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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
R1(IFF) – Genética Médica 

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  

1) Você receberá do fiscal de sala 

e também um cartão resposta com 

2) É proibido folhear este caderno de prova 

3) A prova terá a duração de quatro horas. Faça

tempo previsto. 

4) Após a autorização para início da prova, confira o material receb

numeração das questões e páginas 

5) Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

6) Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique 

7) As respostas das questões devem ser assinaladas 

AZUL OU PRETA. 

8) O cartão resposta não deve ser rasurad

identificação clara da resposta marcada.

9) Após terminar de marcar as respostas 

ao fiscal de sala. 

10)  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

sem este caderno de prova. 

11)  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 

da prova. 

12)  Na correção do cartão resposta

assinaladas; e, que contiverem mais de uma

13)  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura 

processo seletivo. 

14) Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, tablet, pagers, celulares, 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
Genética Médica – Obstetrícia e Ginecologia – Pediatria e R1 (INI) 

 
A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

 
 

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 19 páginas com 100(cem)

um cartão resposta com 100(cem) espaços numerados, reservados para marcação das opções

caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

e quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente

s questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA 

não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada. 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e ass

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta)

caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 

cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

BOA PROVA!  
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MÉDICA – R1 / 2019  
Pediatria e R1 (INI) - Infectologia 

QUESTÕES OBJETIVAS  

100(cem) questões objetivas 

reservados para marcação das opções. 

uilidade, mas fique atento para não passar do 

ido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

imediatamente ao fiscal de sala. 

com CANETA ESFEROGRÁFICA 

ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

devidamente identificado e assinado 

40 (quarenta) minutos de seu início e 

caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início 

que, porventura: não estejam 

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 

da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 
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PEDIATRIA (1 – 20) 

QUESTÃO 1.  Um menino de onze anos de idade 
chega às 13h ao Pronto Atendimento com 
história de ter iniciado,quarenta e oito horas 
antes, dor abdominal, náusea e anorexia. Não 
tem antecedente de doença crônica. A dor 
abdominal irradiou para a bolsa escrotal, tendo 
a última evoluído com edema e calor 
importantes. Ao exame, está com febre de 
39,5°C, com fácies de dor e permanece com 
dificuldade de deambulação devido às 
alterações descritas acima na bolsa escrotal. 
Nega queda ou trauma local. O pediatra de 
plantão solicitou a ultrassonografia com 
ecodopller de bolsa escrotal,  a qual evidenciou 
presença de líquido em bolsa escrotal, com 
testículo direito aumentado de volume e com 
fluxo sanguíneo aumentado ipsilateral. Com 
esses dados, deve ser feito o diagnóstico de 

(A) torção testicular aguda. 
(B) hérnia inguinal estrangulada. 
(C) tumor de testículo. 
(D) orquite aguda. 

_________________________________________
QUESTÃO 2.  Qual dos pacientes abaixo 
apresenta infecção urinária comprovada? 

(A) Pré-escolar do sexo masculino de dois anos, 
com febre e diarreia há 48 horas, EAS com 12 
piócitos/campo e urinocultura (saco coletor) 
com 60.000 colônias de E.coli. 

(B) Lactente do sexo feminino de cinco meses, 
com déficit de crescimento e com urinocultura 
(cateterismo vesical), com 70.000 colônias de 
Proteus mirabilis. 

(C) Escolar de oito anos, sexo feminino, 
assintomática e com urinocultura (jato médio) 
com 45.000 colônias de E.coli. 

(D) Lactente do sexo feminino de seis meses, com 
déficit de crescimento e com urinocultura (saco 
coletor) com 100.000 colônias de E.coli. 
 

________________________________________ 
QUESTÃO 3.  Escolar de nove anos, portador de 
anemia falciforme, chega à Emergência com dor 
de forte intensidade na região femural direita 
e,ao exame, não apresenta sinais flogísticos. 
Não houve melhora após uso de anti-
inflamatório por via oral. Encontra-se no 

momento com febre baixa de 38ºC, tosse seca e 
coriza hialina há 24 horas. O Hemograma 
revela: Ht= 21%, leuc: 15.000 0/2/0/0/8/38/39/13 
plaq 240.000. A radiografia de tórax é normal. 
Qual é a melhor conduta no momento? 
 
(A) Internar na emergência para hemotransfusão 

e iniciar oxacilina. 
(B) Liberar para casa com analgésicos comuns via 

oral e amoxicilina. 
(C) Internar para hidratação venosa e analgesia 

com opioides. 
(D) Internar para analgesia com opioides e 

oxacilina intravenosa. 
 

_________________________________________
QUESTÃO 4. Paciente de sete anos, sexo 
masculino, apresenta relato de há 18 dias 
apresentar dor em membros inferiores, astenia, 
febre, palidez e equimoses. Ao exame físico, 
revela-se hepatoesplenomegalia. Hemograma 
com pancitopenia. Qual é o diagnóstico? 

(A) Púrpura de Henoch-Schonlein. 
(B) Lúpus eritematoso sistêmico. 
(C) Hemofilia. 
(D) Leucemia aguda. 

_________________________________________
QUESTÃO 5.  Além da febre persistente por 
mais de cinco dias, são necessários mais 
quatro critérios clínicos para o diagnóstico da 
doença de Kawasaki. Qual dos achados abaixo 
faz parte desses critérios? 

(A) Adenomegalia generalizada. 
(B) Conjuntivite purulenta. 
(C) Lesões aftosas em orofaringe. 
(D) Descamação de pele das mãos. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 6. Lactente de seis meses, 
masculino, eutrófico, apresenta episódios 
intermitentes de irritabilidade e choro. Há relato 
de eliminação de muco com sangue via anal. 
Ausência de febre. O exame clínico demonstra 
distensão abdominal. Qual é o diagnóstico?  

(A) Intussuscepção intestinal. 
(B) Gastroenterite aguda. 
(C) Divertículo de Meckel. 
(D) Apendicite aguda. 
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_________________________________________
QUESTÃO 7.  Paciente de quatro anos 
apresenta história de febre baixa, tosse 
produtiva e secreção nasal amarelada há dez 
dias. Qual antibiótico você escolheria para o 
tratamento ambulatorial do quadro acima?

(A) Ácido nalidíxico. 
(B) Levofloxacino. 
(C) Amoxicilina+Clavulanato. 
(D) Penicilina Benzatina. 

 
_________________________________________
QUESTÃO 8. Adolescente de 14 anos, 
masculino, foi mordido pelo cachorro do 
vizinho na mão esquerda há 90 minutos. O cão 
foi colocado no próprio canil. Dentre as 
condutas abaixo, qual é CORRETA ?

(A) Checar imunização antitetânica e manter o 
cão em observação por 10 dias. 

(B) Iniciar antibioticoterapia e manter o cão em 
observação por 10 dias. 

(C) Iniciar vacina, observar o cão, avaliar 
antibioticoterapia e imunização antitetânica

(D) Iniciar vacinação e soro antirrábico, avaliar 
antibioticoterapia, checar imunização 
antitetânica. 

_________________________________________
QUESTÃO 9. Correlacione corretamente os 
agentes de intoxicações agudas
respectivos antídotos 

I. Veneno de rato 
cumarínico                        

(  ) Flumazenil     
 

II. Benzodiazepínico (  ) Naloxone
III. Opioides       (  ) 
IV. Antidiabéticos orais (  ) Vitamina K

 
  Assinale a alternativa que demonstra a relação 
CORRETA entre elas 

(A) (II), (III), (IV) e (I) 
(B) (II), (IV), (III) e (I) 
(C) (III), (I), (IV) e (II) 
(D) (III), (II), (I) e (IV) 

 
_________________________________________
QUESTÃO 10. Escolar de 8 anos ,
Miocardiopatia Dilatada, encontra- se na sala de 
espera do ambulatório de cardiologia pediátrica 
para a consulta de rotina, quando subitamente 
perde a consciência e o pulso central não é 
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_________________________________________ 
Paciente de quatro anos 

apresenta história de febre baixa, tosse 
produtiva e secreção nasal amarelada há dez 

antibiótico você escolheria para o 
tratamento ambulatorial do quadro acima?  

_________________________________________ 
Adolescente de 14 anos, 

masculino, foi mordido pelo cachorro do 
90 minutos. O cão 

foi colocado no próprio canil. Dentre as 
? 

Checar imunização antitetânica e manter o 
 

Iniciar antibioticoterapia e manter o cão em 

Iniciar vacina, observar o cão, avaliar 
antibioticoterapia e imunização antitetânica. 
Iniciar vacinação e soro antirrábico, avaliar 
antibioticoterapia, checar imunização 

______________________________________ 
Correlacione corretamente os 

agentes de intoxicações agudas  com seus 

(  ) Flumazenil      

(  ) Naloxone 
(  ) Octreotida 
(  ) Vitamina K 

Assinale a alternativa que demonstra a relação 

_________________________________________ 
, portador de 
se na sala de 

espera do ambulatório de cardiologia pediátrica 
para a consulta de rotina, quando subitamente 

central não é 

palpável. A enfermeira do ambulatório 
prontamente chama o médico e instala o 
desfibrilador elétrico a utomático no paciente, o 
qual apresentou o tra çado eletrocardiográfico 
abaixo. 

 

Qual é a conduta MAIS ADEQUADA
momento? 

(A) Iniciar RCP, administrar adrenalina e preparar 
o choque, caso não responda

(B) Iniciar RCP e administrar o choque o mais 
rápído possível. 

(C) Iniciar RCP, administrar adenosina venosa e 
cardioversão em seguida caso não responda

(D) Iniciar RCP e adrenalina em ciclos de 2 
minutos e checar causas possíveis de parada

_________________________________________
QUESTÃO 11. Pré-escolar de 3 anos, 
previamente hígido, foi levado na Unidade de 
Pronto Atendimento com febre alta, prostração, 
tosse ladrante, estridor e dispn
dias. Durante 30 minutos de espera por 
atendimento, evoluiu com piora do esforço 
respiratório, queda da saturação de oxigênio 
para 85% em ar ambiente, pele moteada e fria, 
pulsos finos e sonolência. Qual é o provável 
diagnóstico? 

(A) Crupe espasmódico. 
(B) Obstrução de vias aéreas por corpo estranho
(C) Abscesso periamidaliano
(D) Supraglotite infecciosa

_________________________________________
QUESTÃO 12. Com relação à traqueíte 
bacteriana, podemos AFIRMAR

(A) o tratamento inicial deve ser a administração 
rápida de adrenalina inalatória

(B) os corticosteroides devem ser iniciados 
precocemente para evitar recaídas

(C) representa a principal causa de obstrução de 
vias aéreas em pediatria

(D) o paciente deve ter a via aérea 
ser internado em UTI
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palpável. A enfermeira do ambulatório 
prontamente chama o médico e instala o 

utomático no paciente, o 
çado eletrocardiográfico 

 

MAIS ADEQUADA  neste 

administrar adrenalina e preparar 
o choque, caso não responda. 
Iniciar RCP e administrar o choque o mais 

Iniciar RCP, administrar adenosina venosa e 
cardioversão em seguida caso não responda. 
Iniciar RCP e adrenalina em ciclos de 2 

s e checar causas possíveis de parada. 
_________________________________________ 

escolar de 3 anos, 
previamente hígido, foi levado na Unidade de 
Pronto Atendimento com febre alta, prostração, 
tosse ladrante, estridor e dispn eia leve há 2 
dias. Durante 30 minutos de espera por 
atendimento, evoluiu com piora do esforço 
respiratório, queda da saturação de oxigênio 
para 85% em ar ambiente, pele moteada e fria, 
pulsos finos e sonolência. Qual é o provável 

 
Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. 

cesso periamidaliano. 
Supraglotite infecciosa. 

_________________________________________ 
Com relação à traqueíte 

AFIRMAR que: 

tratamento inicial deve ser a administração 
rápida de adrenalina inalatória. 

ides devem ser iniciados 
precocemente para evitar recaídas. 
epresenta a principal causa de obstrução de 

vias aéreas em pediatria. 
paciente deve ter a via aérea assegurada e 

ser internado em UTI. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 13.  Com relação à Síncope dentro da 
população pediátrica, podemos AFIRMAR que 

(A) toda síncope ocorrida durante atividade física 
deve ser investigada. 

(B) ocorre principalmente em escolares. 
(C) tem predileção pelo sexo masculino. 
(D) tem como principal causa a origem 

cardiogênica. 
_________________________________________ 
QUESTÃO 14.  Em relação à sífilis congênita, 
assinale a alternativa CORRETA. 

(A) O VDRL deve ser colhido do sangue periférico 
de todos os recém-nascidos, caso a mãe 
tenha VDRL positivo em qualquer diluição. 

(B) O VDRL é um teste treponêmico que pode 
permanecer reagente por vários anos após a 
cura da infecção. 

(C) O VDRL negativo no líquor afasta a suspeita 
de neurossífilis. 

(D) O VDRL é um exame com alta sensibilidade e 
especificidade e não está relacionado com 
falso-positivos. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 15. Criança de 3 anos de idade é 
levada à emergência com sinais de anafilaxia 
por picada de abelha. O primeiro medicamento 
a ser utilizado é: 

(A) corticosteroide venoso. 
(B) adrenalina intramuscular. 
(C) anti-histamínico venoso. 
(D) imunoterapia subcutânea. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 16. Lactente com 7 meses de vida é 
trazido ao Pronto atendimento com história de 
febre, tosse e dispneia  há dois dias com piora 
progressiva. Ao exame clínico apresenta bom 
estado geral, frequência respiratória de 58 irpm, 
tiragem subcostal. Ausculta pulmonar: 
murmúrio vesicular presente e simétrico 
bilateralmente, sem sibilos e com estertores 
crepitantes na base do hemitórax direito. 
Baseado no Manual de Doenças Respiratórias 
Agudas do Ministério da Saúde, qual é o 
diagnóstico CORRETO? 

(A) Pneumonia Grave. 
(B) Pneumonia. 

(C) Pneumonia Muito Grave. 
(D) Bronquiolite. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 17. Lactente com 5 meses de vida é 
trazido ao Pronto atendimento com historia de 
febre, tosse e dispneia há dois dias com piora 
progressiva, com recusa de seio materno nas 
últimas 12 horas. Ao exame clínico: regular 
estado geral, sonolento, oligúrico, frequência 
respiratória de 70 irpm, tiragem intercostal e 
subcostal associado à cianose perioral. 
Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular 
presente e simétrico bilateralmente,  estertores 
crepitantes em ambos os hemitóraces. Baseado 
no Manual de Doenças Respiratórias Agudas do 
Ministério da Saúde, qual é o diagnóstico 
CORRETO? 
 
(A) Pneumonia Grave. 
(B) Pneumonia. 
(C) Pneumonia Muito Grave. 
(D) Bronquiolite. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 18. Um recém-nascido de parto 
vaginal há 36 horas apresenta quadro de 
conjuntivite com edema e secreção purulenta 
em ambos os olhos. Não há evidências clínicas 
e/ou laboratoriais de doença disseminada. Foi 
coletada secreção ocular para realização de 
bacterioscopia pelo Gram e cultura. Qual é a 
descrição da bacterioscopia esperada para este 
caso? 

(A) Diplococo gram negativo. 
(B) Diplococo gram positivo. 
(C) Bacilo gram negativo. 
(D) O agente não se cora pelo Gram. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 19. Recém-nascido, filho de mãe 
diabética, a termo, e grande para a idade 
gestacional (GIG), com 2 horas de vida 
apresentou tremores, irritabilidade e 
hiperexcitabilidade. A dosagem da glicose 
capilar por fita foi de 22 mg/dL. Após colher 
sangue para medidas laboratoriais, que 
tratamento deverá ser instituído para este 
paciente? 

(A) Administrar glicose endovenosa em bolo. 
(B) Administrar hidrocortisona (5mg/kg/dose). 
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(C) Administrar alimentação oral (5ml/kg/vez). 
(D) Nada a fazer, somente acompanhar os níveis 

de glicose. 
_________________________________________ 
QUESTÃO 20. Menina de 18 meses de idade 
iniciou evacuações líquidas acompanhadas de 
muco, sangue e tenesmo, com cerca de 8 
episódios por dia há 3 dias. Durante o 
atendimento na urgência, a lactente apresentou 
crise convulsiva tônico-clônica generalizada, 
sem febre. Exames solicitados mostraram 
hemograma com leucopenia e desvio à 
esquerda, eletrólitos normais e líquor normal. O 
agente etiológico responsável pelo quadro 
acima é  

(A) Rotavírus. 
(B) Entamoeba coli. 
(C) Giardia lamblia. 
(D) Shigella flexneri. 

 

CIRURGIA (21 – 40) 

QUESTÃO 21. De acordo com o ATLS 
(Advanced Trauma Life Suport), o choque 
hemorrágico grau III é aquele onde existe 
percentual de perda de sangue de 

(A) 15-30% 
(B) 30-40% 
(C) 40-50% 
(D) > 50% 

_________________________________________ 
QUESTÃO 22. Qual o Índice de Massa Corporal 
de um paciente masculino de 40 anos com peso 
de 70Kg e altura de 1,85m ? 

(A) 22.5 
(B) 20.4 
(C) 26.8 
(D) 18.6 

_________________________________________
QUESTÃO 23. Na pancreatite aguda grave, a 
redução de complicações infecciosas está 
associada com 

(A) dieta oral zero e nutrição parenteral após 
reversão de insuficiencia multiorgânica. 

(B) nutrição parenteral precoce . 

(C) nutrição enteral precoce. 
(D) dieta oral zero e nutrição enteral após 

reversão de insuficiênciamulti-orgânica. 

_________________________________________
QUESTÃO 24. Utiliza-se profilaxia 
antimicrobiana voltada para o S. Aureus nas 
seguintes cirurgias: 

(A) Histerectomia, neurocirurgia, genitourinária. 
(B) Trato biliar, esôfago, genitourinária. 
(C) Neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia. 
(D) Vascular, tórax (não cardíaca), trato biliar. 

_________________________________________
QUESTÃO 25. No paciente politraumatizado 
com indicação de ventilação assistida e 
impossibilidade de intubação traqueal, deve-se 
proceder 

(A) Cricotiroidostomia. 
(B) Traqueostomia. 
(C) ventilação sob máscara laríngea. 
(D) colocação de cateter de O2 nasal. 

_________________________________________
QUESTÃO 26.  Paciente vítima de ferimento por 
arma branca em região anterior do abdome  
dáentrada em serviço de emergencia estável. O 
abdome é levemente doloroso sem sinais de 
irritação peritoneal à palpação. A exploração da 
ferida é negativa para penetração em cavidade. 
A conduta adequada é 

(A) Laparotomia exploradora. 
(B) Tomografia do abdome e observação por 8 

horas. 
(C) Apenas observação por 8 horas. 
(D) Alta domiciliar. 

_________________________________________
QUESTÃO 27. A partir de uma incisão cervical 
para tireoidectomia, os lobos tireoidianos são 
expostos por mobilização e retração lateral dos 
seguintes músculos: 

(A) Cricotireóideos. 
(B) Gênio-hióideo e milo-hióideo. 
(C) esterno-hióideo e esternotireóideo. 
(D) Esternocleidomastóideos. 
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_________________________________________
QUESTÃO 28. A indicação de ressecção 
cirúrgica para incidentalomas adrenais 
considera um conjunto de características de 
imagem que tornam o mesmo suspeito de 
malignidade. Em relação ao tamanho estimado 
em exame de ressonância magnética indica-se 

(A) remover  todos  os  incidentalomas  medindo  
5  cm  ou  maiores  e considerar fortemente a 
remoção daqueles com 3 a 5 cm. 

(B) remover  todos  os  incidentalomas  medindo  
6  cm  ou  maiores  e considerar fortemente a 
remoção daqueles com 4 a 6 cm. 

(C) remover  todos  os  incidentalomas  medindo  
4  cm  ou  maiores  e considerar fortemente a 
remoção daqueles com 3 a 4 cm. 

(D) considerar fortemente a remoção de todos os 
incidentalomas com 2 a 5 cm. 

_________________________________________
QUESTÃO 29. A miotomia dos músculos 
cricofaríngeo e tirofaríngeo é parte fundamental 
no tratamento cirúrgico de 

(A) divetículo de Zenker. 
(B) divertículo epifrênico. 
(C) divertículo médio esofagiano. 
(D) divertículos esofagiano em geral. 

QUESTÃO 30. Na classificação TNM, o 
estadiamento dos componentes T(tumor) e 
N(linfonodos regionais) do câncer do esôfago é 
melhor avaliado por 

(A) tomografia computadorizada. 
(B) ressonância magnética. 
(C) PET-CT. 
(D) Ecoendoscopia. 

_________________________________________
QUESTÃO 31. Pacientes com refluxo 
gastroesofágico que não tenham resposta 
adequada ao tratamento clínico, e que não 
tenham distúrbio motor na esofagomanometria, 
devem ser submetidos à: 

(A) fundoplicatura 360º. 
(B) fundoplicatura parcial anterior. 
(C) fundoplicatura posterior 180º. 
(D) fundoplicatura 240º + miotomia. 

_________________________________________
QUESTÃO 32. Em relação às hérnias inguinais é 
CORRETO AFIRMAR: 

A) As hérnias indiretas são as mais frequentes e 
o sexo masculino é o mais acometido. 

B) As hérnias diretas são mais frequentes que as 
indiretas e femorais, e o sexo masculino é o 
mais acometido. 

C) As hérnias femorais são mais comuns em 
mulheres que as hérnias inguinais 

D) As hérnias indiretas em homens ocorrem, com 
frequência semelhante, nas regiões inguinais 
esquerda e direita. 

 

_________________________________________ 
QUESTÃO 33. Qual dos métodos abaixo é o 
mais utilizado no tratamento cirúrgico das 
hérnias femorais? 

(A) Livre de tensão (Lichtenstein). 
(B) Reparo do ligamento de Cooper. 
(C) Reparo com o trato iliopúbico. 
(D) Reparo de Schouldice. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 34. Nas úlceras duodenais 
sangrantes, a artéria geralmente acometida é a 

(A) Gastroepiplóica. 
(B) Gastroduodenal. 
(C) pancreatoduodenal superior. 
(D) gástrica direita. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 35. Em relação ao abscesso 
apendicular secundário a uma apendicite 
aguda, aos pacientes estáveis com abscessos 
volumosos, maiores que 4 a 6 cm, indica-se: 

(A) Cirurgia imediata para apendicectomia. 
(B) drenagem do abcesso e antibióticoterapia 

venosa com programação posterior da 
apendicectomia. 

(C) antibioticoterapia venosa e posterior 
apendicectomia. 

(D) apenas antibioticoterapia venosa. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 36. Em relação ao Sistema de 
Estadiamento TNM da "American Joint 
Committee on Cancer" para câncer do colo, um 
paciente com (T) Tumor que penetra a 
superfície de peritônio visceral, (N) Metástase 
em dois linfonodos regionais e (M) sem 
metástases à distância, pode ser classificado 
como  

(A) T3 - N2a - M1a. 
(B) T2 - N2b - M1b. 
(C) T4b - N2a - M0. 
(D) T4a  - N2b - M0. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 37. Hemorróidas internas que 
apresentam prolapso, necessitando redução 
digital, são classificadas como 

(A) primeiro grau. 
(B) segundo grau. 
(C) terceiro grau. 
(D) quarto grau. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 38. Paciente de 20 anos com 
tumoração  de 3,0cm em lobo E do 
fígado,encapsulada, com área fibrótica central, 
alfafetoproteina normal e com dosagem de 
neurotensina sérica aumentada. A hipótese 
diagnóstica mais provável é 

(A) carcinoma hepatocelular fibrolamelar. 
(B) metástase de tumor de colo. 
(C) Colangiocarcinoma. 
(D) metástase de tumor de pâncreas. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 39. Em portadores de colelitíase 
assintomática, a Colecistectomia não está 
indicada na seguinte situação: 

(A) Cirurgia bariátrica. 
(B) Cálculo único de 2,0cm. 
(C) Coledocolitíase. 
(D) Espessamento da parede muscular da 

vesícula. 

 

_________________________________________ 
QUESTÃO 40.  Qual dos tumores císticos do 
pâncreas tem o maior risco de malignização? 

(A) Cisto seroso. 
(B) Cisto linfoepitelial. 
(C) Cisto mucinoso. 
(D) Linfangioma cístico. 

CLÍNICA MÉDICA (41 – 60) 

QUESTÃO 41. Um senhor de 40 anos procura 
atendimento médico por mal estar geral, edema 
palpe-bral, edema dos membros inferiores, 
dispneia e hemoptise com início 2 semanas 
após quadro sugestivo de infecção respiratória. 
História patológica pregressa: asma e rinite 
alérgica em uso regular de budesonida 100 
microgramas/formoterol 6 microgramas 
inalatório 2x/dia e montelucaste de sódio 
10mg/dia. Ao exame físico encontra-se 
hipocorado 1+/4+, com pressão arterial de 170 x 
100 mmHg e com presença de edema 2+/4+ nos 
membros inferiores. Exames laboratoriais 
(sangue): Hemoglobina 12g/dl; Leucócitos 
15.000/mm3, segmentados 40%, linfócitos 25%, 
eosinófilos 30%, monócitos 3%, bastões 2%, 
Plaquetas 200.000/mm3, TSH = 1,2 mU/L 
(normal: 0,4-4,0); T4 livre = 1,4 ng/dl (normal: 
0,8-1,8); Glicose = 90 mg/dl; hemoglobina 
glicada = 5,7 %; Sódio =  140mEq/L; Potássio: 
6,0 mEq/L; Uréia: = 88mg/dl; Creatinina: 2,5 
mg/dl; EAS: proteína 1+, hemácias 20/campo e 
cilindros hemáticos. 
Assinale a alternativa que contém o 
provável diagnóstico e sua respectiva 
alteração laboratorial. 
 
(A) Granulomatose de Wegener e presença de 

anticorpos C-ANCA. 
(B) Síndrome de Churg Strauss e presença de 

anticorpos C-ANCA. 
(C) Granulomatose de Wegener e presença de 

anticorpos P-ANCA. 
(D) Síndrome de Churg Strauss e presença de 

anticorpos P-ANCA. 
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_________________________________________
QUESTÃO 42. Uma mulher de 54 anos, com 
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, 
adição à nicotina e diabete melito do tipo 2 está 
internada na enfermaria por motivo de dispneia 
e febre, recebendo a seguinte prescrição 
médica: 

- Dieta oral branda hipossódica e para diabete 
melito. 
- Sinais vitais 4/4h. 
- Soro fisiológico 0,9% 250 ml IV nas 24h. 
- Cefotaxima 1g IV 12/12h. 
- Enoxaprina 40mg/dia. 
- Dipirona 1g IV até 4/4h SOS. 
-Glicemia capilar 6/6h e insulina regular  
 
conforme esquema (protocolo do hospital).  
Para qual das situações abaixo esta prescrição 
poderia corretamente ser usada? 
(A) Pneumonia comunitária por Streptococcus 

pneumoniae ou Haemophilus influenzae. 
(B) Pneumonia comunitária por Streptococcus 

pneumoniae ou Haemophilus influenzae ou 
Legionela pneumophila. 

(C) Pneumonia hospitalar por Staphylococcus 
aureus ou Pseudomonas aeruginosa. 

(D) Pneumonia hospitalar por Staphylococcus 
aureus ou Pseudomonas aeruginosa ou 
Legionella pneumophila. 

_________________________________________
QUESTÃO 43. Um senhor de 78 anos procura 
atendimento médico devido à dispneia 
progressiva há quatro meses, acompanhada de 
despertar noturno por falta de ar e tosse. Nega 
febre. História patológica pregressa: 
hipertensão arterial e diabete melito. 
Medicações de uso habitual: enalapril 20mg 2x 
ao dia, hidroclorotiazida 25mg 1x ao dia, 
sitagliptina 100mg 1x/dia, pioglitazona 30mg 
1x/dia e atenolol 50mg 2x/dia. Ao exame: PA: 
100 x 70 mmHg; FC: 62 BPM; Ritmo cardíaco 
regular em 3 tempos (B3), com sopro sistólico 
2+/6+ no foco mitral; murmúrio broncovesicular 
universalmente audível, com estertores 
crepitantes no 1/3 inferior de ambos os 
pulmões. ECG: ritmo sinusal. Sobrecarga atrial 
e ventricular esquerda.   Assinale a alternativa 
CORRETA. 

(A) Trata-se de insuficiência cardíaca sistólica, a 
qual deve ser tratada com troca do diurético 
tiazídico por diurético alça, troca do atenolol 
por bisoprolol, adição de espironolactona e 
manutenção dos demais medicamentos. 

(B) Trata-se de insuficiência cardíaca sistólica, a 
qual deve ser tratada com troca do diurético 
tiazídico por diurético alça, troca do atenolol 
por bisoprolol, adição de espironolactona e 
suspensão da pioglitazona.  

(C) Trata-se de insuficiência cardíaca diastólica, a 
qual deve ser tratada com troca do diurético 
tiazídico por diurético alça, troca do atenolol 
por bisoprolol, adição de espironolactona e 
manutenção dos demais medicamentos. 

(D) Trata-se de insuficiência cardíaca diastólica, a 
qual deve ser tratada com troca do diurético 
tiazídico por diurético alça, troca do atenolol 
por bisoprolol, adição de espironolactona e 
suspensão da pioglitazona. 

_________________________________________
QUESTÃO 44. Um jovem de 20 anos procura 
atendimento por notar que sua pele e mucosas 
estão amareladas. Ele está assintomático. 
Hepatograma revela bilirrubina total de 2,9mg/dl 
com bilirrubina direta de 0,2 mg/dl, com 
aminotranferases, gama GT e fosfatase alcalina 
em níveis normais 

Assinale a alternativa que contém uma 
afirmativa INCORRETA em relação ao quadro 
clínico do paciente. 

(A) Sua urina se encontrará fortemente positiva 
para bilirrubina. 

(B) Trata-se provavelmente de Síndrome de 
Gilbert. 

(C) A hemólise crônica poderia causar quadro 
semelhante. 

(D) A normalidade dos demais testes hepáticos 
indica não se tratar de hepatite viral aguda. 

_________________________________________
QUESTÃO 45. Um senhor de 60 anos procura a 
emergência com quadro de hematêmese 
maciça. Ao exame físico encontra-se 
hipocorado 3+/4+, hipohidratado 2+/4+, afebril, 
acianótico, ictérico 2+/4+, com frequência 
cardíaca de 120 BPM e pressão arterial de 94 x 
50mmHg. Após estabilização com reposição 
volêmica é realizada endoscopia digestiva alta, 
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a qual revelou varizes esofágicas de grosso 
calibre com sinais de sangramento ativo. 

Assinale a alternativa que contém o conjunto de 
medidas recomendadas para o tratamento 
imediato do quadro agudo do paciente. 

(A) Ligadura endoscópica das varizes, infusão de 
octreotide, ácido tranexâmico e início de 
betabloqueadores. 

(B) Esclerose endoscópica das varizes, infusão de 
octreotide e reposição de fatores da 
coagulação com plasma fresco, caso haja 
alteração na coagulação sanguínea. 

(C) Esclerose endoscópica das varizes seguida de 
colocação de Balão de Sengstaken-
Blackmore, ácido tranexamico e início de beta-
bloqueadores.  

(D) Ligadura endoscópica das varizes seguida de 
colocação de Balão de Sengstaken-Blackmore 
e reposição de fatores da coagulação com 
plasma fresco, caso haja alteração na 
coagulação sanguínea.  

_________________________________________
QUESTÃO 46. Um senhor de 70 anos procura 
atendimento médico devido à dispneia 
progressiva há 3 meses. História patológica 
pregressa: hipertensão arterial e DPOC. 
Medicações de uso habitual: anlodipina 
20mg/dia, furosemida 40mg/dia e budesonida 
100 microgramas/formoterol 6 microgramas 
inalatório 2x/dia. Ao exame: PA: 110 x 60 
mmHg; FC: 110 BPM; Ritmo cardíaco regular 
em 3 tempos (B4), P2 > A2 e com sopro 
sistólico 2+/6+ no foco tricúspide; Jugulares 
Túrgidas a 30º e refluxo hepato-jugular 
presente. Murmúrio broncovesicular reduzido 
difusamente, sem ruídos adventícios. Edema de 
membros inferiores de 1+/4+, bilateral, frio, 
mole e indolor. 

Gasometria arterial: pH: 7,4; PCO2 60mmHg; 
HCO3: 37 mEq/L; PO2 66 mmHg. Na+ 140 
mEq/L, Cloreto 90 mEq/L, K+ 3,4 mEq/L.    

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Trata-se de insuficiência cardíaca congestiva 
com acidose respiratória simples. 

(B) Trata-se de insuficiência cardíaca congestiva 
com acidose respiratória e alcalose 
respiratória. 

(C) Trata-se de cor pulmonale crônico com 
acidose respiratória simples. 

(D) Trata-se de cor pulmonale crônico com 
acidose respiratória e alcalose metabólica. 

_________________________________________
QUESTÃO 47. A depressão é um transtorno 
psiquiátrico cada vez mais frequente, podendo 
atingir até 10% da população que procura 
atendimento médico. A evolução na terapia 
farmacológica da depressão é notória, 
entretanto o principal fator limitante da 
adaptação individual a um antidepressivo é o 
seu perfil de efeitos adversos. Nesse cenário, 
os inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina se tornaram os principais fármacos 
prescritos, visto que apresentam eficácia 
semelhante e melhor tolerabilidade.    

Assinale a alternativa que contém apenas 
fármacos que atuam exclusivamente na 
recaptação da serotonina. 

(A) Paroxetina, duloxetina e fluoxetina. 
(B) Paroxetina, citalopram e fluvoxamina. 
(C) Fluoxetina, citalopram e duloxetina. 
(D) Duloxetina, fluvoxamina e citalopram. 

_________________________________________
QUESTÃO 48. Um jovem de 26 anos é admitido 
na emergência inconsciente. Ao exame físico 
encontra-se hipotenso e taquipneico. É tentado 
acesso venoso periférico sem sucesso. Opta-se 
pela punção da veia subclávia direita por via 
supraclavicular e, nesse cenário, o 
emergencista coloca o paciente na posição de 
Trendelenburg. 

A adoção dessa posição tem a intenção de 

(A) evitar a ocorrência de pneumotórax. 
(B) evitar a punção da artéria subclávia direita. 
(C) evitar a ocorrência de embolia gasosa. 
(D) aumentar o retorno venoso, contribuindo para 

aumento na chance de punção correta da veia 
subclávia com redução no risco punção 
acidental do ducto torácico. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 49. Paciente de 50 anos 
apresentando quadro de dispneia, tosse 
produtiva com escarro amarelado, febre e 
queda do estado geral. Ao exame: frequência 
cardíaca 120 BPM, frequência respiratória 32 
IRPM, PA: 140 x 60 mmHg e temperatura axilar 
de 38,5º C. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, 
hiperfonese de bulhas e sopro sistólico de 
2+/6+ no 2º espaço intercostal na linha 
hemiclavicular direita e no bordo esternal 
esquerdo. Murmúrio broncovesicular reduzido, 
expansibilidade reduzida, percussão maciça e 
frêmito toracovocal aumentado no 1/3 inferior 
do hemitórax direito. 

Assinale a alternativa que representa o achado 
esperado na Radiografia do Tórax desse 
paciente. 

(A) Condensação pulmonar com 
aerobroncograma. 

(B) Velamento do seio costo frênico (derrame 
pleural). 

(C) Pneumotórax direito. 
(D) Elevação da hemicúpula diafragmática direita 

com desvio do mediastino para o lado 
homolateral. 

_________________________________________
QUESTÃO 50. Com relação ao enunciado da 
questão anterior. Assinale a alternativa correta 
sobre o sopro cardíaco encontrado no paciente .  

(A) Trata-se de sopro de insuficiência aórtica 
associada à provável ocorrência de 
endocardite infecciosa. 

(B) Trata-se de sopro de insuficiência tricúspide 
associada à provável ocorrência de 
endocardite infecciosa. 

(C) Trata-se de sopro funcional por hiperfluxo nas 
valvas pulmonar e tricuspide. 

(D) Trata-se de sopro funcional por hiperfluxo nas 
valvas aórtica e pulmonar. 

 

QUESTÃO 51. Um senhor de 52 anos de idade 
procura a emergência com quadro de mal estar 
geral, fraqueza muscular e dispneia com início 
há 7 dias. Ele relata hipertensão arterial e uso 
regular de bisoprolol 10mg 2x/dia, enalapril 

20mg 2x/dia e espironolactona 25mg/dia. Há 14 
dias apresentou quadro de febre e dor de 
garganta e vem em uso de diclofenaco de 
potássio 50mg 6/6h e sulfametoxazol + 
trimetoprina 800/160mg 2x/dia 

Ao exame: paciente taquipneico (FR = 36 IRPM), 
acianótico e anictérico. FC = 55 BPM, PA: 106 x 
78 mmHg, Tax: 36,5ºC. Ritmo cardíaco regular. 
Pulmões limpos. Abdômen com peristalse 
reduzida. 

Realizado o eletrocardiograma abaixo: 

 

Assinale a alternativa que contém o diagnóstico 
do paciente e a primeira medida terapêutica a 
ser realizada 

(A) Hipercalemia; gluconato de cálcio. 

(B) Bloqueio Atrioventricular de 3º grau; 
suspensão do bisoprolol.  

(C) Hipercalemia; glicoinsulinoterapia. 
(D) Bloqueio Atrioventricular de 3º grau; 

marcapasso cardíaco. 

_________________________________________
QUESTÃO 52. Uma mulher de 50 anos vem 
apresentando quadro de palpitações, tremores 
finos de extremidade, emagrecimento sem 
perda de apetite e intolerância ao calor. Ao 
exame físico sua tireoide está aumentada (2,5 X) 
e o seu reflexo aquileu exaltado. Não há 
exoftalmia e seus membros inferiores estão 
sem alterações. Exames laboratoriais: TSH = 
0,01 microU/L (normal: 0,4-5) e T4 livre = 3,8 
microg/dl (normal: 0,8-1,9).  

Assinale a alternativa que contém o conjunto de 
exames com maior capacidade de diferenciar a 
tireotoxicose por Doença de Graves da 
Tireoidite subaguda 
 
(A) Ultrassonografia da Tireoide e anticorpos 

antitireoglobulina. 
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(B) Cintilografia da Tireoide com captação de iodo 
radioativo e anticorpos antitireoglobulina. 

(C) Ultrassonografia da Tireoide e anticorpos 
antirreceptor do TSH (TRab). 

(D) Cintilografia da Tireoide com captação de iodo 
radioativo e anticorpos antirreceptor do TSH 
(TRab). 

_________________________________________
QUESTÃO 53. Um jovem de 25 anos com 
diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin de 
grandes células vem em tratamento com 
quimioterapia. Ele procura atendimento por 
febre, astenia e mal-estar. Realizado 
hemograma, revelou neutropenia com 350 
granulócitos/mm3. Foi iniciado cefepime 1g IV 
8/8h. Após 5 dias, ele permanece febril e opta-
se por iniciar cobertura para estafilococo 
meticilino-resistente e para aspergilus sp. 

Assinale a alternativa que contém 
respectivamente os antimicrobianos de escolha 
para esses agentes infeciosos. 

(A) Vancomicina e anfotericina B. 
(B) Teicoplanina e anfotericina B. 
(C) Vancomicina e voriconazol. 
(D) Teicoplanina e fluconazol. 

 

QUESTÃO 54. Um paciente está com 
hipernatremia e normovolemia. Caso ele 
apresente uma resposta normal do hormônio 
antidiurético (ADH), a sua osmolaridade urinária 
estará 

(A) maior que a plasmática. 
(B) igual à plasmática. 
(C) menor que a plasmática. 
(D) A osmolaridade urinária não se modifica em 

resposta ao ADH.  

 

 

 

 

QUESTÃO 55. Mulher de 20 anos, descendente 
de Turcos, apresenta no exame admissional o 
seguinte eritrograma: hemácias = 5,7 
milhões/mm3; Hemoglobina: 11,5 g/dl; 
Hematócrito = 36,8%, VCM = 64 fl; HCM = 20 pg; 
CHCM = 31%. 

Assinale a alternativa correta em relação ao 
provável diagnóstico e respectivo resultado de 
exame laboratorial 

(A) Alfa talassemia minor; eletroforese de 
hemoglobina com aumento na hemoglobina 
A2. 

(B) Alfa talassemia minor; eletroforese de 
hemoglobina normal. 

(C) Beta talassemia minor; eletroforese de 
hemoglobina com aumento na hemoglobina 
A2. 

(D) Traço falcêmico; eletroforese de hemoglobina 
com aumento na hemoglobina S. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 56.  Um jovem de 20 anos procura 
atendimento na emergência devido à 
hemartrose de joelhos.  Realizados exames 
laboratoriais, revelaram os seguintes 
resultados:  

Tempo de ativação da protrombina (TAP): 12 
segundos. Atividade: 90%. INR: 1,1 
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado 
(PTT): 60 segundos. Controle: 30 segundos. 
Relação: 2:1 
Plaquetas: 300.000/mm3 
Assinale a alternativa que contém os distúrbios 
da hemostasia compatíveis com esses 
resultados de exames 

(A) Deficiencia de vitamina K, hemofilia A e 
hemofilia B. 

(B) Hemofilia A, hemofilia B e doença de von 
Willebrand. 

(C) Insuficiência hepática, hemofilia A e 
deficiência da fator VII. 

(D) Coagulação intravascular disseminada, 
hemofilia B e doença de von Willebrand. 

 

 



Processo Seletivo para o Programa de Residência em Saúde do IFF – R1 – 2019. CEOO S/C 
 

  

 

11 

_________________________________________
QUESTÃO 57. Uma jovem de 22 anos é levada 
por familiares ao serviço de emergência 
apresentando quadro de cefaleia de forte 
intensidade, febre e desorientação. Ao exame 
físico evidencia-se rigidez nucal e edema de 
papila óptica, sem sinais focais. Leucograma 
com 15.000 leucócitos/mm3 e 12% de bastões. 
Não há disponibilidade de Tomografia 
Computadorizada do Crânio. 

Assinale a alternativa que contém a conduta 
mais adequada para esse caso. 

(A) Punção lombar com coleta de líquor para 
exame, aguardando o resultado para decidir 
sobre antibioticoterapia e então transferir a 
paciente para serviço com Tomografia. 

(B) Punção lombar com coleta de líquor para 
exame, iniciar imediatamente antibioticoterapia 
e então transferir a paciente para serviço com 
Tomografia. 

(C) Iniciar imediatamente antibioticoterapia 
empírica, seguida de transferência para 
serviço com Tomografia e realização de 
punção lombar, caso não tenha hipertensão 
intracraniana. 

(D) Transferência imediata para serviço com 
Tomografia e realização de punção lombar, 
caso não tenha hipertensão intracraniana, 
aguardando o resultado do exame do líquor 
para iniciar antibioticoterapia. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 58. Uma senhora de 60 anos procura 
atendimento devido à diplopia. Ela refere 
tabagismo de 2 maços de cigarro por dia e bebe 
cerca de 1800ml de cerveja por semana. Não 
realiza atividade física alguma. Possui história 
familiar de acidente vascular encefálico (mãe) e 
infarto do miocárdio (irmão). A paciente refere 
hipertensão arterial e Diabete Melito há 10 anos, 
em uso atual de Ramipril 5mg/dia, alogliptina 
25mg/dia, metformina de ação prolongada 
2g/dia e insulina degludeca 30 UI/dia. Ao exame 
físico: peso = 100 kg, altura = 1,65m, PA = 160 x 
94mmHg, FC = 102 BPM. Ritmo cardíaco regular 
em três tempos (B4). Ausculta pulmonar limpa. 
Abdômen sem alterações. Pulso pedioso 
esquerdo reduzido de amplitude. Há desvio do 
olho esquerdo para baixo e para fora, com 
isocoria fotorreativa.  

Exames laboratoriais de rotina: glicemia de 
jejum=160 mg/dl, HbA1c = 7,5 % (normal 4 a 
6,2%), creatinina = 1,2 mg/dl, colesterol total = 
280mg/dl, triglicerídeos = 450mg/dl, C-HDL = 
30mg/dl. 

Assinale a alternativa que contém o diagnóstico 
mais provável. 

(A) Aneurisma da artéria comunicante anterior. 
(B) Aneurisma da artéria comunicante posterior. 
(C) Mononeuropatia diabética do III par craniano. 
(D) Mononeuropatia diabética do VI par craniano. 

_________________________________________
QUESTÃO 59. Um senhor de 78 anos é atendido 
com quadro de edema periorbital eritemato-
violáceo, pápulas eritemato-descamativas no 
dorso das mãos, além de dor e fraqueza 
muscular nos ombros e braços.  Assinale a 
alternativa correta em relação à provável 
alteração laboratorial desse caso clínico. 

(A) O anti-DNA dupla hélice encontra-se positivo. 
(B) O fator reumatoide é um achado característico 

dessa doença. 
(C) Anticorpos antimitocondriais são positivos em 

mais de 90% dos casos. 
(D) Os níveis séricos de creatinoquinase e 

aldolase estão geralmente aumentados. 

_________________________________________
QUESTÃO 60. Uma mulher de 50 anos, 
portadora de hipertensão arterial, 
hipotireoidismo e dislipidemia procurou o 
ambulatório com quadro de palpitações. 
Realizado eletrocardiograma, mostrou fibrilação 
atrial com alta resposta ventricular. Optou-se 
por internação hospitalar e realização de 
ecocardiograma transesofágico, que não 
demonstrou trombos intracavitários e 
apresentou função sistólica do ventrículo 
esquerdo preservada.  

Após cardioversão da arritmia, o fármaco 
recomendado para manutenção do ritmo 
sinusal é 

(A) atenolol. 
(B) propafenona. 
(C) amiodarona. 
(D) digoxina. 
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

(61 - 80) 

QUESTÃO 61.  Relacione o agravo com a 
mudança correspondente em seu perfil 
epidemiológico, no caso da implementação de 
um primeiro tratamento capaz de reduzir sua 
letalidade sem promover sua cura. 
 
(A) Hepatite C - manutenção da incidência e da 

prevalência. 
(B) Osteoporose - diminuição da incidência e da 

prevalência. 
(C) Doença cerebrovascular - aumento da 

prevalência e diminuição da incidência. 
(D) Diabetes mellitus - aumento da prevalência e 

manutenção da incidência. 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 62.  Assinale a alternativa que 
apresenta o indicador de saúde que incorpora o 
índice de Swaroop e Uemura. 
 
(A) Curva de Nelson de Moraes. 
(B) Taxa de mortalidade específica para 50 anos e 

mais. 
(C) Letalidade por faixa etária. 
(D) Tábua de sobrevida. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 63.  A letalidade pode ser definida 
como: 
 
(A) a razão de óbitos por uma doença na 

população exposta aos fatores de risco. 
(B) a taxa de óbitos entre os casos graves. 
(C) a proporção de óbitos entre os casos de uma 

doença. 
(D) o inverso da sobrevida em 5 anos. 

 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 64.  R.G.S., 7 horas de vida, foi a 
óbito por sofrimento fetal em decorrência da 
eclâmpsia materna. A mãe, K.B.J., 14 anos, 
nenhuma consulta de pré-natal, teve 
complicações cerebrovasculares devidas ao 
parto, ficando internada em Unidade de Terapia 
Intensiva e indo a óbito 60 dias após o parto. 
Assinale a alternativa correta em relação ao 
preenchimento da Declaração de Óbito: 

 
(A) O óbito de K.B.J. não é registrado na 

Declaração de Óbito como morte materna. 
(B) O óbito de R.G.S. é um óbito fetal. 
(C) como K.B.J. não fez pré-natal, seu óbito é 

considerado sem assistência médica. 
(D) A causa básica de morte de K.B.J. foi a 

doença cerebrovascular. 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 65. Foi realizado um estudo para 
avaliar a associação entre microcefalia e a 
infecção congênita pelo vírus zika. 75 recém-
natos com e sem microcefalia foram 
selecionados e submetidos à investigação 
laboratorial para detecção do vírus, assim como 
suas mães. Os resultados do estudo são 
apresentados na tabela a seguir. 
 
 Recém-

Natos com 
microcefalia 

Recém-
Natos sem 

microcefalia 

Total  

Recém-
Natos com 

zika 

44 12 56 

Recém-
Natos sem 

zika 

31 63 94 

Total  75 75 150 
 
Assinale a alternativa que interpreta 
corretamente os resultados desta investigação 
epidemiológica, levando em consideração o 
desenho do estudo e as medidas de associação 
que podem ser estimadas. 
 
(A) A prevalência de microcefalia por zika na 

amostra foi de 50%. 
(B) A chance de microcefalia entre os recém natos 

com zika foi 7,5 vezes maior do que entre os 
recém natos sem zika. 

(C) O risco de microcefalia entre os recém natos 
com zika foi 2,4 vezes maior do que entre os 
recém natos sem zika. 

(D) Não se pode avaliar o risco neste estudo sem 
os dados das mães. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 66.  Sobre as medidas de associação 
do tipo diferença, pode-se AFIRMAR que. 
 
(A) a eficácia é o inverso da fração etiológica. 
(B) não se pode calcular esse tipo de medida de 

associação em inquéritos. 
(C) a fração etiológica adota como denominador a 

incidência total. 
(D) a eficácia é o inverso do número necessário 

para tratar. 
 
QUESTÃO 67. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE uma característica 
da prevalência: 
 
(A) É inversamente proporcional à duração da 

doença e diretamente proporcional à 
incidência da doença. 

(B) Sofre o efeito da coorte de sobreviventes. 
(C) A prevalência pontual é maior que a 

prevalência no período. 
(D) A prevalência no período é superior à 

incidência para estimar o risco de uma doença 
de curta duração. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 68. No território de uma Equipe de 
Saúde da Família é realizado a investigação de 
um surto de febre tifoide. O território é 
composto por 4000 indivíduos, sendo que, no 
período da investigação (um mês), ocorrem 80 
casos da doença, sendo que destes, 2 foram a 
óbito. No período, outros 78 óbitos por outras 
causas foram verificados neste território. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) A mortalidade proporcional por febre tifoide 

neste mês foi de 2,6%. 
(B) A incidência mensal da febre tifoide neste ano 

foi de 2%. 
(C) Não é possível calcular o risco da febre tifoide 

fora de períodos epidêmicos. 
(D) A letalidade da febre tifoide no mês 

considerado foi de 100%. 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 69.  Um estudo em profissionais de 
saúde da Atenção primária para avaliar a 
associação entre burnout e peso corporal 
identificou uma associação direta de 2,6. Os 
participantes foram pesados e completaram o 

questionário de burnout no mesmo dia. De 
posse destas informações, pode-se AFIRMAR 
que. 
 
(A) a incidência de burnout na amostra estudada 

foi de 2,6%. 
(B) não é possível chegar a conclusão alguma 

neste estudo, pois prevalência não mede risco 
. 

(C) o percentual de profissionais com burnout foi 
2,6% maior nos obesos do que nos não 
obesos. 

(D) não fica claro se o grupo considerado exposto 
era formado por indivíduos com maior ou 
menor peso. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 70. Assinale a alternativa que 
expressa corretamente o disposto na Lei nº 
8.080/1990: 
 
(A) A vigilância em saúde não faz parte das ações 

em saúde do trabalhador. 
(B) Os serviços de saúde privados, contratados ou 

conveniados, são regidos pelos princípios de 
integralidade e resolutividade, assim como os 
serviços públicos de saúde. 

(C) A Comissão Intergestores Tripartite e os 
Conselhos dos Secretários Municipais de 
Saúde são atores vinculados ao nível federal 
do Sistema Único de Saúde. 

(D) O controle de qualidade de alimentos não é 
responsabilidade do Ministério da Saúde. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 71. Sobre as medidas de associação 
em ensaios clínicos, é CORRETO afirmar. 
 
(A) uma eficácia de 39% equivale a uma redução 

absoluta de 39% dos casos novos do 
desfecho no grupo de intervenção em relação 
ao grupo controle. 

(B) uma redução absoluta do risco de 80% 
significa que 80% dos casos novos no grupo 
de intervenção foram curados. 

(C) intervenções com eficácia acima de 90% são 
recomendadas em todas as situações. 

(D) um Número Necessário para Tratar igual a 1 
significa que a eficácia da intervenção é de 
100% e que o risco do desfecho no grupo 
controle é de 100%. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 72.  Assinale a associação correta 
entre a iniciativa que precedeu o SUS com o 
Presidente da República em exercício na época 
de sua criação: 
 
(A) Plano de Reorientação da Assistência à 

Saúde no Âmbito da Previdência Social (Plano 
do CONASP) – José Sarney. 

(B) Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde – José Sarney. 

(C) Ações Integradas de Saúde (AIS) – General 
João Batista Figueiredo. 

(D) Programa Nacional de Serviços Básicos de 
Saúde (PREV-SAÚDE) – General Emilio 
Garrastazu Médici. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 73.  Um estudo de coorte foi 
realizado em uma comunidade quilombola de 
1.250 habitantes para identificar a associação 
entre diversos fatores de risco e o diabetes 
mellitus. Do total, 114 indivíduos haviam 
nascido com peso menor de 2.500g, e neste 
grupo ocorreu 30% dos 240 casos novos de 
diabetes mellitus. De posse destas 
informações, é CORRETO afirmar que. 
 
(A) o estudo é inválido, pois não se pode analisar 

vários fatores de risco em um único estudo de 
coorte. 

(B) o estudo é inválido, pois não se pode analisar 
a associação entre exposições ocorridas na 
infância e doenças crônicas detectadas na 
idade adulta. 

(C) o risco de diabetes mellitus entre indivíduos 
nascidos com baixo peso foi aproximadamente 
4 vezes maior do que entre os demais. 

(D) não é possível calcular o risco relativo, pois as 
informações apresentadas são insuficientes. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 74.  Assinale a alternativa que 
apresenta uma característica comum à 
prevalência pontual e à prevalência no período: 
 
(A) Não estimam a probabilidade de ocorrência da 

doença. 
(B) Independem da incidência da doença. 
(C) Utilizam a população de 1º de julho do ano 

correspondente. 
(D) Casos incidentes e prevalentes não podem ser 

discriminados. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 75.  O viés de Berkson ocorre 
quando. 
 
(A) o fator de risco aumenta a probabilidade de 

assistência médica para a doença. 
(B) os indivíduos vão a óbito antes do inquérito 

ser realizado. 
(C) a mortalidade é maior no grupo com perda de 

seguimento do que no grupo que completou o 
estudo. 

(D) o fator de risco e a doença afetam a taxa de 
hospitalização em estudos de base hospitalar. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 76.  No Decreto 7.508/2011, que 
regulamenta a Lei 8.080/1990, foi estabelecido 
que 
 
(A) o Mapa de Saúde serve à área de Vigilância 

em Saúde. 
(B) a Atenção Básica é a única porta de entrada 

do Sistema Único de Saúde. 
(C) uma Região de Saúde pode ser composta por 

municípios de diferentes Unidades da 
Federação. 

(D) os municípios podem expandir sua relação de 
medicamentos essenciais mediante 
autorização da Vigilância Sanitária Estadual. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 77. Sobre as medidas de frequência 
das doenças, é CORRETO AFIRMAR que 
 
I – a incidência mede diretamente o risco de 
adoecimento somente em populações estáticas. 
II – a prevalência pontual é uma medida 
inadequada para doenças infecciosas. 
III – a letalidade é um indicador de morbidade. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Somente I está correta. 
(B) I e II estão corretas. 
(C) I, II e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão incorretas. 

 
 
 
 
________________________________________ 
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QUESTÃO 78. Um inquérito é realizado para 
investigar a associação entre uso de 
benzodiazepínicos e demência. Foi estimada 
uma Razão de Prevalência de 2,3. Com base 
nesses dados pode-se AFIRMAR que 
 
(A) o risco de demência entre os usuários de 

benzodiazepínicos é maior. 
(B) não se pode comprovar que o 

benzodiazepínico é um fator de risco para 
demência, pois o intervalo de confiança não foi 
apresentado. 

(C) não se pode chegar a conclusões sobre 
associações de risco em inquéritos. 

(D) a razão de chances deveria ser calculada para 
a estimativa do risco. 

 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 79. Indicadores de morbidade do tipo 
proporção. 
 
(A) são capazes de medir risco diretamente em 

todos os desenhos de estudo. 
(B) são capazes de medir risco diretamente em 

populações abertas. 
(C) são inferiores às taxas para a estimativa do 

risco de doença. 
(D) são úteis para o planejamento em saúde. 

 
 

_________________________________________ 
QUESTÃO 80.  O Risco Relativo pode ser 
definido como 
 
(A) a divisão entre a chance de exposição nos 

casos e a chance de exposição entre os 
controles. 

(B) a divisão da probabilidade da doença entre 
expostos e não expostos. 

(C) o inverso da redução absoluta do risco. 
(D) a razão entre a prevalência e a duração da 

doença. 
 

 

 

 

 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
(81 – 100) 

 
QUESTÃO 81. O diagnóstico de gestação 
muitas vezes não é simples, o que gera dúvidas 
e testes diagnósticos com resultados 
duvidosos e de interpretação difícil, até mesmo 
para o especialista. As opções laboratoriais 
disponíveis são detectar o HCG no soro ou na 
urina. Marque a opção FALSA. 
 
(A) Resultados positivos duvidosos no plasma 

podem ser esclarecidos com reagente 
específico em urina concentrada. 

(B) A utilização do HCG recombinante para 
promover a ovulação, nos casos de 
reprodução assistida, pode levar a um 
resultado falso positivo de gravidez. 

(C) O resultado positivo na urina dispensa, 
embora não proíba, confirmação pelo plasma. 

(D) Avaliação do HCG pela urina é superior ao 
plasma, quando se necessita comparar 
resultados de dosagens seriadas. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 82. Frente à incidência crescente de 
cesariana, estratégias destinadas à sua redução 
têm sido propostas. Como propostas podemos 
citar o treinamento e capacitação para o parto 
vaginal pós cesariana, indução de parto com 41 
semanas, versão cefálica externa nas 
apresentações pélvicas, uso do partograma e  
ausculta fetal intermitente. Sobre esse assunto, 
marque a opção CORRETA 
 
(A) O obstetra deve contraindicar o parto normal 

em pacientes com duas cesarianas prévias. 
(B) O método de Krause deve ser escolhido para 

amadurecimento cervical em paciente com 
uma cesariana anterior e colo desfavorável. 

(C) O parto vaginal deve ser estimulado nas 
pacientes de baixo risco, entretanto nas 
pacientes com hipertensão ou pré-eclampsia, 
a cesariana se mostrou protetora para o feto. 

(D) O monitoramento fetal contínuo intraparto não 
confere maior risco de cesariana, além de 
diminuir o risco de morte perinatal, de paralisia 
cerebral e de admissão em UTI neonatal. 
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_________________________________________
QUESTÃO 83. O secundamento ou terceiro 
período do parto é o estádio onde ocorre o 
descolamento, descida e expulsão da placenta 
e de suas páreas para fora das vias genitais. O 
quarto período compreende a primeira hora 
após a saída da placenta. Esses dois períodos 
são importantes pelo risco de complicações 
hemorrágicas, frequente causa de 
morbimortalidade materna. Marque a opção 
VERDADEIRA. 

(A) O manejo ativo no secundamento com 
massagem uterina, uterotônico e tração 
controlada do cordão deve ser realizado 
rotineiramente. 

(B) No tratamento da hemorragia pós-parto, a 
histerectomia está indicada após a falha do 
tratamento clínico com uterotônicos e 
massagem uterina. 

(C) Atonia uterina e coagulopatia são duas causas 
mais comuns de hemorragia pós parto. 

(D) Hemorragia pós-parto por ruptura uterina deve 
ser tratada de forma conservadora com 
administração de uterotônicos. 

_________________________________________
QUESTÃO 84. A gravidez prolongada é definida 
como aquela que alcança ou ultrapassa 42 
semanas de idade gestacional. As 
complicações da gravidez prolongada incluem: 
macrossomia fetal, distocia de ombros, parto 
operatório, sofrimento fetal e aspiração 
meconial. São intervenções recomendadas para 
reduzir a gravidez após 41 semanas, EXCETO 

(A) datação precisa da gravidez com 
ultrassonografia de primeiro trimestre. 

(B) descolamento das membranas  fetais a partir 
de 38 semanas. 

(C) indução de parto com 41 semanas . 
(D) repouso relativo para gestantes a partir de 37 

semanas de idade gestacional. 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 85. A etiologia da polidramnia está 
relacionada à alteração do balanço entre a 
produção e a absorção de líquido amniótico. 
Quando leve, apresenta baixo potencial de 
morbidade fetal, sendo a causa idiopática mais 
comum. Entretanto, a polidramnia moderada e 
grave pode ser consequência de malformações 

fetais e diabetes materno. Marque a opção 
CORRETA. 
(A) Malformações congênitas das vias urinárias 

levam frequentemente a polidramnia fetal. 
(B) Fármacos como inibidores da enzima 

conversora de angiotensina e os inibidores da 
síntese de prostaglandina podem levar a 
polidramnia. 

(C) Polidramnia com restrição de crescimento fetal 
tem como diabetes materno a principal 
etiologia. 

(D) Malformações congênitas do sistema nervoso 
central podem levar a polidramnia. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 86. O principal objetivo da 
assistência pré-natal é assegurar o nascimento 
de uma criança saudável com risco mínimo 
para a mãe. Sobre esse tema, marque a opção 
CORRETA. 
(A) A pesquisa do estreptococo do grupo B com 

swab entre 35 e 37 semanas de idade 
gestacional está indicada em mulheres com 
cultura de urina positiva para esse patógeno 
durante o pré-natal. 

(B) Não está indicado o rastreamento universal de 
rubéola e citomegalovírus durante o pré-natal. 

(C) A vacinação do tétano não está indicada pela 
imunodeficiência da gestação. 

(D) Atividade física e relação sexual devem ser 
desaconselhadas no primeiro trimestre. 

 
_________________________________________ 
QUESTÃO 87. Infecção é a principal 
complicação pós-operatória da cesariana e 
contribui para significativa morbidade materna 
e maior tempo de internação. Marque a opção 
CORRETA sobre esse tema. 
(A) Antibiótico profilático é capaz de reduzir o risco 

de infecção nas cesarianas com amniorrexe 
prematura de membranas, mas é 
desnecessário nas cesarianas eletivas. 

(B) Endometrite deve ser inicialmente tratada com 
antibiótico intravenoso de largo espectro por 
14 dias. 

(C) Cesariana de emergência, cesariana intraparto 
e amniorrexe prematura são fatores de risco 
para infecção após cesariana. 

(D) O parto normal confere maior risco de 
endometrite e de tromboflebite pélvica que o 
parto cesariana. 
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_________________________________________
QUESTÃO 88. Gestante, 34 anos, com 35 
semanas de idade gestacional, assintomática, 
comparece na consulta de pré-natal com os 
exames da rotina laboratorial do terceiro 
trimestre. Exames normais, exceto por VDRL 
1:16. VDRL negativo no início do pré-natal. 
Exame físico normal. Marque a opção 
CORRETA: 

(A) O tratamento deverá ser realizado com 
penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM, três 
doses, com intervalo de uma semana entre as 
doses. 

(B) Gestates com hipersensibilidade grave à 
penicilina devem ser tratadas com 
azitromicina. 

(C) Considera-se sífilis inadequadamente tratada 
na gestação, caso o parto ocorra a menos de 
30 dias do fim do tratamento. 

(D) Deve-se confirmar com teste treponêmico 
antes de iniciar o tratamento, pelo risco de 
resultado falso positivo. 

_________________________________________ 

QUESTÃO 89. Puérpera, 25 anos, GIPc1, 10 dias 
pós-parto cesariana, comparece na consulta  
referindo pouca produção de leite. Ao exame: 
mamas flácidas com cicatriz periareolar 
bilateral por cirurgia prévia, com saída de pouca 
quantidade de secreção láctea bilateralmente. 
Marque a opção ERRADA sobre a hipogalactia . 
(A) Cesariana e antecedentes de cirurgias 

mamárias são fatores de risco para 
hipogalactia. 

(B) O tratamento deve ser feito com ocitocina 
nasal. 

(C) O profissional deve orientar sobre pega e 
posicionamento corretos, intervalos entre as 
mamadas e evitar uso de bico artificial. 

(D) Suporte psicológico e motivacional são 
essenciais na manutenção do aleitamento 
nesses casos. 
 
 
 
 

_________________________________________ 

QUESTÃO 90.  A mortalidade materna é um bom 
indicador da realidade socioeconômica de um 
pais e da qualidade de vida de sua população. 
As altas taxas de mortalidade materna no Brasil 
se configuram como uma violação dos direitos 
humanos das mulheres, constituindo grave 
problema de saúde pública. São passos 
alencados como ações para redução da 
mortalidade materna, EXCETO: 
 
(A) Prevenção de gravidez não planejada e 

gravidez na adolescência. 
(B) Fechar as clínicas de aborto ilegal e 

criminalizar as mulheres que o praticam. 
(C) Melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 
(D) Supervisionar e investigar os casos de morte 

materna. 
 
_________________________________________ 
QUESTÃO 91.  Mulher de 19 anos comparece na 
emergência com dor abdominal de inicio há 5 
horas, piora progressivamente, além de 
sangramento vaginal leve. DUM 43 dias.  Ao 
exame: REG, hipocorada 2+/4, taquipneica, 
taquicárdica (115 bpm), afebril. PA 80X40 
mmHg. Abdome doloroso à palpação em fossa 
ilíaca esquerda, descompressão dolorosa. 
Exame especular com sangramento discreto.  
Toque vaginal doloroso com útero em AVF, 
intrapélvico, colo fechado, anexos impalpáveis. 
Marque a opção CORRETA. 
(A) Abortamento incompleto é a principal hipótese 

diagnóstica e deve ser realizada curetagem 
imediatamente. 

(B) Tomografia computadorizada e beta HCG são 
exames fundamentais para elucidação 
diagnóstica e avaliação de conduta. 

(C) Está indicada reposição de volume, reserva 
sanguínea e laparotomia. 

(D) A hipótese diagnóstica é gravidez tubária e o 
tratamento deve ser feito com metotrexate. 

_________________________________________
QUESTÃO 92. Clarice de 25 anos procura 
atendimento com queixa de acne, oleosidade da 
pele e aumento de pêlos na face, confirmados 
no exame físico. Ciclos menstruais irregulares 
com intervalos de até 90 dias. Não tem vida 
sexual. Foi solicitada ultrassonografia pélvica 
que estava normal. Os níveis séricos dos 
androgênios testosterona, androstenediona, 
DHEA e SDHEA, 17 OH progesterona, TSH, 
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prolactina, encontravam dentro do limite da 
normalidade. O médico que a atendeu fez 
diagnóstico de síndrome dos ovários 
policísticos (SOP). Marque a opção 
VERDADEIRA. 

(A) Clarice não preenche o critério para o 
diagnóstico de SOP, pois não foram vistos 
micropolicistos ovarianos e os androgênios 
séricos estavam normais. 

(B) SOP está associada com sangramento uterino 
aumentado por miomatose ou por 
adenomiose. 

(C) a SOP é uma causa de amenorreia secundária 
por hipogonadismo hipogonadotrófico. 

(D) a pílula combinada é um tratamento 
reconhecido para a SOP, agindo por vários 
mecanismos, entre eles, a redução dos níveis 
de LH. 

_________________________________________
QUESTÃO 93.  Clarice recebeu diagnóstico de 
SOP aos 25 anos de idade, mas seguiu com 
tratamento irregular.  Marque a opção que 
representa uma complicação tardia da SOP. 

(A) Câncer de endométrio. 
(B) Osteoporose. 
(C) Câncer de ovário. 
(D) Gravidez múltipla. 

_________________________________________
QUESTÃO 94.  Mulher de 32 anos procura 
atendimento de emergência com dor súbita de 
forte intensidade em fossa ilíaca direita. Nega 
atraso menstrual, sem vida sexual ativa. 
Ultrassonografia transvaginal evidenciando 
ovário direito edemaciado, aumentado de 
volume e com interrupção do fluxo sanguíneo 
ao doppler. Sobre o diagnóstico mais provável, 
marque a opção CORRETA. 

(A) o tratamento consiste na laparoscopia com 
anexectomia direita pelo risco de embolização 

(B) laparoscopia imediata para desfazer a torção 
do anexo, seguida por ooforopexia bilateral é o 
tratamento de eleição. 

(C) hidratação vigorosa, analgesia e repouso 
estão indicados como tratamento inicial. A 
cirurgia deve ser indicada nos casos de falha 
do tratamento clínico. 

(D) são fatores de risco para torção 
endometriomas volumosos e mulheres com 
ligamento redondo alongado. 

_________________________________________
QUESTÃO 95.  Mulher de 76 anos com queixa 
de “bola na vagina”. Antecedente de 
histerectomia total por miomatose uterina aos 
45 anos. Ao exame: prolaso de cúpula vaginal 
ultrapassando o introito vaginal. Marque a 
opção INCORRETA: 

(A) A sacrocolpopexia é o padrão ouro para o 
tratamento do prolapso de cúpula e pode ser 
realizada por via laparoscópica. 

(B) Os pessários vaginais são opções ao 
tratamento cirúrgico, indicados nas pacientes 
com alto risco clínico. 

(C) O prolapso apical pode ser tratado somente  
com a correção do prolapso anterior e 
posterior, com altas taxas de cura. 

(D) A fixação da cúpula vaginal no ligamento 
sacroespinhoso é uma opção para o 
tratamento cirúrgico do prolapso de cúpula. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 96.  A contracepção de emergência é 
um dos pilares da profilaxia da gravidez não 
desejada. Ela está indicada nas mulheres 
vítimas de violência sexual ou após relação 
consensual sem uso de algum método 
contraceptivo. Marque a opção correta sobre 
esse tema. 

(A) Contracepção de emergência com 
Levonorgestrel 1,5 mg dose única apresenta 
como contraindicação câncer de mama ou 
hepatopatia grave. 

(B) Método Yuzpe é superior ao Levonorgestrel 
1,5 mg, além de apresentar menos efeito 
colateral. 

(C) O mecanismo de ação da contracepção de 
emergência hormonal irá depender do 
momento do ciclo menstrual em que foi 
administrada, sendo a inibição da ovulação ou 
seu atraso o mecanismo principal. 

(D) Caso haja falha da contracepção de 
emergência e a gravidez ocorra, a paciente 
deve ser alertada sobre os efeitos deletérios 
da medição para o embrião. 
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_________________________________________ 
QUESTÃO 97.  A Doença Inflamatória Pélvica 
(DIP) é uma complicação da cervicite por 
clamídia e gonoco. Por ser uma doença de 
diagnóstico difícil, a real magnitude desta 
doença ainda é desconhecida. Sobre este tema, 
marque a opção CORRETA: 

(A) Adolescentes, usuários de drogas ilícitas, 
presença de febre alta e peritonite são critérios 
para internação e tratamento intravenoso na 
DIP. 

(B) Pacientes com abscesso tubo-ovariano 
necessitam de tratamento cirúrgico, mesmo 
nos abscessos pequenos. 

(C) Histeroscopia é o exame de eleição para o 
diagnóstico de endometrite aguda. 

(D) Por se tratar de uma infecção polimicrobiana, 
o rastreamento de outras doenças 
sexualmente transmissíveis não está 
recomendado. 

_________________________________________ 
QUESTÃO 98. Joelma, 48 anos, com queixa de 
sangramento uterino aumentado há 6 meses, 
quando o intervalo entre as menstruações é 
irregular, variando entre 25 e 60 dias, nega uso 
de medicamentos ou comorbidades. Última 
colpocitologia oncótica do ano anterior normal. 
DUM há 15 dias; GII PII (partos vaginais). Exame 
físico: sem alterações significativas. Fez 
ultrassonografia transvaginal com útero em 
anteversoflexão, com dois miomas intramurais 
de 2,5 cm cada. Endométrio com 6 mm. Ovários 
não visualizados. Marque a opção compatível 
com a principal hipótese diagnóstica. 

(A) Sangramento por adenomiose. 
(B) Sangramento por leiomiomas. 
(C) Sangramento por câncer de ovário. 
(D) Sangramento por anovulação. 

_________________________________________ 

QUESTÃO 99. O câncer de mama é o mais 
incidente em mulheres, representando 23% do 
total de casos de câncer no mundo, em 2008, 
com aproximadamente 1,4 milhão de casos 
novos naquele ano. O câncer de colo de útero 
também é comum, principalmente em mulheres 
que não são submetidas ao rastreamento 
adequado. Por outro lado, o câncer de ovário 
apesar de não ser frequente, apresenta alta 

mortalidade, o que pode ser explicado pelo 
diagnóstico tardio e agressividade dos tumores. 
Sobre rastreamento dos tumores ginecológicos 
nas mulheres de baixo risco, seguindo as 
recomendações do Ministério da Saúde, marque 
a opção CORRETA. 

(A) O rastreamento do câncer de mama deve ser 
realizado com mamografia para as mulheres 
de 50 a 69 anos a cada dois anos e com o 
exame clínico das mamas anualmente. 

(B) A colposcopia é o exame recomendado para 
rastreio do câncer de colo do útero e deve ser 
realizado em mulheres entre 25 até 64 anos, 
que já iniciaram a vida sexual. 

(C) O rastreamento do câncer de ovário deve ser 
feito com Ca 125 e ultrassom transvaginal 
anualmente na pós-menopausa. 

(D) A ultrassonografia das mamas pode ser usada 
para rastreamento do câncer de mama em 
mulheres jovens, abaixo de 50 anos. 

_________________________________________
QUESTÃO 100.  A contracepção deve ser a 
escolhida pela paciente após explanação do 
profissional de saúde sobre todos os métodos 
disponíveis. Quando a mulher participa 
ativamente da tomada de decisão, a aderência 
ao método aumenta, o que diminuiu a falha do 
mesmo e aumenta a satisfação da mulher. 
Entretanto, o profissional de saúde não pode 
esquecer os critérios de elegibilidade da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) mais 
importantes para cada método. Em uma roda de 
conversa sobre métodos contraceptivos, as 
mulheres se interessaram pelo anel vaginal. 
Marque a opção em que não há uma 
contraindicação ao anel, ou seja, onde o uso 
está liberado. 

(A) Jussara, 44 anos, sem comorbidades, com 
sangramento anormal por anovulação. 

(B) Claudia, 36 anos, tabagista, 16 cigarros por 
dia. 

(C) Marina, 32 anos, com Síndrome do Anticorpo 
Antifosfolipídeo (SAF). 

(D) Livia, 37 anos, com enxaqueca com aura. 
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