq por L, sódio de 135 mEq por L, cre-
atinina de 2,0mg por dL, uréia de 120 mg por dL, glicemia com jejum de 240mg por dL. O Eletrocardiograma revela rit-
mo sinusal, com frequência cardíaca de 88 bpm, sem sinais de bloqueios ou arritmias. A radiografia de tórax mostra 
área cardíaca aumentada, sem sinais de apagamento dos seios costofrênicos e parênquima pulmonar sem alterações.  

 

Sobre o caso clínico apresentado, assinale V para verdadeiro e F para falso para as afirmações a seguir:  
 

79A - (V)  A fratura do colo do fêmur é  uma das principais causas de morbidade e de mortalidade na população geriátrica.  
79B - (F)  Linagliptina é uma medicação antidiabética oral que deve ser mantida durante o internamento.  
79C - (V) A atorvastatina deve ser mantida no peri operatório dessa paciente, devido ao alto risco cardiovascular         
estimado.  
79D - (V) Amitriptilina e Bromazepan são duas medicações que podem facilitar a queda em idosos, devendo ser         
desencorajada sua prescrição nessa população, conforme Critérios de Beers.  
79E - (V)  Ao analisarmos o hemograma da paciente observamos quadro de anemia microcítica com trombocitose, que 
deve ser melhor investigada posteriormente, pois pode indicar hemorragia digestiva oculta.  

 
 

CASO CLÍNICO – CIRURGIA GERAL 
 

80. Ana, 33 anos, vítima de trauma contuso abdominal após colisão auto-anteparo. É levada pela equipe pré hospitalar 
para o hospital de referência de trauma e dá entrada na sala de emergência 25 minutos após o evento traumático. Na 
sala de emergência a paciente foi atendida conforme o protocolo do ATLS. Diagnosticou-se choque grau II que respon-
deu às medidas iniciais, mantendo pressão arterial sistólica de 110mmHg e frequência cardíaca de 100bpm. Após a es-
tabilização a equipe assistente decidiu submeter a paciente ao exame de tomografia do abdome com contraste, onde 
observou-se lesão hepática isolada grau III segundo a AAST (Associação Americana de Cirurgia do Trauma). Optou-se 
por tratamento não operatório e a paciente foi conduzida à UTI.  Ao final das primeiras 24 horas de internação em UTI a 
paciente evoluiu com piora dos parâmetros ventilatórios e necessitou intubação orotraqueal. Os parâmetros de ventila-
ção foram ajustados em ventilação por pressão, com PEEP (pressão positiva expiratória final) de 12 e abdome com dis-
tensão, porém compressível. A gasometria indicou acidose respiratória. O médico residente observou redução progres-
siva do débito urinário. A equipe assistente suspeitando de HIA (hipertensão intra-abdominal) solicitou a mensuração 
da PIA (pressão intra-abdominal) e instituiu em medidas clínicas para a resolução do quadro. As medidas clínicas im-
pediram a evolução da PIA na primeira hora de observação, porém, essa voltou a subir atingindo 25mmHg.  
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Sobre o caso clínico apresentado, assinale V para verdadeiro e F para falso para as afirmações a seguir:  
 

80A - (V)  A variante mais confiável para determinar o grau de perfusão dos órgãos abdominais é a pressão de perfu-
são abdominal. 
80B - (F)  No tocante à mensuração da PIA deve-se instilar 100ml de solução salina estéril na bexiga, após cauteriza-
ção vesical, pelo pórtico de irrigação do cateter de 3 vias de foley e com o pórtico de drenagem clampeado. Uma agu-
lha de 18 gauge, conectado ao transdutor de pressão é inserida no pórtico de irrigação e a pressão mensurada. O 
transdutor deve ser zerado na altura da linha axilar média. 
80C - (F)  Marcas de PIA entre 21 e 25mmHg correspondem ao grau IV de acordo com a classificação preconizada   
pela WSACS (World Society of tha Abdominal Compartment Syndrome) 
80D - (F)  Na predição de falência múltipla de órgãos e do prognóstico, os indicadores apresentam a seguinte ordem de 
acurácia: PIA > PPA > excesso de base > pH arterial > lactato. 
80E - (V)  Na predição de falência múltipla de órgãos e do prognóstico, os indicadores apresentam a seguinte ordem de 
acurácia: PPA > PIA > pH arterial > excesso de base > lactato. 
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