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INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  

1. Você receberá do fiscal de sala 

também um cartão resposta com 

2. É proibido folhear este caderno de prova 

3. A prova terá a duração de quatro horas

passar do tempo previsto. 

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

das questões e páginas está correta.

5. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde 

6. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique 

7. As respostas das questões devem ser assinaladas 

PRETA. 

8. O cartão resposta não deve ser rasurad

clara da resposta marcada. 

9. Após terminar de marcar as respostas 

fiscal de sala. 

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

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 alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

13.  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 processo 

14. Durante a prova não será permitida qualquer esp

utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

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

eliminação imediata do(a) candidato
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A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS

 
 

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 23232323 páginas com 100100100100

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

caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

e quatro horas (9h30 às 13h30). Faça-a com tranquilidade, mas fique 

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

correta. 

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

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

s questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU 

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

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

deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) 

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

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 

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

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, 

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

candidato(a). 

BOA PROVA!BOA PROVA!BOA PROVA!BOA PROVA!    
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QUESTÕES OBJETIVAS  

100100100100(cem) questões objetivas e 

reservados para marcação das opções. 

uilidade, mas fique atento para não 

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

corretamente à questão. 

ao fiscal de sala. 

com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU 

ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

devidamente identificado e assinado ao 

 minutos de seu início e sem 

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

que, porventura não estejam 

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 

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

écie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, tablet, 

pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará 
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PEDIATRIA PEDIATRIA PEDIATRIA PEDIATRIA (1 (1 (1 (1 ––––    20)20)20)20)    

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1. 1. 1. 1.     
    
Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta Lactente de quatro meses, sexo masculino, apresenta 

quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro quadro paroxístico e intermitente de cólicas e choro 

intenso, de poucas horas intenso, de poucas horas intenso, de poucas horas intenso, de poucas horas de duração, acompanhado de duração, acompanhado de duração, acompanhado de duração, acompanhado 

de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de de vômitos e irritabilidade. Toque retal: presença de 

muco sanguinolento. Qual é o diagnóstico mais muco sanguinolento. Qual é o diagnóstico mais muco sanguinolento. Qual é o diagnóstico mais muco sanguinolento. Qual é o diagnóstico mais 

provável?provável?provável?provável?            

(A) Invaginação intestinal. 

(B) Alergia à proteína do Leite de Vaca (proctite). 

(C) Parasitose intestinal. 

(D) Constipação funcional com fissura anal. 

QUESTÃO 2QUESTÃO 2QUESTÃO 2QUESTÃO 2....    
    
RecémRecémRecémRecém----nascido de apresentação pélvica, de parto nascido de apresentação pélvica, de parto nascido de apresentação pélvica, de parto nascido de apresentação pélvica, de parto 

vaginal, sem intercorrências, apresenta sinal de vaginal, sem intercorrências, apresenta sinal de vaginal, sem intercorrências, apresenta sinal de vaginal, sem intercorrências, apresenta sinal de 

Ortolagni positivo à esquerda durante o exame físico. Ortolagni positivo à esquerda durante o exame físico. Ortolagni positivo à esquerda durante o exame físico. Ortolagni positivo à esquerda durante o exame físico. 

O exame complementar do quadrilO exame complementar do quadrilO exame complementar do quadrilO exame complementar do quadril,,,,    mais adequado mais adequado mais adequado mais adequado 

para a confirmação do diagnóstico, é: para a confirmação do diagnóstico, é: para a confirmação do diagnóstico, é: para a confirmação do diagnóstico, é:     

(A) Ultrassonografia.  

(B) Radiografia simples.  

(C) Ressonância magnética.  

(D) Tomografia computadorizada. 

 

QUESTÃO 3QUESTÃO 3QUESTÃO 3QUESTÃO 3....    
    
RecémRecémRecémRecém----nascido a termo apresenta, ao nascimento, nascido a termo apresenta, ao nascimento, nascido a termo apresenta, ao nascimento, nascido a termo apresenta, ao nascimento, 

quadro cutâneo caracterquadro cutâneo caracterquadro cutâneo caracterquadro cutâneo caracterizado pela presença de izado pela presença de izado pela presença de izado pela presença de 

lesões velesões velesões velesões vesicopustulosas localizadas no segmento sicopustulosas localizadas no segmento sicopustulosas localizadas no segmento sicopustulosas localizadas no segmento 

cefálico, tronco e abdome. Ao se romperem, as lesões cefálico, tronco e abdome. Ao se romperem, as lesões cefálico, tronco e abdome. Ao se romperem, as lesões cefálico, tronco e abdome. Ao se romperem, as lesões 

formam um colareteformam um colareteformam um colareteformam um colarete    descamativo periférico e descamativo periférico e descamativo periférico e descamativo periférico e 

evoluem com hiperpigmentação discreta e evoluem com hiperpigmentação discreta e evoluem com hiperpigmentação discreta e evoluem com hiperpigmentação discreta e 

evanescente. A cultura para bactérias, obtida a partir evanescente. A cultura para bactérias, obtida a partir evanescente. A cultura para bactérias, obtida a partir evanescente. A cultura para bactérias, obtida a partir 

do conteúdo líqudo conteúdo líqudo conteúdo líqudo conteúdo líquido das lesões é negativa e o quadro ido das lesões é negativa e o quadro ido das lesões é negativa e o quadro ido das lesões é negativa e o quadro 

citológico do mesmo material revela abundância de citológico do mesmo material revela abundância de citológico do mesmo material revela abundância de citológico do mesmo material revela abundância de 

neutrófilos e debris celulares. A criança apresentaneutrófilos e debris celulares. A criança apresentaneutrófilos e debris celulares. A criança apresentaneutrófilos e debris celulares. A criança apresenta----se se se se 

em bom estado geral e afebril. O diagnóstico mais em bom estado geral e afebril. O diagnóstico mais em bom estado geral e afebril. O diagnóstico mais em bom estado geral e afebril. O diagnóstico mais 

provável é: provável é: provável é: provável é:     

(A) Eritema tóxico. 

(B) Miliária cristalina.  

(C) Impetigo bolhoso. 

(D) Melanose pustular transitória 

QUESTÃO 4QUESTÃO 4QUESTÃO 4QUESTÃO 4....    
    
RecémRecémRecémRecém----nascido de parto cesáreo, do sexo masculino, nascido de parto cesáreo, do sexo masculino, nascido de parto cesáreo, do sexo masculino, nascido de parto cesáreo, do sexo masculino, 

com 3.100 gramas, 49cm, Apgarcom 3.100 gramas, 49cm, Apgarcom 3.100 gramas, 49cm, Apgarcom 3.100 gramas, 49cm, Apgar    8 e 88 e 88 e 88 e 8,,,,    e história de e história de e história de e história de 

polidramnia. Com 24 horas de vida, após a mamada polidramnia. Com 24 horas de vida, após a mamada polidramnia. Com 24 horas de vida, após a mamada polidramnia. Com 24 horas de vida, após a mamada 

ao seio, apresentou peristaltismo de luta e vômitos ao seio, apresentou peristaltismo de luta e vômitos ao seio, apresentou peristaltismo de luta e vômitos ao seio, apresentou peristaltismo de luta e vômitos 

biliosos, sem distensão abdominal. O exame de biliosos, sem distensão abdominal. O exame de biliosos, sem distensão abdominal. O exame de biliosos, sem distensão abdominal. O exame de 

imagem a ser solicitado para o diagnóstico é: imagem a ser solicitado para o diagnóstico é: imagem a ser solicitado para o diagnóstico é: imagem a ser solicitado para o diagnóstico é:     

(A) Clister opaco.  

(B) Ultrassonografia abdominal. 

(C) Radiografia simples ortostática. 

(D) Trânsito contrastado de delgado. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 5555....    
    
Lactente de 18 meses foi trazido à emergência devido Lactente de 18 meses foi trazido à emergência devido Lactente de 18 meses foi trazido à emergência devido Lactente de 18 meses foi trazido à emergência devido 

à ingestão de um frasco de solução oral de à ingestão de um frasco de solução oral de à ingestão de um frasco de solução oral de à ingestão de um frasco de solução oral de 

medicamento antitérmico infantil. A conduta mais medicamento antitérmico infantil. A conduta mais medicamento antitérmico infantil. A conduta mais medicamento antitérmico infantil. A conduta mais 

eficaz para prevenir este tipo de acidente é: eficaz para prevenir este tipo de acidente é: eficaz para prevenir este tipo de acidente é: eficaz para prevenir este tipo de acidente é:     

(A) Manter vigilância constante sobre a criança  

(B) Manter produtos tóxicos em locais fora do 

alcance das crianças  

(C) Comercializar medicamentos em recipientes com 

tampa de segurança  

(D) Comercializar produtos tóxicos em frascos que 

não atraiam a atenção das crianças  

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 6666....    
    
Prematuro de 27 semanas, com 1100g, com quatro Prematuro de 27 semanas, com 1100g, com quatro Prematuro de 27 semanas, com 1100g, com quatro Prematuro de 27 semanas, com 1100g, com quatro 

semsemsemsemanas de vida, apresenta resíduo gástrico anas de vida, apresenta resíduo gástrico anas de vida, apresenta resíduo gástrico anas de vida, apresenta resíduo gástrico 

acastanhado de volume aumentado e distensão acastanhado de volume aumentado e distensão acastanhado de volume aumentado e distensão acastanhado de volume aumentado e distensão 

abdominal.  Exame físico: distensão abdominal, abdominal.  Exame físico: distensão abdominal, abdominal.  Exame físico: distensão abdominal, abdominal.  Exame físico: distensão abdominal, 

abdome doloroso à palpação, eritema na parede abdome doloroso à palpação, eritema na parede abdome doloroso à palpação, eritema na parede abdome doloroso à palpação, eritema na parede 

abdominal em fossa ilíaca direita e massa palpável na abdominal em fossa ilíaca direita e massa palpável na abdominal em fossa ilíaca direita e massa palpável na abdominal em fossa ilíaca direita e massa palpável na 

mesma topografia. Radiogmesma topografia. Radiogmesma topografia. Radiogmesma topografia. Radiografia: níveis hidroaéreos e rafia: níveis hidroaéreos e rafia: níveis hidroaéreos e rafia: níveis hidroaéreos e 

ar no sistema porta, sem pneumoperitônio. Além da ar no sistema porta, sem pneumoperitônio. Além da ar no sistema porta, sem pneumoperitônio. Além da ar no sistema porta, sem pneumoperitônio. Além da 

hidratação venosa, sonda nasogástrica em sifonagem hidratação venosa, sonda nasogástrica em sifonagem hidratação venosa, sonda nasogástrica em sifonagem hidratação venosa, sonda nasogástrica em sifonagem 

e antibioticoterapia parenteral, a conduta imediata e antibioticoterapia parenteral, a conduta imediata e antibioticoterapia parenteral, a conduta imediata e antibioticoterapia parenteral, a conduta imediata 

indicada, neste caso, é:indicada, neste caso, é:indicada, neste caso, é:indicada, neste caso, é:    

(A) Laparotomia exploradora  

(B) Ultrassonografia abdominal  

(C) Radiografias seriadas de abdome  

(D) Tomografia computadorizada de abdome 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 7777....    
    
Lactente de dois meses foi levado ao ambulatório Lactente de dois meses foi levado ao ambulatório Lactente de dois meses foi levado ao ambulatório Lactente de dois meses foi levado ao ambulatório 

escola por apresentarescola por apresentarescola por apresentarescola por apresentar,,,,    desde a segunda semana de desde a segunda semana de desde a segunda semana de desde a segunda semana de 

vida, estridor inspiratório mantido, o qual não se vida, estridor inspiratório mantido, o qual não se vida, estridor inspiratório mantido, o qual não se vida, estridor inspiratório mantido, o qual não se 

altera com a mudança de decúbito. Já foi abordado altera com a mudança de decúbito. Já foi abordado altera com a mudança de decúbito. Já foi abordado altera com a mudança de decúbito. Já foi abordado 

como laringite aguda na emergência em três como laringite aguda na emergência em três como laringite aguda na emergência em três como laringite aguda na emergência em três 

episódios, sem melhora. A História Neonatal foi episódios, sem melhora. A História Neonatal foi episódios, sem melhora. A História Neonatal foi episódios, sem melhora. A História Neonatal foi 

conturbada , sem auxílio ou presença conturbada , sem auxílio ou presença conturbada , sem auxílio ou presença conturbada , sem auxílio ou presença de equipe de equipe de equipe de equipe 

médicamédicamédicamédica,,,,    com relato de trabalho de parto domiciliar  com relato de trabalho de parto domiciliar  com relato de trabalho de parto domiciliar  com relato de trabalho de parto domiciliar  

prolongado, com líquido amniótico meconeal espesso prolongado, com líquido amniótico meconeal espesso prolongado, com líquido amniótico meconeal espesso prolongado, com líquido amniótico meconeal espesso 

e demora de remoção. Chegou em parada e demora de remoção. Chegou em parada e demora de remoção. Chegou em parada e demora de remoção. Chegou em parada 

cardiocardiocardiocardiorrrrrespiratória estimada em 5 minutos na UTI respiratória estimada em 5 minutos na UTI respiratória estimada em 5 minutos na UTI respiratória estimada em 5 minutos na UTI 

Neonatal. RealizouNeonatal. RealizouNeonatal. RealizouNeonatal. Realizou----se a reanimação neonatal bem se a reanimação neonatal bem se a reanimação neonatal bem se a reanimação neonatal bem 

sucedidasucedidasucedidasucedida,,,,    porém o bebê evoluiu  com encefalopatia porém o bebê evoluiu  com encefalopatia porém o bebê evoluiu  com encefalopatia porém o bebê evoluiu  com encefalopatia 

hipóxicohipóxicohipóxicohipóxico----isquêmica e paralisia cerebral. isquêmica e paralisia cerebral. isquêmica e paralisia cerebral. isquêmica e paralisia cerebral.     

A hipótese diagnóstica do estridor mais provável é:A hipótese diagnóstica do estridor mais provável é:A hipótese diagnóstica do estridor mais provável é:A hipótese diagnóstica do estridor mais provável é:    

(A) Hemangioma laríngeo. 

(B) Anel vascular.  

(C) Laringomalácia. 

(D) Paralisia unilateral de cordas vocais. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 8888....    

    
Lactente de cinco meses, previamente hígido, foi Lactente de cinco meses, previamente hígido, foi Lactente de cinco meses, previamente hígido, foi Lactente de cinco meses, previamente hígido, foi 

atendido com febre alta e prostração há 12 horas. A atendido com febre alta e prostração há 12 horas. A atendido com febre alta e prostração há 12 horas. A atendido com febre alta e prostração há 12 horas. A 

mãe relata início do quadro há 72 mãe relata início do quadro há 72 mãe relata início do quadro há 72 mãe relata início do quadro há 72 horas com tosse, horas com tosse, horas com tosse, horas com tosse, 

coriza e diarrecoriza e diarrecoriza e diarrecoriza e diarreia aquosa, que evoluiu nas últimas ia aquosa, que evoluiu nas últimas ia aquosa, que evoluiu nas últimas ia aquosa, que evoluiu nas últimas 

horas para o quadro atual. Exame físico: prostrado, horas para o quadro atual. Exame físico: prostrado, horas para o quadro atual. Exame físico: prostrado, horas para o quadro atual. Exame físico: prostrado, 

T.T.T.T.ax.: 40°C, FR: 50 irpm, hiperemia intensa de ax.: 40°C, FR: 50 irpm, hiperemia intensa de ax.: 40°C, FR: 50 irpm, hiperemia intensa de ax.: 40°C, FR: 50 irpm, hiperemia intensa de 

conjuntivas com secreção purulenta bilateral e conjuntivas com secreção purulenta bilateral e conjuntivas com secreção purulenta bilateral e conjuntivas com secreção purulenta bilateral e 

hiperemia de orofaringe e exantema morbiliforme hiperemia de orofaringe e exantema morbiliforme hiperemia de orofaringe e exantema morbiliforme hiperemia de orofaringe e exantema morbiliforme 

notado inicialmente na região retroauricular com notado inicialmente na região retroauricular com notado inicialmente na região retroauricular com notado inicialmente na região retroauricular com 

disseminação para tronco e membros. Não apresenta disseminação para tronco e membros. Não apresenta disseminação para tronco e membros. Não apresenta disseminação para tronco e membros. Não apresenta 

tiragemtiragemtiragemtiragem,,,,    nem riginem riginem riginem rigidez de nuca. dez de nuca. dez de nuca. dez de nuca.     

Qual é o provável diagnóstico?Qual é o provável diagnóstico?Qual é o provável diagnóstico?Qual é o provável diagnóstico?    

(A) Sarampo. 

(B) Dengue. 

(C) Meningococcemia. 

(D) Doença de Kawasaki. 

 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 9999....    
    
Lactente de 5 meses foi internada na enfermaria de Lactente de 5 meses foi internada na enfermaria de Lactente de 5 meses foi internada na enfermaria de Lactente de 5 meses foi internada na enfermaria de 

pediatria devido a falha terapêutica para escabiose, pediatria devido a falha terapêutica para escabiose, pediatria devido a falha terapêutica para escabiose, pediatria devido a falha terapêutica para escabiose, 

segundo a plantonista da Unidade de segundo a plantonista da Unidade de segundo a plantonista da Unidade de segundo a plantonista da Unidade de Pronto Pronto Pronto Pronto 

Atendimento, realizado há 1 semana com permetrina Atendimento, realizado há 1 semana com permetrina Atendimento, realizado há 1 semana com permetrina Atendimento, realizado há 1 semana com permetrina 

solução à 5% por 3 dias, já que o bebê permanecia solução à 5% por 3 dias, já que o bebê permanecia solução à 5% por 3 dias, já que o bebê permanecia solução à 5% por 3 dias, já que o bebê permanecia 

com prurido cutâneo intenso. O relato inicial é de com prurido cutâneo intenso. O relato inicial é de com prurido cutâneo intenso. O relato inicial é de com prurido cutâneo intenso. O relato inicial é de 

presença de pápulas crostosas e vesículas nas presença de pápulas crostosas e vesículas nas presença de pápulas crostosas e vesículas nas presença de pápulas crostosas e vesículas nas 

regiões periumbilical, tórax, axilas, mãos e pés. Esregiões periumbilical, tórax, axilas, mãos e pés. Esregiões periumbilical, tórax, axilas, mãos e pés. Esregiões periumbilical, tórax, axilas, mãos e pés. Estas tas tas tas 

desapareceram nesta semanadesapareceram nesta semanadesapareceram nesta semanadesapareceram nesta semana,,,,    permanencendo com permanencendo com permanencendo com permanencendo com 

manchas hipercrômicas e eczemas nestes locais.manchas hipercrômicas e eczemas nestes locais.manchas hipercrômicas e eczemas nestes locais.manchas hipercrômicas e eczemas nestes locais.    

Qual a conduta Qual a conduta Qual a conduta Qual a conduta CORRETACORRETACORRETACORRETA    a ser realizada?a ser realizada?a ser realizada?a ser realizada?    

(A) Repetir o tratamento com permetrina 5% mais 3 

dias. 

(B) Tratar com Ivermectina em dose única. 

(C) Iniciar tratamento tópico com dexametasona em 

pomada.  

(D) Iniciar tratamento com anti-histamínico oral.  

 
 
 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 10101010....    
    
Menina de seteMenina de seteMenina de seteMenina de sete    mesesmesesmesesmeses    foi levadafoi levadafoi levadafoi levada    àààà    consulta consulta consulta consulta 

pediátrica com história de retenção fecal, evacuações pediátrica com história de retenção fecal, evacuações pediátrica com história de retenção fecal, evacuações pediátrica com história de retenção fecal, evacuações 

dolorosas com eliminação de fezes endurecidas em dolorosas com eliminação de fezes endurecidas em dolorosas com eliminação de fezes endurecidas em dolorosas com eliminação de fezes endurecidas em 

cíbalos. Acíbalos. Acíbalos. Acíbalos. A    mãe afirma que desde o segundomãe afirma que desde o segundomãe afirma que desde o segundomãe afirma que desde o segundo    mês de mês de mês de mês de 

vida elavida elavida elavida ela    apresenta dificuldade para evacuar. Afirma apresenta dificuldade para evacuar. Afirma apresenta dificuldade para evacuar. Afirma apresenta dificuldade para evacuar. Afirma 

ter iniciado alimentação complementar desde os 6 ter iniciado alimentação complementar desde os 6 ter iniciado alimentação complementar desde os 6 ter iniciado alimentação complementar desde os 6 

meses de vida de forma adequada. Refere que faz meses de vida de forma adequada. Refere que faz meses de vida de forma adequada. Refere que faz meses de vida de forma adequada. Refere que faz 

uso de laxativo oral uso de laxativo oral uso de laxativo oral uso de laxativo oral há quatrohá quatrohá quatrohá quatro    semanassemanassemanassemanas,,,,    diariamentediariamentediariamentediariamente,,,,    

sem obter melhora do quadro. Qual o provável sem obter melhora do quadro. Qual o provável sem obter melhora do quadro. Qual o provável sem obter melhora do quadro. Qual o provável 

diagnóstico?diagnóstico?diagnóstico?diagnóstico?    

(A) Doença de Hirschsprung. 

(B) Constipação intestinal funcional. 

(C) Pseudoconstipação intestinal. 

(D) Disquezia do lactente. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 11111111....    
    
Lactente de 15 meses deu entrada na unidade de Lactente de 15 meses deu entrada na unidade de Lactente de 15 meses deu entrada na unidade de Lactente de 15 meses deu entrada na unidade de 

pronto atendimento pronto atendimento pronto atendimento pronto atendimento com quadro de vômitos com quadro de vômitos com quadro de vômitos com quadro de vômitos 

recorrentes e diarreia líquida sem sangue ou muco, recorrentes e diarreia líquida sem sangue ou muco, recorrentes e diarreia líquida sem sangue ou muco, recorrentes e diarreia líquida sem sangue ou muco, 

cerca de 5 episódios por dia há 3 dias. O pediatra cerca de 5 episódios por dia há 3 dias. O pediatra cerca de 5 episódios por dia há 3 dias. O pediatra cerca de 5 episódios por dia há 3 dias. O pediatra 

plantonista iniciou hidratação venosa e classificou  plantonista iniciou hidratação venosa e classificou  plantonista iniciou hidratação venosa e classificou  plantonista iniciou hidratação venosa e classificou  

como desidratação do 2º grau e hipernatremia grave como desidratação do 2º grau e hipernatremia grave como desidratação do 2º grau e hipernatremia grave como desidratação do 2º grau e hipernatremia grave 

(Na+ sérico = 162mEq/L). Com(Na+ sérico = 162mEq/L). Com(Na+ sérico = 162mEq/L). Com(Na+ sérico = 162mEq/L). Com    24h de correção, o 24h de correção, o 24h de correção, o 24h de correção, o 

Na+ sérico encontra se em 140 mEq/L, os sinais Na+ sérico encontra se em 140 mEq/L, os sinais Na+ sérico encontra se em 140 mEq/L, os sinais Na+ sérico encontra se em 140 mEq/L, os sinais 

clínicos de desidratação não mais existem e clínicos de desidratação não mais existem e clínicos de desidratação não mais existem e clínicos de desidratação não mais existem e 

restabeleceurestabeleceurestabeleceurestabeleceu----se a diurese. Subitamente o lactente se a diurese. Subitamente o lactente se a diurese. Subitamente o lactente se a diurese. Subitamente o lactente 

apresenta convulsões. Qual é a causa mais provável apresenta convulsões. Qual é a causa mais provável apresenta convulsões. Qual é a causa mais provável apresenta convulsões. Qual é a causa mais provável 

dadadada convulsão?convulsão?convulsão?convulsão?    

(A) Edema cerebral.  

(B) Hipocalcemia. 

(C) Hiperglicemia. 

(D) Hemorragia intracraniana. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 12121212....    
    
Adolescente de 13 anos é atendida na Unidade de Adolescente de 13 anos é atendida na Unidade de Adolescente de 13 anos é atendida na Unidade de Adolescente de 13 anos é atendida na Unidade de 

Pronto Atendimento com quadro de erupções Pronto Atendimento com quadro de erupções Pronto Atendimento com quadro de erupções Pronto Atendimento com quadro de erupções 

cutâneas presentes há 3 diascutâneas presentes há 3 diascutâneas presentes há 3 diascutâneas presentes há 3 dias,,,,    com piora progressiva, com piora progressiva, com piora progressiva, com piora progressiva, 

sem história de trauma ou febre. As lesões se sem história de trauma ou febre. As lesões se sem história de trauma ou febre. As lesões se sem história de trauma ou febre. As lesões se 

iniciaram em tronco e dorsoiniciaram em tronco e dorsoiniciaram em tronco e dorsoiniciaram em tronco e dorso,,,,    mas há 24 horas mas há 24 horas mas há 24 horas mas há 24 horas 

também estão presentes nos quatro membros, também estão presentes nos quatro membros, também estão presentes nos quatro membros, também estão presentes nos quatro membros, 

poupando mãos e pés. As lesões apareceram em poupando mãos e pés. As lesões apareceram em poupando mãos e pés. As lesões apareceram em poupando mãos e pés. As lesões apareceram em 

placas eritematosas com dupla borda e aspecto em placas eritematosas com dupla borda e aspecto em placas eritematosas com dupla borda e aspecto em placas eritematosas com dupla borda e aspecto em 

"tir"tir"tir"tiro ao alvo", com anel pálido interno e centro o ao alvo", com anel pálido interno e centro o ao alvo", com anel pálido interno e centro o ao alvo", com anel pálido interno e centro 

necrótico escuro, violáceo.Na história patológica necrótico escuro, violáceo.Na história patológica necrótico escuro, violáceo.Na história patológica necrótico escuro, violáceo.Na história patológica 

pregressapregressapregressapregressa,,,,    nega cirurgias, hemotransfusõnega cirurgias, hemotransfusõnega cirurgias, hemotransfusõnega cirurgias, hemotransfusões ou es ou es ou es ou 

doenças crônicas. Refere hdoenças crônicas. Refere hdoenças crônicas. Refere hdoenças crônicas. Refere herpes labial recorrente erpes labial recorrente erpes labial recorrente erpes labial recorrente 

desde os 11 anos de idade, sendo último episódio desde os 11 anos de idade, sendo último episódio desde os 11 anos de idade, sendo último episódio desde os 11 anos de idade, sendo último episódio 

ocorrido há 2 seocorrido há 2 seocorrido há 2 seocorrido há 2 semanas. Nega uso de medicações manas. Nega uso de medicações manas. Nega uso de medicações manas. Nega uso de medicações 

sintomáticas ou antibióticos na última semana. Qual é sintomáticas ou antibióticos na última semana. Qual é sintomáticas ou antibióticos na última semana. Qual é sintomáticas ou antibióticos na última semana. Qual é 

o diagnóstico?o diagnóstico?o diagnóstico?o diagnóstico?    

(A) Eritema Multiforme. 

(B) Dermatite Herpetiforme. 

(C) Herpes Zoster disseminado. 

(D) Sífilis secundária. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 13131313....    
    
PréPréPréPré----escolar de quatro anos sofreu queda da altura de escolar de quatro anos sofreu queda da altura de escolar de quatro anos sofreu queda da altura de escolar de quatro anos sofreu queda da altura de 

um metro, há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro, há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro, há duas horas. Não perdeu a consciência, um metro, há duas horas. Não perdeu a consciência, 

mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a mas apresentou episódio único de vômito logo após a 

queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se queda. Refere dor na região frontal direita, onde se 

observam edema e escoriação. Exame neurológico:observam edema e escoriação. Exame neurológico:observam edema e escoriação. Exame neurológico:observam edema e escoriação. Exame neurológico:    

consciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo consciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo consciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo consciente; Glasgow: 15; pupilas isocóricas; reflexo 

fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade fotomotor preservado bilateralmente; motricidade 

ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou ocular preservada; ausência de déficits motores ou 

sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A sensoriais e de sinais de irritação meníngea. A 

conduta indicada é: conduta indicada é: conduta indicada é: conduta indicada é:     

(A) Prescrever drogas antieméticas e manter em 

observação na unidade por 6 horas. 

(B)  Solicitar radiografia de crânio e manter em 

observação na unidade por 6 horas. 

(C) Prescrever analgésicos e manter em observação 

na unidade por 6 horas.  

(D) Prescrever analgésicos e liberar com orientação. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 14141414. . . .     
    
Escolar de sete anos apresentou febre baixa, diarrEscolar de sete anos apresentou febre baixa, diarrEscolar de sete anos apresentou febre baixa, diarrEscolar de sete anos apresentou febre baixa, diarreeeeia ia ia ia 

aguda com sangue e muco há 6 dias, e evoluiu nas aguda com sangue e muco há 6 dias, e evoluiu nas aguda com sangue e muco há 6 dias, e evoluiu nas aguda com sangue e muco há 6 dias, e evoluiu nas 

últimas 24 horas com edema generalizado e oligúria. últimas 24 horas com edema generalizado e oligúria. últimas 24 horas com edema generalizado e oligúria. últimas 24 horas com edema generalizado e oligúria. 

Foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento 

onde realizou exames, com os resultados a seguir:onde realizou exames, com os resultados a seguir:onde realizou exames, com os resultados a seguir:onde realizou exames, com os resultados a seguir:    

potássio: 6,3 mEq/l; plaquetas: 70.000/mm3; potássio: 6,3 mEq/l; plaquetas: 70.000/mm3; potássio: 6,3 mEq/l; plaquetas: 70.000/mm3; potássio: 6,3 mEq/l; plaquetas: 70.000/mm3; 

hematócrihematócrihematócrihematócrito: 16%;to: 16%;to: 16%;to: 16%;    bilirrubina total de 1,4mg/dl.. Qual bilirrubina total de 1,4mg/dl.. Qual bilirrubina total de 1,4mg/dl.. Qual bilirrubina total de 1,4mg/dl.. Qual 

é o diagnóstico?é o diagnóstico?é o diagnóstico?é o diagnóstico?    

(A) Síndrome hemolítico-urêmica. 

(B) Leptospirose. 

(C) Infecção por Rotavírus.  

(D) Giardíase. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 15151515....    
    
Lactente de cinco meses iniciou quadro Lactente de cinco meses iniciou quadro Lactente de cinco meses iniciou quadro Lactente de cinco meses iniciou quadro de cianose de de cianose de de cianose de de cianose de 

mucosas labial, bucal, e de leitos ungueais de mãos e mucosas labial, bucal, e de leitos ungueais de mãos e mucosas labial, bucal, e de leitos ungueais de mãos e mucosas labial, bucal, e de leitos ungueais de mãos e 

pés, que se exacerba com o choro e, às vezes, com a pés, que se exacerba com o choro e, às vezes, com a pés, que se exacerba com o choro e, às vezes, com a pés, que se exacerba com o choro e, às vezes, com a 

mamada. Exame físico: eutrófica; eupnéica; precórdio mamada. Exame físico: eutrófica; eupnéica; precórdio mamada. Exame físico: eutrófica; eupnéica; precórdio mamada. Exame físico: eutrófica; eupnéica; precórdio 

calmo; sopro rude em borda esternal esquerda. calmo; sopro rude em borda esternal esquerda. calmo; sopro rude em borda esternal esquerda. calmo; sopro rude em borda esternal esquerda. 

Radiografia de tórax: ausência de infRadiografia de tórax: ausência de infRadiografia de tórax: ausência de infRadiografia de tórax: ausência de infiltrado pulmonar; iltrado pulmonar; iltrado pulmonar; iltrado pulmonar; 

hipofluxo pulmonar; área cardíaca de tamanho hipofluxo pulmonar; área cardíaca de tamanho hipofluxo pulmonar; área cardíaca de tamanho hipofluxo pulmonar; área cardíaca de tamanho 

normal; arco médio escavado. A hipótenormal; arco médio escavado. A hipótenormal; arco médio escavado. A hipótenormal; arco médio escavado. A hipótese diagnóstica se diagnóstica se diagnóstica se diagnóstica 

mais provável é:mais provável é:mais provável é:mais provável é:    

(A) Atresia tricúspide.  

(B) Tetralogia de Fallot.  

(C) Transposição dos grandes vasos da base.  

(D) Atresia da pulmonar com defeito septal 

ventricular.  

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 16161616....    
    
Adolescente de 14 anos, com vida sexual ativa, é Adolescente de 14 anos, com vida sexual ativa, é Adolescente de 14 anos, com vida sexual ativa, é Adolescente de 14 anos, com vida sexual ativa, é 

internada com quadro de dor abdominal intensa, internada com quadro de dor abdominal intensa, internada com quadro de dor abdominal intensa, internada com quadro de dor abdominal intensa, 

febre alta, calafrios e queda do estado geral. O febre alta, calafrios e queda do estado geral. O febre alta, calafrios e queda do estado geral. O febre alta, calafrios e queda do estado geral. O 

hemograma revela leucocitose e aumento da proteína hemograma revela leucocitose e aumento da proteína hemograma revela leucocitose e aumento da proteína hemograma revela leucocitose e aumento da proteína 

C reativa, sugerindo doença inflamatória pélvica. A C reativa, sugerindo doença inflamatória pélvica. A C reativa, sugerindo doença inflamatória pélvica. A C reativa, sugerindo doença inflamatória pélvica. A 

etiologietiologietiologietiologia mais provável é: a mais provável é: a mais provável é: a mais provável é:     

(A) Chlamydia trachomatis. 

(B) Trichomonas vaginalis. 

(C) Haemophilus ducreyi. 

(D) Treponema pallidum. 
 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 17171717....    
    
Adolescente de 14 anos, sexo masculino, apresentou Adolescente de 14 anos, sexo masculino, apresentou Adolescente de 14 anos, sexo masculino, apresentou Adolescente de 14 anos, sexo masculino, apresentou 

febre qfebre qfebre qfebre que durou cinco dias, associada àue durou cinco dias, associada àue durou cinco dias, associada àue durou cinco dias, associada à    artralgia em artralgia em artralgia em artralgia em 

punhos. O quadro articular evoluiu com edema e dor punhos. O quadro articular evoluiu com edema e dor punhos. O quadro articular evoluiu com edema e dor punhos. O quadro articular evoluiu com edema e dor 

em joelhos, progredindo para limitação dolorosa de em joelhos, progredindo para limitação dolorosa de em joelhos, progredindo para limitação dolorosa de em joelhos, progredindo para limitação dolorosa de 

tornozelos no decorrer de três semanas. Foi medicadtornozelos no decorrer de três semanas. Foi medicadtornozelos no decorrer de três semanas. Foi medicadtornozelos no decorrer de três semanas. Foi medicadoooo    

com dipirona, persistindo a claudicação e limitação com dipirona, persistindo a claudicação e limitação com dipirona, persistindo a claudicação e limitação com dipirona, persistindo a claudicação e limitação 

para deambulação.Ao exame físico, epara deambulação.Ao exame físico, epara deambulação.Ao exame físico, epara deambulação.Ao exame físico, estava afebril e, stava afebril e, stava afebril e, stava afebril e, 

além da artrite, foi observado sopro sistólico em foco além da artrite, foi observado sopro sistólico em foco além da artrite, foi observado sopro sistólico em foco além da artrite, foi observado sopro sistólico em foco 

mitral de 4+/6, FC: 130bpm. Negava história mitral de 4+/6, FC: 130bpm. Negava história mitral de 4+/6, FC: 130bpm. Negava história mitral de 4+/6, FC: 130bpm. Negava história 

pregressa de amigdalite. Exames complementares: pregressa de amigdalite. Exames complementares: pregressa de amigdalite. Exames complementares: pregressa de amigdalite. Exames complementares: 

EAS: normal, VHS: 62mm/1ª hora, proteína C reativa: EAS: normal, VHS: 62mm/1ª hora, proteína C reativa: EAS: normal, VHS: 62mm/1ª hora, proteína C reativa: EAS: normal, VHS: 62mm/1ª hora, proteína C reativa: 

35mg/dl, hemograma: Hb: 10,1g/dl, leucóc35mg/dl, hemograma: Hb: 10,1g/dl, leucóc35mg/dl, hemograma: Hb: 10,1g/dl, leucóc35mg/dl, hemograma: Hb: 10,1g/dl, leucócitos: itos: itos: itos: 

19.600/mm3 (segmentados: 86%, linfócitos: 6%), 19.600/mm3 (segmentados: 86%, linfócitos: 6%), 19.600/mm3 (segmentados: 86%, linfócitos: 6%), 19.600/mm3 (segmentados: 86%, linfócitos: 6%), 

plaquetas: 325.000/mm3 , antiestreptolisina O: plaquetas: 325.000/mm3 , antiestreptolisina O: plaquetas: 325.000/mm3 , antiestreptolisina O: plaquetas: 325.000/mm3 , antiestreptolisina O: 

420UI/dl420UI/dl420UI/dl420UI/dl,,,,    hemocultura: negativa, cultura de hemocultura: negativa, cultura de hemocultura: negativa, cultura de hemocultura: negativa, cultura de 

orofaringe: negativaorofaringe: negativaorofaringe: negativaorofaringe: negativa,,,,    ECG: normal. Considerando a ECG: normal. Considerando a ECG: normal. Considerando a ECG: normal. Considerando a 

hipótese diagnóstica de febre reumática, podehipótese diagnóstica de febre reumática, podehipótese diagnóstica de febre reumática, podehipótese diagnóstica de febre reumática, pode----se se se se 

AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR    quequequeque        

(A) podemos diagnosticar como febre reumática, 

apesar da ausência de evidência de 

estreptococcia prévia. 

(B) o diagnóstico de febre reumática é improvável 

pela ausência de evidência de estreptococcia 

prévia.  

(C) o diagnóstico de febre reumática só pode ser 

confirmado após o ecocardiograma. 

(D) o paciente preenche os critérios para o 

diagnóstico de febre reumática.  

 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 18181818....    
    
Escolar de oitoEscolar de oitoEscolar de oitoEscolar de oito    anos, sexo feminino, é levada àanos, sexo feminino, é levada àanos, sexo feminino, é levada àanos, sexo feminino, é levada à    

consulta devido a quadro de claudicação. Mãe relata consulta devido a quadro de claudicação. Mãe relata consulta devido a quadro de claudicação. Mãe relata consulta devido a quadro de claudicação. Mãe relata 

que sua filha apresentou episódio de resfriado há 12 que sua filha apresentou episódio de resfriado há 12 que sua filha apresentou episódio de resfriado há 12 que sua filha apresentou episódio de resfriado há 12 

dias e que não notou nenhuma outra anormalidade. dias e que não notou nenhuma outra anormalidade. dias e que não notou nenhuma outra anormalidade. dias e que não notou nenhuma outra anormalidade. 

Exame físico: afebril, bom estado geral, dor e Exame físico: afebril, bom estado geral, dor e Exame físico: afebril, bom estado geral, dor e Exame físico: afebril, bom estado geral, dor e 

limitação de movimentos do quadril esquerdo. A limitação de movimentos do quadril esquerdo. A limitação de movimentos do quadril esquerdo. A limitação de movimentos do quadril esquerdo. A 

hipóteshipóteshipóteshipótese diagnóstica e diagnóstica e diagnóstica e diagnóstica MAISMAISMAISMAIS    provável é: provável é: provável é: provável é:     

(A) Doença de Legg-Calvé-Perthes.  

(B) Epifisiólise do quadril.  

(C) Sinovite transitória.  

(D) Artrite séptica. 
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QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 19191919....    
    
Mulher jovem de 20 anos deu à luz, em casa de parto, Mulher jovem de 20 anos deu à luz, em casa de parto, Mulher jovem de 20 anos deu à luz, em casa de parto, Mulher jovem de 20 anos deu à luz, em casa de parto, 

um recémum recémum recémum recém----nascido do sexo feminino em boas nascido do sexo feminino em boas nascido do sexo feminino em boas nascido do sexo feminino em boas 

condições condições condições condições de vitalidade. No terceiro dia de vida, o de vitalidade. No terceiro dia de vida, o de vitalidade. No terceiro dia de vida, o de vitalidade. No terceiro dia de vida, o 

interno de plantão verifica que o teste rápido anti interno de plantão verifica que o teste rápido anti interno de plantão verifica que o teste rápido anti interno de plantão verifica que o teste rápido anti ––––    

HIV materno foi positivo e a equipe ainda não tinha HIV materno foi positivo e a equipe ainda não tinha HIV materno foi positivo e a equipe ainda não tinha HIV materno foi positivo e a equipe ainda não tinha 

ciência. Nenhuma vacina ou medida de prevenção de ciência. Nenhuma vacina ou medida de prevenção de ciência. Nenhuma vacina ou medida de prevenção de ciência. Nenhuma vacina ou medida de prevenção de 

transmissão vertical do HIV tinham sido transmissão vertical do HIV tinham sido transmissão vertical do HIV tinham sido transmissão vertical do HIV tinham sido 

implementadas até implementadas até implementadas até implementadas até então. Sendo assim, qual seria a então. Sendo assim, qual seria a então. Sendo assim, qual seria a então. Sendo assim, qual seria a 

conduta adequadaconduta adequadaconduta adequadaconduta adequada,,,,    neste momento, em relação ao neste momento, em relação ao neste momento, em relação ao neste momento, em relação ao 

recémrecémrecémrecém----nascido?nascido?nascido?nascido?    

(A) Iniciar zidovudina e nevirapina, aplicar BCG e 

vacina contra hepatite.  

(B) Iniciar zidovudina e nevirapina, aplicar BCG e 

solicitar pesquisa de HbSAg.  

(C) Não indicar uso de antirretrovirais e aplicar BCG 

e vacina contra hepatite B. 

(D) Iniciar nevirapina isoladamente, aplicar BCG e 

vacina para hepatite. 

 

QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO QUESTÃO 20202020....    
    
Lactente de seis meses, em aleitamento materno Lactente de seis meses, em aleitamento materno Lactente de seis meses, em aleitamento materno Lactente de seis meses, em aleitamento materno 

exclusivo, deu entrada no serviço de prontoexclusivo, deu entrada no serviço de prontoexclusivo, deu entrada no serviço de prontoexclusivo, deu entrada no serviço de pronto----

atendimento com atendimento com atendimento com atendimento com quadro de lesões quadro de lesões quadro de lesões quadro de lesões 

papuloeritematosas difusas pelo corpo e edema papuloeritematosas difusas pelo corpo e edema papuloeritematosas difusas pelo corpo e edema papuloeritematosas difusas pelo corpo e edema 

periorbitário e esforço respiratório. O paiperiorbitário e esforço respiratório. O paiperiorbitário e esforço respiratório. O paiperiorbitário e esforço respiratório. O pai    afirma que o afirma que o afirma que o afirma que o 

quadro se iniciou cerca de quinze minutos após quadro se iniciou cerca de quinze minutos após quadro se iniciou cerca de quinze minutos após quadro se iniciou cerca de quinze minutos após 

oferecer fórmula láctea infantil de primeiro semestre oferecer fórmula láctea infantil de primeiro semestre oferecer fórmula láctea infantil de primeiro semestre oferecer fórmula láctea infantil de primeiro semestre 

à criança, recomendada pelo pediatrà criança, recomendada pelo pediatrà criança, recomendada pelo pediatrà criança, recomendada pelo pediatra assistente. a assistente. a assistente. a assistente. 

Exame físico: ativa, hidratada, boa perfusão capilar, Exame físico: ativa, hidratada, boa perfusão capilar, Exame físico: ativa, hidratada, boa perfusão capilar, Exame físico: ativa, hidratada, boa perfusão capilar, 

placas papuloeritematosas difusas, pálpebras placas papuloeritematosas difusas, pálpebras placas papuloeritematosas difusas, pálpebras placas papuloeritematosas difusas, pálpebras 

edemaciadas, dispneia leve com estridor inspiratório, edemaciadas, dispneia leve com estridor inspiratório, edemaciadas, dispneia leve com estridor inspiratório, edemaciadas, dispneia leve com estridor inspiratório, 

bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome sem bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome sem bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome sem bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome sem 

alterações. Neste caso, qualterações. Neste caso, qualterações. Neste caso, qualterações. Neste caso, qual é a conduta inial é a conduta inial é a conduta inial é a conduta inicial cial cial cial 

indicada?indicada?indicada?indicada?    

(A) Corticoide intravenoso. 

(B) Adrenalina intramuscular. 

(C) Adrenalina inalatória. 

(D) Corticoide inalatório. 

 

 

CIRUGIACIRUGIACIRUGIACIRUGIA    (21 (21 (21 (21 ––––    44440)0)0)0)    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22221111....    
    
EmEmEmEm    relaçãorelaçãorelaçãorelação    aoaoaoao    tratamentotratamentotratamentotratamento    dodododo    adenocarcinomaadenocarcinomaadenocarcinomaadenocarcinoma    dodododo    retoretoretoreto    

eeeextraxtraxtraxtra    peritonialperitonialperitonialperitonial    éééé    CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmarafirmarafirmarafirmar::::    

 

(A) A irradiação pré-operatória é superior à 

irradiação pós-operatória. 

(B) Quimio + radioterapia podem atingir remissão 

completa em tumores em estágio III podendo ser 

evitada a cirurgia. 

(C) Em tumores volumosos do reto extraperitonial 

deve ser feita quimioterapia pré-operatória e 

radioterapia pós-operatória. 

(D) O tratamento cirúrgico antecedendo quimio e 

radioterapia é o padrão ouro para tumores 

volumosos do reto baixo. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22.22.22.22.    

AAAA    cirurgiacirurgiacirurgiacirurgia    adequadaadequadaadequadaadequada    paraparaparapara    tratamentotratamentotratamentotratamento    dededede    umumumum    

adenocarcinomaadenocarcinomaadenocarcinomaadenocarcinoma    dodododo    antroantroantroantro    gástricogástricogástricogástrico    BorrmannBorrmannBorrmannBorrmann    IIIIIIII    é:é:é:é:    

(A) Apenas ressecção local com margem de 

segurança. 

(B) Antrectomia + reconstrução a Billroth I. 

(C) Gastrectomia subtotal + linfadenectomia + 

reconstrução a Billroth II. 

(D) Gastrectomia total + linfadenectomia + 

esofagojejunostomia em Y de Roux. 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23.23.23.23.    
    
EntreEntreEntreEntre    asasasas    técnicastécnicastécnicastécnicas    dededede    cirurgiacirurgiacirurgiacirurgia    bariátricabariátricabariátricabariátrica    citadascitadascitadascitadas    abaixoabaixoabaixoabaixo,,,,    

aaaa    quequequeque    temtemtemtem    comocomocomocomo    mecanismomecanismomecanismomecanismo    dededede    açãoaçãoaçãoação    aaaa    induçãoinduçãoinduçãoindução    dededede    mámámámá    

absorçãoabsorçãoabsorçãoabsorção    amplaamplaamplaampla    é:é:é:é:    

(A) Banda gástrica ajustável laparoscópica.  

(B) Gastrectomia vertical laparoscópica.  

(C) Bypass gástrico em Y de Roux. 

(D) Derivação biliopancreática. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24.24.24.24.    
    
Atualmente,Atualmente,Atualmente,Atualmente,    entreentreentreentre    asasasas    opçõesopçõesopçõesopções    abaixo,abaixo,abaixo,abaixo,    aaaa    causacausacausacausa    maismaismaismais    

comumcomumcomumcomum    dededede    hemorragiahemorragiahemorragiahemorragia    digestivadigestivadigestivadigestiva    altaaltaaltaalta    é:é:é:é:    

(A) Úlcera gástrica e duodenal. 

(B) Gastrite ou duodenite. 

(C) Esofagite. 

(D) Sindrome de Mallory Weiss. 

    
    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25.25.25.25.    
    
AAAA    hérniahérniahérniahérnia    porporporpor    deslizamentodeslizamentodeslizamentodeslizamento    ocorreocorreocorreocorre    quandoquandoquandoquando    umumumum    órgãoórgãoórgãoórgão    

internointernointernointerno    integraintegraintegraintegra    umaumaumauma    porçãoporçãoporçãoporção    dadadada    paredeparedeparedeparede    dodododo    sacosacosacosaco    

herniário.herniário.herniário.herniário.    AsAsAsAs    víscerasvíscerasvíscerasvísceras    maismaismaismais    comumentecomumentecomumentecomumente    envolvidasenvolvidasenvolvidasenvolvidas    

são:são:são:são:    

(A) Intestino delgado e  colo 

(B) Colo e bexiga 

(C) Bexiga e intestino delgado 

(D) Intestino delgado e apêndice 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26.26.26.26.    
    
OOOO    tratamentotratamentotratamentotratamento    cirúrgicocirúrgicocirúrgicocirúrgico    dodododo    refluxorefluxorefluxorefluxo    gastrogastrogastrogastro----esofágicoesofágicoesofágicoesofágico    

podepodepodepode    serserserser    realizadorealizadorealizadorealizado    porporporpor    diferentesdiferentesdiferentesdiferentes    técnicas.técnicas.técnicas.técnicas.    EmEmEmEm    relaçãorelaçãorelaçãorelação    

aosaosaosaos    procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos    dededede    Nissen,Nissen,Nissen,Nissen,    ToupetToupetToupetToupet    eeee    DorDorDorDor    éééé    

CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar:afirmar:afirmar:afirmar:    

(A) Todos são fundoplicaturas feitas por via 

posterior. 

(B) Nissen é uma gastopexia e Dor é uma 

fundoplicatura completa. 

(C) Dor é uma fundoplicatura parcial posterior e 

Toupeté uma fundoplicatura parcial anterior. 

(D) Nissen é uma fundoplicatura completa 360o e 

Toupet é uma fundoplicatura parcial posterior. 

    

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27.27.27.27.    
    
PacientePacientePacientePaciente    dededede    20202020    anosanosanosanos    comcomcomcom    insulinomainsulinomainsulinomainsulinoma    dededede    1,5cm1,5cm1,5cm1,5cm    emememem    

facefacefaceface    anterioranterioranterioranterior    dodododo    corpocorpocorpocorpo    dodododo    pâncreas.pâncreas.pâncreas.pâncreas.    OOOO    ultrassomultrassomultrassomultrassom    prépréprépré----

operatóriooperatóriooperatóriooperatório    mostramostramostramostra    quequequeque    aaaa    lesãolesãolesãolesão    distadistadistadista    3,0mm3,0mm3,0mm3,0mm    dodododo    ductoductoductoducto    

pancreáticopancreáticopancreáticopancreático    principal.principal.principal.principal.    AAAA    condutacondutacondutaconduta    cirúrgicacirúrgicacirúrgicacirúrgica    MAISMAISMAISMAIS    

adequadaadequadaadequadaadequada    é:é:é:é: 

(A) Enucleação da lesão 

(B) Pancreatectomia distal à lesão com preservação 

do baço 

(C) Pancreatectomia distal + esplenectomia com 

margem de segurança 

(D) Pancreatectomia distal + esplenectomia com 

margem de segurança+linfadenectomia 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28.28.28.28.    
    
OOOO    ultrassomultrassomultrassomultrassom    dadadada    glandulaglandulaglandulaglandula    tireoidetireoidetireoidetireoide    podepodepodepode    evidenciarevidenciarevidenciarevidenciar    

sinaissinaissinaissinais    sugestivossugestivossugestivossugestivos    dededede    malignidade.malignidade.malignidade.malignidade.    DentreDentreDentreDentre    asasasas    opçõesopçõesopçõesopções    

abaixo,abaixo,abaixo,abaixo,    qualqualqualqual    aaaa    quequequeque    evidenciaevidenciaevidenciaevidencia    achadosachadosachadosachados    comcomcomcom    maiormaiormaiormaior    riscoriscoriscorisco    

dededede    malignidade?malignidade?malignidade?malignidade?    

(A) Nódulo espongiforme. 

(B) Nódulo hipoecóico com microcalcificações, mais 

alto do que largo. 

(C) Nódulo hipoecóico, sólido, mais largo que alto. 

(D) Nódulo parcialmente cístico, com área sólida 

excêntrica. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29.29.29.29.    
    
ApósApósApósApós    ressecçãoressecçãoressecçãoressecção    dededede    umumumum    câcâcâcâncerncerncerncer    colocolocolocolorrrrretalretalretalretal    oooo    aumentoaumentoaumentoaumento    

séricoséricoséricosérico    dodododo    antígenoantígenoantígenoantígeno    carcinocarcinocarcinocarcino----embrionárioembrionárioembrionárioembrionário    (CEA)(CEA)(CEA)(CEA)    éééé    maismaismaismais    

sensísensísensísensívelvelvelvel    paraparaparapara    asasasas    seguintesseguintesseguintesseguintes    situaçõessituaçõessituaçõessituações::::    

(A) Envolvimento local no colo. 

(B) Metástases peritoniais. 

(C) Metástases pulmonares. 

(D) Metástases retroperitoniais. 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30.30.30.30.    
    
EmEmEmEm    pacientespacientespacientespacientes    emememem    cuidadoscuidadoscuidadoscuidados    intensivosintensivosintensivosintensivos    eeee    semsemsemsem    

evidêevidêevidêevidênciasnciasnciasncias    dededede    sangramentosangramentosangramentosangramento    ativoativoativoativo,,,,    oooo    nívelnívelnívelnível    dededede    

hemoglobinahemoglobinahemoglobinahemoglobina    séricaséricaséricasérica,,,,    desencadeadordesencadeadordesencadeadordesencadeador    dadadada    necessidadenecessidadenecessidadenecessidade    

dededede    transfusãotransfusãotransfusãotransfusão    sanguíneasanguíneasanguíneasanguínea,,,,    devedevedevedeve    serserserser    inferiorinferiorinferiorinferior    aaaa    

(A) 6mg/dL. 

(B) 7mg/dL. 

(C) 8mg/dL. 

(D) 9mg/dL. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    31.31.31.31.    
    
EmEmEmEm    pacientespacientespacientespacientes    comcomcomcom    peritoniteperitoniteperitoniteperitonite    severaseveraseverasevera    eeee    sepse,sepse,sepse,sepse,    tratadostratadostratadostratados    

comcomcomcom    abdomeabdomeabdomeabdome    abertoabertoabertoaberto    (peritoniostomia)(peritoniostomia)(peritoniostomia)(peritoniostomia)    eeee    eventualeventualeventualeventual    

enxertoenxertoenxertoenxerto    cutâneo,cutâneo,cutâneo,cutâneo,    quequequeque    evoluemevoluemevoluemevoluem    comcomcomcom    hérniahérniahérniahérnia    incisionalincisionalincisionalincisional    

semsemsemsem    fistulasfistulasfistulasfistulas    entéricas,entéricas,entéricas,entéricas,    aaaa    reconstruçãoreconstruçãoreconstruçãoreconstrução    dadadada    paredeparedeparedeparede    

abdominalabdominalabdominalabdominal    devedevedevedeve    serserserser    rrrrealizadaealizadaealizadaealizada    preferencialmentepreferencialmentepreferencialmentepreferencialmente    apósapósapósapós    

(A) 1 a 3 meses. 

(B) 3 a 6 meses. 

(C) 6 a 12 meses. 

(D) 12 a 24 meses. 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    32.32.32.32.    
    
ConsideraConsideraConsideraConsidera----sesesese    indicaçãoindicaçãoindicaçãoindicação    dededede    toracotomiatoracotomiatoracotomiatoracotomia    imediataimediataimediataimediata    nononono    

pacientepacientepacientepaciente    comcomcomcom    traumatismotraumatismotraumatismotraumatismo    torácico,torácico,torácico,torácico,    umumumum    volumevolumevolumevolume    dededede    

drenagemdrenagemdrenagemdrenagem    dededede    sanguesanguesanguesangue    nononono    momentomomentomomentomomento    dadadada    colocacolocacolocacolocaçãoçãoçãoção    dededede    

drenodrenodrenodreno    tortortortoráááácicocicocicocico    maiormaiormaiormaior    quequequeque    

(A) 1500ml. 

(B) 1200ml. 

(C) 1800ml. 

(D) 2000ml. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    33.33.33.33.    
    
NoNoNoNo    traumatismotraumatismotraumatismotraumatismo    cervicalcervicalcervicalcervical    associadoassociadoassociadoassociado    àààà    hematomahematomahematomahematoma    

expansivoexpansivoexpansivoexpansivo    nananana    zonazonazonazona    II,II,II,II,    aaaa    exposiçãoexposiçãoexposiçãoexposição    dasdasdasdas    estruturaestruturaestruturaestruturassss    dodododo    

pescoçopescoçopescoçopescoço    devedevedevedeve    serserserser    feitafeitafeitafeita    porporporpor    

(A) incisão ao longo da borda medial do músculo 

platisma no lado da lesão. 

(B) incisão ao longo da borda anterior do músculo 

esternocleidomastóideo no lado da lesão. 

(C) incisão cervical mediana. 

(D) incisão cervical ampla em arco, 2,0cm acima da 

fúrcula esternal. 

 

 

 

 

 

 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    34.34.34.34.    
    
OOOO    ácidoácidoácidoácido    tranexâtranexâtranexâtranexâmicomicomicomico    temtemtemtem    sesesese    mostradomostradomostradomostrado    associadoassociadoassociadoassociado    àààà    

significantesignificantesignificantesignificante    diminuiçãodiminuiçãodiminuiçãodiminuição    dededede    mortalidademortalidademortalidademortalidade    quandoquandoquandoquando    

utilizadoutilizadoutilizadoutilizado    

(A) no paciente com choque séptico. 

(B) no paciente com traumatismo cranioencefálico. 

(C) no paciente com trauma grave em estratégia de 

controle de dano. 

(D) no paciente com isquemia mesentérica. 

    
    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    35.35.35.35.    
    
AAAA    complicaçãocomplicaçãocomplicaçãocomplicação    maismaismaismais    temíveltemíveltemíveltemível    dadadada    cirurgiacirurgiacirurgiacirurgia    dadadada    vesículavesículavesículavesícula    

biliarbiliarbiliarbiliar    é:é:é:é:    

(A) Fístulaentérica. 

(B) Ligadura inadvertida da artéria hepática. 

(C) Sangramento no leito hepático da vesícula. 

(D) Lesão do ducto biliar extra-hepático. 

    
    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    36.36.36.36.    
    
OsOsOsOs    patógenospatógenospatógenospatógenos    oportunistasoportunistasoportunistasoportunistas    fúngicosfúngicosfúngicosfúngicos    maismaismaismais    comunscomunscomunscomuns    emememem    

pacientespacientespacientespacientes    transplantadostransplantadostransplantadostransplantados    são:são:são:são: 

(A) Candida e Aspergillusspp. 

(B) Candida e Trichosporonsp. 

(C) Aspergillusspp e Trichosporonsp. 

(D) Trichosporonsp, Candida e Aspergillusspp. 

    
    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    37.37.37.37.    
    

OsOsOsOs    patógenospatógenospatógenospatógenos    maismaismaismais    frequentementefrequentementefrequentementefrequentemente    envolvidosenvolvidosenvolvidosenvolvidos    nasnasnasnas    

infecçõesinfecçõesinfecçõesinfecções    dadadada    feridaferidaferidaferida    cirúrgicacirúrgicacirúrgicacirúrgica    são:são:são:são:    

(A) Staphylococcus. 

(B) Escherichias. 

(C) Streptococcus. 

(D) Klebsiellas. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    38.38.38.38.    
    

EmEmEmEm    relaçãorelaçãorelaçãorelação    àààà    cicatrização,cicatrização,cicatrização,cicatrização,    oooo    tabagtabagtabagtabagismoismoismoismo    causacausacausacausa    

vasoconstriçãovasoconstriçãovasoconstriçãovasoconstrição    periféricaperiféricaperiféricaperiférica    eeee    umaumaumauma    reduçãoreduçãoreduçãoredução    nononono    fluxofluxofluxofluxo    

sanguíneosanguíneosanguíneosanguíneo    nananana    feridaferidaferidaferida    nananana    ordemordemordemordem    dededede    

(A) 10 a 20%. 

(B) 30 a 40%. 

(C) 50 a 60%. 

(D) 70 a 80%. 

 

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    39.39.39.39.    
    

EmEmEmEm    umumumum    pacientepacientepacientepaciente    critico,critico,critico,critico,    aaaa    nutriçãonutriçãonutriçãonutrição    enteralenteralenteralenteral    precoceprecoceprecoceprecoce    

devedevedevedeve    serserserser    iniciadainiciadainiciadainiciada    

(A) 48h após a lesão, com ingestão diária média na 

primeira semana de 60% dos requisitos 

energéticos totais estimados. 

(B) 24h após a lesão, com ingestão diária média na 

primeira semana de 60% dos requisitos 

energéticos totais estimados. 

(C) 48h após a lesão, com ingestão diária média na 

primeira semana de 40% dos requisitos 

energéticos totais estimados. 

(D) 24h após a lesão, com ingestão diária média na 

primeira semana de 40% dos requisitos 

energéticos totais estimados. 

    

    
QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    40404040....    
    
OOOO    volumevolumevolumevolume    dededede    50505050    mlmlmlml    dededede    albuminaalbuminaalbuminaalbumina    aaaa    25%25%25%25%    éééé    

fisiologicamentefisiologicamentefisiologicamentefisiologicamente    equivalenteequivalenteequivalenteequivalente    aaaa    aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente    

(A) 1000ml de cristalóides. 

(B) 2000ml de cristalóides. 

(C) 3000ml de cristalóides. 

(D) 4000ml de cristalóides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLÍNICA MÉDICA (41 CLÍNICA MÉDICA (41 CLÍNICA MÉDICA (41 CLÍNICA MÉDICA (41 ––––    60)60)60)60)    
    

QUESTÃO 41.QUESTÃO 41.QUESTÃO 41.QUESTÃO 41.    
    

Uma mulher de 46 anos e assintomática Uma mulher de 46 anos e assintomática Uma mulher de 46 anos e assintomática Uma mulher de 46 anos e assintomática procura procura procura procura 

atendimento médico por excesso de peso. Apresenta atendimento médico por excesso de peso. Apresenta atendimento médico por excesso de peso. Apresenta atendimento médico por excesso de peso. Apresenta 

história familiar positiva para diabete melito tipo 2. Ao história familiar positiva para diabete melito tipo 2. Ao história familiar positiva para diabete melito tipo 2. Ao história familiar positiva para diabete melito tipo 2. Ao 

exame físico: peso = 72 kg, altura = 1,50m, exame físico: peso = 72 kg, altura = 1,50m, exame físico: peso = 72 kg, altura = 1,50m, exame físico: peso = 72 kg, altura = 1,50m, 

circunferência da cintura = 92 cm; pressão arterial = circunferência da cintura = 92 cm; pressão arterial = circunferência da cintura = 92 cm; pressão arterial = circunferência da cintura = 92 cm; pressão arterial = 

150 x 92 mmHg. Acantose nigricante cervica150 x 92 mmHg. Acantose nigricante cervica150 x 92 mmHg. Acantose nigricante cervica150 x 92 mmHg. Acantose nigricante cervical. Sem l. Sem l. Sem l. Sem 

estigmas da síndrome de Cushing.  Exames estigmas da síndrome de Cushing.  Exames estigmas da síndrome de Cushing.  Exames estigmas da síndrome de Cushing.  Exames 

laboratoriais (sangue): TSH = 1,0 mU/L (normal: 0,4laboratoriais (sangue): TSH = 1,0 mU/L (normal: 0,4laboratoriais (sangue): TSH = 1,0 mU/L (normal: 0,4laboratoriais (sangue): TSH = 1,0 mU/L (normal: 0,4----

4,0); T4 livre: 1,1 ng/dl (normal: 0,84,0); T4 livre: 1,1 ng/dl (normal: 0,84,0); T4 livre: 1,1 ng/dl (normal: 0,84,0); T4 livre: 1,1 ng/dl (normal: 0,8----1,8); Glicose = 1,8); Glicose = 1,8); Glicose = 1,8); Glicose = 

130 mg/dl; Colesterol = 200mg/dl; Triglicerídeos = 130 mg/dl; Colesterol = 200mg/dl; Triglicerídeos = 130 mg/dl; Colesterol = 200mg/dl; Triglicerídeos = 130 mg/dl; Colesterol = 200mg/dl; Triglicerídeos = 

200mg/dl; Colesterol200mg/dl; Colesterol200mg/dl; Colesterol200mg/dl; Colesterol----HDL = 36mg/dl; ColesterolHDL = 36mg/dl; ColesterolHDL = 36mg/dl; ColesterolHDL = 36mg/dl; Colesterol----LDLLDLLDLLDL    

= 124mg/dl; Aspartatoaminotransferase: = 60 UI/L = 124mg/dl; Aspartatoaminotransferase: = 60 UI/L = 124mg/dl; Aspartatoaminotransferase: = 60 UI/L = 124mg/dl; Aspartatoaminotransferase: = 60 UI/L 

(normal: 12(normal: 12(normal: 12(normal: 12----38); Alanina aminotransferase = 80 UI/L 38); Alanina aminotransferase = 80 UI/L 38); Alanina aminotransferase = 80 UI/L 38); Alanina aminotransferase = 80 UI/L 

(normal: 7(normal: 7(normal: 7(normal: 7----41); ferritina: 450 microgramas/L (normal: 41); ferritina: 450 microgramas/L (normal: 41); ferritina: 450 microgramas/L (normal: 41); ferritina: 450 microgramas/L (normal: 

24 a 155); sorologias para hepatite B e C 24 a 155); sorologias para hepatite B e C 24 a 155); sorologias para hepatite B e C 24 a 155); sorologias para hepatite B e C 

negativas.Uma semana depois realizou dosagem de negativas.Uma semana depois realizou dosagem de negativas.Uma semana depois realizou dosagem de negativas.Uma semana depois realizou dosagem de 

ggggllllicemia dicemia dicemia dicemia de jejum = 102 mg/dl e de hemoglobina e jejum = 102 mg/dl e de hemoglobina e jejum = 102 mg/dl e de hemoglobina e jejum = 102 mg/dl e de hemoglobina 

glicada = 6,7%. Feito o diagnóstico provável de glicada = 6,7%. Feito o diagnóstico provável de glicada = 6,7%. Feito o diagnóstico provável de glicada = 6,7%. Feito o diagnóstico provável de 

esteatohepatite não alcoólica.esteatohepatite não alcoólica.esteatohepatite não alcoólica.esteatohepatite não alcoólica.    Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa Assinale a alternativa 

CORRETACORRETACORRETACORRETA    em relação às opções terapêuticas para em relação às opções terapêuticas para em relação às opções terapêuticas para em relação às opções terapêuticas para 

essa condição:essa condição:essa condição:essa condição:    

(A) Pioglitazona e vitamina E são efetivas, porém 

ambas podem aumentar o risco cardiovascular 

dessa paciente. 

(B) Pioglitazona e vitamina E são efetivas, porém 

esta última pode aumentar o risco cardiovascular 

dessa paciente. 

(C) Pioglitazona e vitamina E são efetivas, porém a 

primeira pode aumentar o risco cardiovascular 

dessa paciente. 

(D) Pioglitazona e vitamina E são efetivas e 

nenhuma das duas aumentam o risco 

cardiovascular dessa paciente. 
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QUESTÃO 42.QUESTÃO 42.QUESTÃO 42.QUESTÃO 42.    
    
Sobre o enunciado da questão anterior, assinale a Sobre o enunciado da questão anterior, assinale a Sobre o enunciado da questão anterior, assinale a Sobre o enunciado da questão anterior, assinale a 

alternativa correta em relação à indicação de alternativa correta em relação à indicação de alternativa correta em relação à indicação de alternativa correta em relação à indicação de 

inibinibinibinibidores da HMGidores da HMGidores da HMGidores da HMG----CoAredutase nessa paciente:CoAredutase nessa paciente:CoAredutase nessa paciente:CoAredutase nessa paciente:    

(A) O uso não está recomendado. 

(B) O uso só está recomendado 3-6 meses após 

falha nas medidas de dieta. 

(C) Recomenda-se o uso em intensidade moderada 

de dose. 

(D) Recomenda-se o uso em intensidade alta de 

dose. 

 

QUESTÃO 43.QUESTÃO 43.QUESTÃO 43.QUESTÃO 43.    
    
Ainda em relação à questão 41, todas alternativas Ainda em relação à questão 41, todas alternativas Ainda em relação à questão 41, todas alternativas Ainda em relação à questão 41, todas alternativas 

abaixo contêm exames úteis para o diagnóstico abaixo contêm exames úteis para o diagnóstico abaixo contêm exames úteis para o diagnóstico abaixo contêm exames úteis para o diagnóstico 

diferencial do quadro apresentado pela paciente, diferencial do quadro apresentado pela paciente, diferencial do quadro apresentado pela paciente, diferencial do quadro apresentado pela paciente, 

EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO    

(A) anticorpos antigliadina séricos. 

(B) anticorpos antinucleares séricos. 

(C) anticorpos anti-LKM1 séricos. 

(D) Alfa1-antitripsina sérica. 

 

QUESTÃO 44.QUESTÃO 44.QUESTÃO 44.QUESTÃO 44.    
    

Um senhor de 58 anos procura o setor de emergência Um senhor de 58 anos procura o setor de emergência Um senhor de 58 anos procura o setor de emergência Um senhor de 58 anos procura o setor de emergência 

com quadro de tosse produtiva, febre e dispneia com com quadro de tosse produtiva, febre e dispneia com com quadro de tosse produtiva, febre e dispneia com com quadro de tosse produtiva, febre e dispneia com 

início há 7 dias e com piora há 24 horas. Ao exame início há 7 dias e com piora há 24 horas. Ao exame início há 7 dias e com piora há 24 horas. Ao exame início há 7 dias e com piora há 24 horas. Ao exame 

apresentaapresentaapresentaapresenta----se confuso,se confuso,se confuso,se confuso,    hipocorado (2+/4+), hipocorado (2+/4+), hipocorado (2+/4+), hipocorado (2+/4+), 

desidratado (2+/4+)desidratado (2+/4+)desidratado (2+/4+)desidratado (2+/4+),  frequência cardíaca de ,  frequência cardíaca de ,  frequência cardíaca de ,  frequência cardíaca de 116 116 116 116 

batimentos por minuto, frequbatimentos por minuto, frequbatimentos por minuto, frequbatimentos por minuto, frequência respiratória de 30 ência respiratória de 30 ência respiratória de 30 ência respiratória de 30 

impulsos por minuto e pressão arterial de 88 x 40 impulsos por minuto e pressão arterial de 88 x 40 impulsos por minuto e pressão arterial de 88 x 40 impulsos por minuto e pressão arterial de 88 x 40 

mmHg. Os exames complementares realizados mmHg. Os exames complementares realizados mmHg. Os exames complementares realizados mmHg. Os exames complementares realizados 

mostram raio X de tóraxmostram raio X de tóraxmostram raio X de tóraxmostram raio X de tórax    com infiltrado alveolar em com infiltrado alveolar em com infiltrado alveolar em com infiltrado alveolar em 

lobo superior do pulmão direitlobo superior do pulmão direitlobo superior do pulmão direitlobo superior do pulmão direito, contagem de o, contagem de o, contagem de o, contagem de 

leucócitos de 25.000 c/ 20% de bastões,  gasometria leucócitos de 25.000 c/ 20% de bastões,  gasometria leucócitos de 25.000 c/ 20% de bastões,  gasometria leucócitos de 25.000 c/ 20% de bastões,  gasometria 

arterial com pH: 7,37, PaO2: 50, PaCO2: 27, HCO3: arterial com pH: 7,37, PaO2: 50, PaCO2: 27, HCO3: arterial com pH: 7,37, PaO2: 50, PaCO2: 27, HCO3: arterial com pH: 7,37, PaO2: 50, PaCO2: 27, HCO3: 

16, SaO2: 88%,  dosagem16, SaO2: 88%,  dosagem16, SaO2: 88%,  dosagem16, SaO2: 88%,  dosagem    sésésésérica de urrica de urrica de urrica de ureeeeia de 80 ia de 80 ia de 80 ia de 80 

mg/dl, creatinina de 2,0 mg/dl e lactato sérico de 4 mg/dl, creatinina de 2,0 mg/dl e lactato sérico de 4 mg/dl, creatinina de 2,0 mg/dl e lactato sérico de 4 mg/dl, creatinina de 2,0 mg/dl e lactato sérico de 4 

mmol/l. Foram colhidas 2 amostras de sanmmol/l. Foram colhidas 2 amostras de sanmmol/l. Foram colhidas 2 amostras de sanmmol/l. Foram colhidas 2 amostras de sangue para gue para gue para gue para 

culturas, seguido da administração IV de 1g de culturas, seguido da administração IV de 1g de culturas, seguido da administração IV de 1g de culturas, seguido da administração IV de 1g de 

ceftriaxona, 500mg de Claritromicina e cerca de ceftriaxona, 500mg de Claritromicina e cerca de ceftriaxona, 500mg de Claritromicina e cerca de ceftriaxona, 500mg de Claritromicina e cerca de 

30ml/kg de ringer30ml/kg de ringer30ml/kg de ringer30ml/kg de ringer----lactato. Sua pressão arterial lactato. Sua pressão arterial lactato. Sua pressão arterial lactato. Sua pressão arterial 

mantevemantevemantevemanteve----se a mesma, assim como os níveis de se a mesma, assim como os níveis de se a mesma, assim como os níveis de se a mesma, assim como os níveis de 

lactato.lactato.lactato.lactato.    

Assinale a alternativa que contém o diagnóstico e aAssinale a alternativa que contém o diagnóstico e aAssinale a alternativa que contém o diagnóstico e aAssinale a alternativa que contém o diagnóstico e a    

conduta subsequente recomendada, seguconduta subsequente recomendada, seguconduta subsequente recomendada, seguconduta subsequente recomendada, segundo as ndo as ndo as ndo as 

diretrizes mais recentes:diretrizes mais recentes:diretrizes mais recentes:diretrizes mais recentes:    

(A) Sepse grave/outra administração de 30ml/kg de 

cristaloides, guiada pela SVO2. 

(B) Choque séptico/outra administração de 30ml/kg 

de cristaloides, guiada pela SVO2. 

(C) Choque séptico/ administração de norepinefrina. 

(D) Choque séptico/ administração de vasopressina. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    45.45.45.45.    

O paciente da questão anterior acaba evoluindo para O paciente da questão anterior acaba evoluindo para O paciente da questão anterior acaba evoluindo para O paciente da questão anterior acaba evoluindo para 

insuficiência renal agudainsuficiência renal agudainsuficiência renal agudainsuficiência renal aguda    oligúricaoligúricaoligúricaoligúrica    comcomcomcom    hipercalemia hipercalemia hipercalemia hipercalemia 

de 7,5 mEq/L. Rde 7,5 mEq/L. Rde 7,5 mEq/L. Rde 7,5 mEq/L. Realizadas medidas terapêuticas àealizadas medidas terapêuticas àealizadas medidas terapêuticas àealizadas medidas terapêuticas à    

base de gluconato de cálcio, beta2 agonista inalatório base de gluconato de cálcio, beta2 agonista inalatório base de gluconato de cálcio, beta2 agonista inalatório base de gluconato de cálcio, beta2 agonista inalatório 

e glicoinsulinoterapia. O próximo passo na terapêutica e glicoinsulinoterapia. O próximo passo na terapêutica e glicoinsulinoterapia. O próximo passo na terapêutica e glicoinsulinoterapia. O próximo passo na terapêutica 

visa aumentar a eliminação de potássio do visa aumentar a eliminação de potássio do visa aumentar a eliminação de potássio do visa aumentar a eliminação de potássio do 

organismo. organismo. organismo. organismo.     

Assinale a alternativa que contém duas medidas Assinale a alternativa que contém duas medidas Assinale a alternativa que contém duas medidas Assinale a alternativa que contém duas medidas 

capazes capazes capazes capazes de eliminar o potássio corporal:de eliminar o potássio corporal:de eliminar o potássio corporal:de eliminar o potássio corporal:    

(A) Sevelamer e bicarbonato de sódio. 

(B) Patiromer e sevelamer. 

(C) Poliestireno sulfonato de sódio esevelamer. 

(D) Poliestireno sulfonato de sódio e patiromer. 

QUESTÃO 46.QUESTÃO 46.QUESTÃO 46.QUESTÃO 46.    
    
Atualmente dispomos de vários fármacos utilizados Atualmente dispomos de vários fármacos utilizados Atualmente dispomos de vários fármacos utilizados Atualmente dispomos de vários fármacos utilizados 

para o tratamento da depressão, os quais de uma para o tratamento da depressão, os quais de uma para o tratamento da depressão, os quais de uma para o tratamento da depressão, os quais de uma 

maneira geral irão atuar em um ou mais maneira geral irão atuar em um ou mais maneira geral irão atuar em um ou mais maneira geral irão atuar em um ou mais 

neurotransmissores, incluindo a dopamina, a neurotransmissores, incluindo a dopamina, a neurotransmissores, incluindo a dopamina, a neurotransmissores, incluindo a dopamina, a 

serotonina e a noradrenalina.serotonina e a noradrenalina.serotonina e a noradrenalina.serotonina e a noradrenalina.    

Assinale a alternativa que contém um fármaco que Assinale a alternativa que contém um fármaco que Assinale a alternativa que contém um fármaco que Assinale a alternativa que contém um fármaco que 

NÃONÃONÃONÃO    atua no sistema serotoninérgico:atua no sistema serotoninérgico:atua no sistema serotoninérgico:atua no sistema serotoninérgico: 

(A) Duloxetina. 

(B) Fluvoxamina. 

(C) Bupropiona. 

(D) Venlafaxina. 
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QUESTÃO 47.QUESTÃO 47.QUESTÃO 47.QUESTÃO 47.    
    
Um jovem de 22 anosUm jovem de 22 anosUm jovem de 22 anosUm jovem de 22 anos    é submetido à abdominoplastia é submetido à abdominoplastia é submetido à abdominoplastia é submetido à abdominoplastia 

estética. Após 48 horas da cirurgia apresenta estética. Após 48 horas da cirurgia apresenta estética. Após 48 horas da cirurgia apresenta estética. Após 48 horas da cirurgia apresenta 

sangramento importante no sítio cirúrgico. Foram sangramento importante no sítio cirúrgico. Foram sangramento importante no sítio cirúrgico. Foram sangramento importante no sítio cirúrgico. Foram 

solicitados exames laboratoriais (sangue) que solicitados exames laboratoriais (sangue) que solicitados exames laboratoriais (sangue) que solicitados exames laboratoriais (sangue) que 

revelaram bilirrubina total de 1,0mg/dl, bilirrubinarevelaram bilirrubina total de 1,0mg/dl, bilirrubinarevelaram bilirrubina total de 1,0mg/dl, bilirrubinarevelaram bilirrubina total de 1,0mg/dl, bilirrubina    

direta de 0,4 mg/dl, Aspartatodireta de 0,4 mg/dl, Aspartatodireta de 0,4 mg/dl, Aspartatodireta de 0,4 mg/dl, Aspartato    Aminotransferase de Aminotransferase de Aminotransferase de Aminotransferase de 

25 UI/L, Alanina Aminotransferase de 30UI/L, 25 UI/L, Alanina Aminotransferase de 30UI/L, 25 UI/L, Alanina Aminotransferase de 30UI/L, 25 UI/L, Alanina Aminotransferase de 30UI/L, 

Fosfatase alcalina de50 UI/L, Leucócitos de 9.500, Fosfatase alcalina de50 UI/L, Leucócitos de 9.500, Fosfatase alcalina de50 UI/L, Leucócitos de 9.500, Fosfatase alcalina de50 UI/L, Leucócitos de 9.500, 

com diferencial 0/0/0/0/5/65/20/10, Plaquetas: com diferencial 0/0/0/0/5/65/20/10, Plaquetas: com diferencial 0/0/0/0/5/65/20/10, Plaquetas: com diferencial 0/0/0/0/5/65/20/10, Plaquetas: 

160160160160.000, Hemoglobina de 8 g/dl, Ure.000, Hemoglobina de 8 g/dl, Ure.000, Hemoglobina de 8 g/dl, Ure.000, Hemoglobina de 8 g/dl, Ureia de 35 mg/dl, ia de 35 mg/dl, ia de 35 mg/dl, ia de 35 mg/dl, 

CreatininaCreatininaCreatininaCreatinina    de 1,0 mg/dl, PTT 29 segundos (controle: de 1,0 mg/dl, PTT 29 segundos (controle: de 1,0 mg/dl, PTT 29 segundos (controle: de 1,0 mg/dl, PTT 29 segundos (controle: 

30 segundos) e TAP de 98%.30 segundos) e TAP de 98%.30 segundos) e TAP de 98%.30 segundos) e TAP de 98%.    

Assinale a alternativa que contAssinale a alternativa que contAssinale a alternativa que contAssinale a alternativa que contém o provável ém o provável ém o provável ém o provável 

diagnóstico:diagnóstico:diagnóstico:diagnóstico:    

(A) Deficiencia de fator XIII. 

(B) Hemofilia A. 

(C) Hemofilia B. 

(D) Deficiencia de vitamina K. 

 

 

QUESTÃO 48.QUESTÃO 48.QUESTÃO 48.QUESTÃO 48.    
    
Um senhor de 68 anos procura Um senhor de 68 anos procura Um senhor de 68 anos procura Um senhor de 68 anos procura atendimento por atendimento por atendimento por atendimento por 

lombalgia intensa, acompanhada de astenia e lombalgia intensa, acompanhada de astenia e lombalgia intensa, acompanhada de astenia e lombalgia intensa, acompanhada de astenia e 

anorexia. Tinha diagnóstico de osteoporose há 8 anos anorexia. Tinha diagnóstico de osteoporose há 8 anos anorexia. Tinha diagnóstico de osteoporose há 8 anos anorexia. Tinha diagnóstico de osteoporose há 8 anos 

e sem tratamento. Exames solicitados: eritrócitos: 2,6 e sem tratamento. Exames solicitados: eritrócitos: 2,6 e sem tratamento. Exames solicitados: eritrócitos: 2,6 e sem tratamento. Exames solicitados: eritrócitos: 2,6 

milhões/mm3; hematócrito: 29,4%; hemoglobina: 9,8 milhões/mm3; hematócrito: 29,4%; hemoglobina: 9,8 milhões/mm3; hematócrito: 29,4%; hemoglobina: 9,8 milhões/mm3; hematócrito: 29,4%; hemoglobina: 9,8 

g/dl; plaquetas: 297.000 /mm3; VHS = 8g/dl; plaquetas: 297.000 /mm3; VHS = 8g/dl; plaquetas: 297.000 /mm3; VHS = 8g/dl; plaquetas: 297.000 /mm3; VHS = 86; Cálcio 6; Cálcio 6; Cálcio 6; Cálcio 

Total: 11mg/dl; Ureia: 70 mg/dl; creatinina: 2,0mg/dl Total: 11mg/dl; Ureia: 70 mg/dl; creatinina: 2,0mg/dl Total: 11mg/dl; Ureia: 70 mg/dl; creatinina: 2,0mg/dl Total: 11mg/dl; Ureia: 70 mg/dl; creatinina: 2,0mg/dl 

e fosfae fosfae fosfae fosfatatatatase alcalina: 50 UI/L. Radiografia da coluna se alcalina: 50 UI/L. Radiografia da coluna se alcalina: 50 UI/L. Radiografia da coluna se alcalina: 50 UI/L. Radiografia da coluna 

lombar e do quadril com lesões apenas osteolíticas. lombar e do quadril com lesões apenas osteolíticas. lombar e do quadril com lesões apenas osteolíticas. lombar e do quadril com lesões apenas osteolíticas. 

Realizada eletroforese de proteínas, a qual não Realizada eletroforese de proteínas, a qual não Realizada eletroforese de proteínas, a qual não Realizada eletroforese de proteínas, a qual não 

revelou pico monoclonal.revelou pico monoclonal.revelou pico monoclonal.revelou pico monoclonal.    

Qual a condutaQual a condutaQual a condutaQual a conduta    diagnóstica mais adequada?diagnóstica mais adequada?diagnóstica mais adequada?diagnóstica mais adequada?    

(A) PSA total e livre. 

(B) Solicitar colonoscopia. 

(C) Solicitar TC do tórax. 

(D) Solicitar eletroforese de imunofixação. 

 

 

 

    QUESTÃO 49.QUESTÃO 49.QUESTÃO 49.QUESTÃO 49.    
    
Um senhor de 72 anos procura atendimento por Um senhor de 72 anos procura atendimento por Um senhor de 72 anos procura atendimento por Um senhor de 72 anos procura atendimento por 

quadro de rigidez muscular, fala arrastada e tremores quadro de rigidez muscular, fala arrastada e tremores quadro de rigidez muscular, fala arrastada e tremores quadro de rigidez muscular, fala arrastada e tremores 

de de de de repouso em membros superiores com início há 12 repouso em membros superiores com início há 12 repouso em membros superiores com início há 12 repouso em membros superiores com início há 12 

meses. Há 6 meses foi consultado com neurologista e meses. Há 6 meses foi consultado com neurologista e meses. Há 6 meses foi consultado com neurologista e meses. Há 6 meses foi consultado com neurologista e 

vem em uso devem em uso devem em uso devem em uso de    levodopa1000mg/dia sem melhora.levodopa1000mg/dia sem melhora.levodopa1000mg/dia sem melhora.levodopa1000mg/dia sem melhora.    

Ao exame, observaAo exame, observaAo exame, observaAo exame, observa----se rigidez da coluna e dos se rigidez da coluna e dos se rigidez da coluna e dos se rigidez da coluna e dos 

membros, bradicinesia, tremor de repouso bilateral membros, bradicinesia, tremor de repouso bilateral membros, bradicinesia, tremor de repouso bilateral membros, bradicinesia, tremor de repouso bilateral 

em membros supeem membros supeem membros supeem membros superiores, instabilidade postural, riores, instabilidade postural, riores, instabilidade postural, riores, instabilidade postural, 

apraxia da abertura do olhar, incapacidade para apraxia da abertura do olhar, incapacidade para apraxia da abertura do olhar, incapacidade para apraxia da abertura do olhar, incapacidade para 

mirada vertical bilateralmenmirada vertical bilateralmenmirada vertical bilateralmenmirada vertical bilateralmente, porém com reflexo te, porém com reflexo te, porém com reflexo te, porém com reflexo 

ooooculocefálico preservado. Realizada ressonância culocefálico preservado. Realizada ressonância culocefálico preservado. Realizada ressonância culocefálico preservado. Realizada ressonância 

magnéticado encéfalo, magnéticado encéfalo, magnéticado encéfalo, magnéticado encéfalo, foifoifoifoi    revelrevelrevelreveladaadaadaada    importante atrofia importante atrofia importante atrofia importante atrofia 

do mesencéfalo com perdado mesencéfalo com perdado mesencéfalo com perdado mesencéfalo com perda    da convexidade superior da convexidade superior da convexidade superior da convexidade superior 

do tegmentodo tegmentodo tegmentodo tegmento    mesencefálico no corte sagital, bem mesencefálico no corte sagital, bem mesencefálico no corte sagital, bem mesencefálico no corte sagital, bem 

comocomocomocomo    afilamento do teto e concavidade das margens afilamento do teto e concavidade das margens afilamento do teto e concavidade das margens afilamento do teto e concavidade das margens 

laterais do mesencéfalo no corte axial.laterais do mesencéfalo no corte axial.laterais do mesencéfalo no corte axial.laterais do mesencéfalo no corte axial.    

QQQQual o provável diagnóstico?ual o provável diagnóstico?ual o provável diagnóstico?ual o provável diagnóstico? 

(A) Paralisia supranuclear progressiva. 

(B) Paralisia de Bell. 

(C) Doença de Parkinson. 

(D) Doença por Corpos de Lewy 

 

QUESTÃO 50.QUESTÃO 50.QUESTÃO 50.QUESTÃO 50.    
    
Ainda em relação ao enunciado da questão anterior, Ainda em relação ao enunciado da questão anterior, Ainda em relação ao enunciado da questão anterior, Ainda em relação ao enunciado da questão anterior, 

assinale a alternativa que contém o (s) mecanismo (s) assinale a alternativa que contém o (s) mecanismo (s) assinale a alternativa que contém o (s) mecanismo (s) assinale a alternativa que contém o (s) mecanismo (s) 

fisiopatológico (s) responsável pelas fisiopatológico (s) responsável pelas fisiopatológico (s) responsável pelas fisiopatológico (s) responsável pelas alterações alterações alterações alterações 

clínicas do paciente:clínicas do paciente:clínicas do paciente:clínicas do paciente:    

(A) Perda dos neurônios dopaminérgicos 

principalmente na região ventrolateral da 

substância negra que se projeta no putâmen. 

(B) Inclusões citoplasmáticas eosinofílicas neuronais 

que consistem em agregados de filamentos 

proteicos. 

(C) Acúmulo de proteína tau nos neurônios e células 

gliais em áreas específicas do encéfalo, como os 

núcleos da base e tronco encefálico. 

(D) Acúmulo cerebral de proteína Beta-amiloide 

ligado ao alelo E4 da apoproteína E. 
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QUESTÃO 51.QUESTÃO 51.QUESTÃO 51.QUESTÃO 51.    

    

Um senhorUm senhorUm senhorUm senhor    de 68 anos de idade,portador de de 68 anos de idade,portador de de 68 anos de idade,portador de de 68 anos de idade,portador de 

obesidade Grau II, hipertensão artobesidade Grau II, hipertensão artobesidade Grau II, hipertensão artobesidade Grau II, hipertensão arterial sistêmica erial sistêmica erial sistêmica erial sistêmica 

diabetes melitusdiabetes melitusdiabetes melitusdiabetes melitus    tipo 2 e tabagista, apresentoutipo 2 e tabagista, apresentoutipo 2 e tabagista, apresentoutipo 2 e tabagista, apresentou,,,,    

durante a realização de exames complementares prédurante a realização de exames complementares prédurante a realização de exames complementares prédurante a realização de exames complementares pré----

operatórios para a colocação de balão intragástricooperatórios para a colocação de balão intragástricooperatórios para a colocação de balão intragástricooperatórios para a colocação de balão intragástrico    

PSA (antígeno prostático específico) igual a 6,0ng/ml, PSA (antígeno prostático específico) igual a 6,0ng/ml, PSA (antígeno prostático específico) igual a 6,0ng/ml, PSA (antígeno prostático específico) igual a 6,0ng/ml, 

com PSA livre de1,2g/dl. O com PSA livre de1,2g/dl. O com PSA livre de1,2g/dl. O com PSA livre de1,2g/dl. O paciente não apresentava paciente não apresentava paciente não apresentava paciente não apresentava 

nenhuma queixa prostática e, no exame físico, o nenhuma queixa prostática e, no exame físico, o nenhuma queixa prostática e, no exame físico, o nenhuma queixa prostática e, no exame físico, o 

toque retal identificou um endurecimento do lobo toque retal identificou um endurecimento do lobo toque retal identificou um endurecimento do lobo toque retal identificou um endurecimento do lobo 

prostático esquerdo. Cintilografia óssea e tomografia prostático esquerdo. Cintilografia óssea e tomografia prostático esquerdo. Cintilografia óssea e tomografia prostático esquerdo. Cintilografia óssea e tomografia 

do Tórax, abdômen e pelvedo Tórax, abdômen e pelvedo Tórax, abdômen e pelvedo Tórax, abdômen e pelve    foram normaisforam normaisforam normaisforam normais, assim assim assim assim 

como os níveis séricoscomo os níveis séricoscomo os níveis séricoscomo os níveis séricos    dededede    fosfatafosfatafosfatafosfatase alcalina e ácidase alcalina e ácidase alcalina e ácidase alcalina e ácida 

Assinale a alternativa que contém a condutaAssinale a alternativa que contém a condutaAssinale a alternativa que contém a condutaAssinale a alternativa que contém a conduta    

diagnóstica diagnóstica diagnóstica diagnóstica CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

(A) Deve ser realizada uma biópsia do Lobo 

esquerdo da próstata guiada por 

ultrassonografia transretal. 

(B) Deve ser realizada uma biópsia bilateral da 

próstata guiada por ultrassonografia transretal. 

(C) Deve ser feito apenas acompanhamento regular 

com exame físico e PSA, uma vez que a relação 

PSA livre/PSA total é maior que 10% e o paciente 

está assintomático, o que indica hiperplasia 

prostática benigna.  

(D) Deve ser realizada o mais rapidamente possível 

um prostatectomia curativa, uma vez que a 

relação PSA livre/PSA total é menor que 25% e o 

paciente não apresenta evidências de 

metástatases à distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 52.QUESTÃO 52.QUESTÃO 52.QUESTÃO 52.    
    
Um jovem de 24 anos procura atendimento Um jovem de 24 anos procura atendimento Um jovem de 24 anos procura atendimento Um jovem de 24 anos procura atendimento 

emergencial devido a quadro de náuseas, emergencial devido a quadro de náuseas, emergencial devido a quadro de náuseas, emergencial devido a quadro de náuseas, vômitos, vômitos, vômitos, vômitos, 

dor abdominal , febre àdor abdominal , febre àdor abdominal , febre àdor abdominal , febre à    diarreia líquida iniciados cerca diarreia líquida iniciados cerca diarreia líquida iniciados cerca diarreia líquida iniciados cerca 

de 6 horas após ter ingerido uma pizzade 6 horas após ter ingerido uma pizzade 6 horas após ter ingerido uma pizzade 6 horas após ter ingerido uma pizza    de frango com de frango com de frango com de frango com 

requeijão vendidarequeijão vendidarequeijão vendidarequeijão vendida    numa carrocinha no centro do Rio numa carrocinha no centro do Rio numa carrocinha no centro do Rio numa carrocinha no centro do Rio 

de de de de Janeiro. Assinale a alternativa que contém o grupo Janeiro. Assinale a alternativa que contém o grupo Janeiro. Assinale a alternativa que contém o grupo Janeiro. Assinale a alternativa que contém o grupo 

de agentes etiológicos que podem estar implicados nade agentes etiológicos que podem estar implicados nade agentes etiológicos que podem estar implicados nade agentes etiológicos que podem estar implicados na    

causa dos sintomas do paciente:causa dos sintomas do paciente:causa dos sintomas do paciente:causa dos sintomas do paciente:    

(A) Staphyloccocus aureus, Bacilluscereus e 

Campylobacterjejuni. 

(B) Clostridium botulinum, Bacilluscereus e 

Campylobacter jejuni. 

(C) Staphyloccocus aureus, Clostridium perfringes e 

Clostridium difficile. 

(D) Staphyloccocus aureus, Bacillus cereus e 

Clostridium perfringens. 

 

 

QUESTÃO 53.QUESTÃO 53.QUESTÃO 53.QUESTÃO 53.    
    
Uma senhora de 68 anos de idade, portadora de Uma senhora de 68 anos de idade, portadora de Uma senhora de 68 anos de idade, portadora de Uma senhora de 68 anos de idade, portadora de 

hipotireoidismo, apresenta, há 6meses,dor e hipotireoidismo, apresenta, há 6meses,dor e hipotireoidismo, apresenta, há 6meses,dor e hipotireoidismo, apresenta, há 6meses,dor e 

incapacidade funcional progressivas no joelho incapacidade funcional progressivas no joelho incapacidade funcional progressivas no joelho incapacidade funcional progressivas no joelho 

esquerdo. Realizada artrocentese, a qual revelou esquerdo. Realizada artrocentese, a qual revelou esquerdo. Realizada artrocentese, a qual revelou esquerdo. Realizada artrocentese, a qual revelou 

cristais rombóidescristais rombóidescristais rombóidescristais rombóides    comcomcomcom    birrefringência positiva à birrefringência positiva à birrefringência positiva à birrefringência positiva à 

microscopia de luz polarizada fagocitados por microscopia de luz polarizada fagocitados por microscopia de luz polarizada fagocitados por microscopia de luz polarizada fagocitados por 

leucócitos polimorfonucleares.leucócitos polimorfonucleares.leucócitos polimorfonucleares.leucócitos polimorfonucleares.    

Assinale a alternativa correta:Assinale a alternativa correta:Assinale a alternativa correta:Assinale a alternativa correta:    

(A) Trata-se de artropatia induzida por pirofostato de 

cálcio, a qual é mais comum em pacientes com 

hipotireoidismo. 

(B) Trata-se de artropatia induzida por urato 

monossódico, a qual é mais comum em 

pacientes com hipotireoidismo. 

(C) Trata-se de artropatia induzida por pirofostato de 

cálcio, não havendo relação com o 

hipotireoidismo. 

(D) Trata-se de artropatia induzida por urato 

monossódico, não havendo relação com o 

hipotireoidismo. 
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QUESTÃO 54.QUESTÃO 54.QUESTÃO 54.QUESTÃO 54.    
    
Paciente de 58 anos é submetido à colonoscopia Paciente de 58 anos é submetido à colonoscopia Paciente de 58 anos é submetido à colonoscopia Paciente de 58 anos é submetido à colonoscopia 

devido a uma pesquisa positivdevido a uma pesquisa positivdevido a uma pesquisa positivdevido a uma pesquisa positiva de sangue oculto nas a de sangue oculto nas a de sangue oculto nas a de sangue oculto nas 

fezes. Ele é hipertenso e possui doença arterial fezes. Ele é hipertenso e possui doença arterial fezes. Ele é hipertenso e possui doença arterial fezes. Ele é hipertenso e possui doença arterial 

coronariana, utilizando regularmente enalapril 20 coronariana, utilizando regularmente enalapril 20 coronariana, utilizando regularmente enalapril 20 coronariana, utilizando regularmente enalapril 20 

mg/dia, AAS 200mg/dia, atorvastatina 20mg/dia e mg/dia, AAS 200mg/dia, atorvastatina 20mg/dia e mg/dia, AAS 200mg/dia, atorvastatina 20mg/dia e mg/dia, AAS 200mg/dia, atorvastatina 20mg/dia e 

metformina 2000mg/dia. A colonoscopmetformina 2000mg/dia. A colonoscopmetformina 2000mg/dia. A colonoscopmetformina 2000mg/dia. A colonoscopia revelou ia revelou ia revelou ia revelou 

pólipo de 2,5cm no cópólipo de 2,5cm no cópólipo de 2,5cm no cópólipo de 2,5cm no cólon descendente, o lon descendente, o lon descendente, o lon descendente, o qual foi qual foi qual foi qual foi 

ressecado e o laudo do exame histopatológico ressecado e o laudo do exame histopatológico ressecado e o laudo do exame histopatológico ressecado e o laudo do exame histopatológico 

mostrou pólipo adenomatoso com displasia de alto mostrou pólipo adenomatoso com displasia de alto mostrou pólipo adenomatoso com displasia de alto mostrou pólipo adenomatoso com displasia de alto 

grau.grau.grau.grau.    

Assinale a alternativa correta eAssinale a alternativa correta eAssinale a alternativa correta eAssinale a alternativa correta em relação à conduta m relação à conduta m relação à conduta m relação à conduta 

recomendada:recomendada:recomendada:recomendada:    

(A) O paciente deve ser submetido à colectomia 

esquerda com anastomose terminoterminal 

(B) O paciente deve ser submetido à colectomia total 

com anastomose terminoterminal. 

(C) O paciente deve ser submetido à colonoscopia 

de controle a cada 3 a 5 anos. 

(D) O paciente deve realizar uma dosagem basal do 

CEA e à cada ano uma nova colonoscopia deve 

ser realizada caso haja aumento nos níveis de 

CEA. 

QUESTÃO 55.QUESTÃO 55.QUESTÃO 55.QUESTÃO 55.    
    
Dentre as medicações que o paciente da questão Dentre as medicações que o paciente da questão Dentre as medicações que o paciente da questão Dentre as medicações que o paciente da questão 

54está usando regulamente, assinale a alternativa 54está usando regulamente, assinale a alternativa 54está usando regulamente, assinale a alternativa 54está usando regulamente, assinale a alternativa 

que contém aquela (s) que pode (m) proteger contra o que contém aquela (s) que pode (m) proteger contra o que contém aquela (s) que pode (m) proteger contra o que contém aquela (s) que pode (m) proteger contra o 

câncer colorretal.câncer colorretal.câncer colorretal.câncer colorretal.    

(A) Metformina e AAS. 

(B) AAS. 

(C) AAS e enalapril. 

(D) Metformina e enalapril. 

 

QUESTÃO 56.QUESTÃO 56.QUESTÃO 56.QUESTÃO 56.    
    
Um senhor de 50 anos procura atendimento devido à Um senhor de 50 anos procura atendimento devido à Um senhor de 50 anos procura atendimento devido à Um senhor de 50 anos procura atendimento devido à 

epigastralgia em queimação há 6 meses, a qual epigastralgia em queimação há 6 meses, a qual epigastralgia em queimação há 6 meses, a qual epigastralgia em queimação há 6 meses, a qual 

melhora com a alimentação e com o uso de melhora com a alimentação e com o uso de melhora com a alimentação e com o uso de melhora com a alimentação e com o uso de 

omeprazol. Ele nega uso de antiomeprazol. Ele nega uso de antiomeprazol. Ele nega uso de antiomeprazol. Ele nega uso de anti----inflamatórios não inflamatórios não inflamatórios não inflamatórios não 

esteroides, assimesteroides, assimesteroides, assimesteroides, assim    como etilismo e tabagismo. como etilismo e tabagismo. como etilismo e tabagismo. como etilismo e tabagismo. 

Realizou endoscopia digestiva alta que revelou Realizou endoscopia digestiva alta que revelou Realizou endoscopia digestiva alta que revelou Realizou endoscopia digestiva alta que revelou 

esofagite erosiva e úlcera duodenal. A pesquisa de H. esofagite erosiva e úlcera duodenal. A pesquisa de H. esofagite erosiva e úlcera duodenal. A pesquisa de H. esofagite erosiva e úlcera duodenal. A pesquisa de H. 

pylori foi negativa.pylori foi negativa.pylori foi negativa.pylori foi negativa.    

Assinale a alternativa que contém o provável Assinale a alternativa que contém o provável Assinale a alternativa que contém o provável Assinale a alternativa que contém o provável 

diagnóstico e o exadiagnóstico e o exadiagnóstico e o exadiagnóstico e o exame recomendado, me recomendado, me recomendado, me recomendado, 

respectivamente:respectivamente:respectivamente:respectivamente:    

(A) Síndrome de Zollinger Ellison/dosagem de VIP. 

(B) Síndrome de Zollinger Ellison/dosagem da 

gastrina. 

(C) Síndrome de Verner-Morrison/dosagem da 

gastrina. 

(D) Síndrome de Verner-Morrison/dosagemde VIP. 

 

QUESTÃO 57.QUESTÃO 57.QUESTÃO 57.QUESTÃO 57.    
    
Uma senhora de 68 anos procura atUma senhora de 68 anos procura atUma senhora de 68 anos procura atUma senhora de 68 anos procura atendimento endimento endimento endimento 

médico devido à médico devido à médico devido à médico devido à dispnedispnedispnedispneia progressiva há quatro ia progressiva há quatro ia progressiva há quatro ia progressiva há quatro 

meses, acompanhada de despertares noturnos por meses, acompanhada de despertares noturnos por meses, acompanhada de despertares noturnos por meses, acompanhada de despertares noturnos por 

falta de ar e tosse. Nega febre. História patológica falta de ar e tosse. Nega febre. História patológica falta de ar e tosse. Nega febre. História patológica falta de ar e tosse. Nega febre. História patológica 

pregressa: hipertensão arterial e diabete melito tipo 2. pregressa: hipertensão arterial e diabete melito tipo 2. pregressa: hipertensão arterial e diabete melito tipo 2. pregressa: hipertensão arterial e diabete melito tipo 2. 

Medicações de uso habitual: enalapril 40mg/dia, Medicações de uso habitual: enalapril 40mg/dia, Medicações de uso habitual: enalapril 40mg/dia, Medicações de uso habitual: enalapril 40mg/dia, 

furosemida 40 mg/diafurosemida 40 mg/diafurosemida 40 mg/diafurosemida 40 mg/dia, espironolactona 25mg/dia, , espironolactona 25mg/dia, , espironolactona 25mg/dia, , espironolactona 25mg/dia, 

metformina 2000mg/dia, linagliptina 5mg/dia, metformina 2000mg/dia, linagliptina 5mg/dia, metformina 2000mg/dia, linagliptina 5mg/dia, metformina 2000mg/dia, linagliptina 5mg/dia, 

bisoprolol 10mg/dia, rosuvastatina 20mg/dia e AAS bisoprolol 10mg/dia, rosuvastatina 20mg/dia e AAS bisoprolol 10mg/dia, rosuvastatina 20mg/dia e AAS bisoprolol 10mg/dia, rosuvastatina 20mg/dia e AAS 

100mg/dia. Ao exame: PA: 120 x 70 mmHg; FC: 72 100mg/dia. Ao exame: PA: 120 x 70 mmHg; FC: 72 100mg/dia. Ao exame: PA: 120 x 70 mmHg; FC: 72 100mg/dia. Ao exame: PA: 120 x 70 mmHg; FC: 72 

BPM; Ritmo cardíaco regular em 3 tempos (B3), com BPM; Ritmo cardíaco regular em 3 tempos (B3), com BPM; Ritmo cardíaco regular em 3 tempos (B3), com BPM; Ritmo cardíaco regular em 3 tempos (B3), com 

sopro sistólico 2+/6+ no foco mitralsopro sistólico 2+/6+ no foco mitralsopro sistólico 2+/6+ no foco mitralsopro sistólico 2+/6+ no foco mitral; ; ; ; murmúrio murmúrio murmúrio murmúrio broncobroncobroncobronco    

vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores 

crepitantes em ambas as bases pulmonares. ECG: crepitantes em ambas as bases pulmonares. ECG: crepitantes em ambas as bases pulmonares. ECG: crepitantes em ambas as bases pulmonares. ECG: 

ritmo sinusal com alterações difusas da repolarização ritmo sinusal com alterações difusas da repolarização ritmo sinusal com alterações difusas da repolarização ritmo sinusal com alterações difusas da repolarização 

ventricular.ventricular.ventricular.ventricular.    

Ecocardiograma: disfunção sistólica moderada de VE Ecocardiograma: disfunção sistólica moderada de VE Ecocardiograma: disfunção sistólica moderada de VE Ecocardiograma: disfunção sistólica moderada de VE 

(Fração de Ejeção Ventri(Fração de Ejeção Ventri(Fração de Ejeção Ventri(Fração de Ejeção Ventricular Esquerda = 39%), cular Esquerda = 39%), cular Esquerda = 39%), cular Esquerda = 39%), 

regurgitação mitral leve, aumento das dimensões regurgitação mitral leve, aumento das dimensões regurgitação mitral leve, aumento das dimensões regurgitação mitral leve, aumento das dimensões 

atrial e ventricular esquerda.   Assinale a alternativa atrial e ventricular esquerda.   Assinale a alternativa atrial e ventricular esquerda.   Assinale a alternativa atrial e ventricular esquerda.   Assinale a alternativa 

que contém a medida terapêutica recomendada:que contém a medida terapêutica recomendada:que contém a medida terapêutica recomendada:que contém a medida terapêutica recomendada:    

(A) Ressincronizador Cardíaco. 

(B) Desfibrilador Cardíaco Implantável. 

(C) Ivabradina. 

(D) Troca do bisoprolol por carvedilol. 
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QUESTÃO 58.QUESTÃO 58.QUESTÃO 58.QUESTÃO 58.    
    
Uma senhora de 70 anos procura atendimento Uma senhora de 70 anos procura atendimento Uma senhora de 70 anos procura atendimento Uma senhora de 70 anos procura atendimento 

médico devido quadro clínico de febre, dispneia de médico devido quadro clínico de febre, dispneia de médico devido quadro clínico de febre, dispneia de médico devido quadro clínico de febre, dispneia de 

leve intensidade e tosse produtiva com expectoração leve intensidade e tosse produtiva com expectoração leve intensidade e tosse produtiva com expectoração leve intensidade e tosse produtiva com expectoração 

amarelada de início há 5 diasamarelada de início há 5 diasamarelada de início há 5 diasamarelada de início há 5 dias....    História patológica História patológica História patológica História patológica 

pregressa: hipertensão arterial e DPOC. Medicações pregressa: hipertensão arterial e DPOC. Medicações pregressa: hipertensão arterial e DPOC. Medicações pregressa: hipertensão arterial e DPOC. Medicações 

de uso habitual: enalapril 20mg/dia, hidroclorotiazida de uso habitual: enalapril 20mg/dia, hidroclorotiazida de uso habitual: enalapril 20mg/dia, hidroclorotiazida de uso habitual: enalapril 20mg/dia, hidroclorotiazida 

12,5mg/dia, prednisona 5mg/dia e formoterol 12,5mg/dia, prednisona 5mg/dia e formoterol 12,5mg/dia, prednisona 5mg/dia e formoterol 12,5mg/dia, prednisona 5mg/dia e formoterol 

inalatório. Ao exame: Paciente lúcida e orientada, PA: inalatório. Ao exame: Paciente lúcida e orientada, PA: inalatório. Ao exame: Paciente lúcida e orientada, PA: inalatório. Ao exame: Paciente lúcida e orientada, PA: 

88 x 58 mmHg; FC: 126 BPM; FR:88 x 58 mmHg; FC: 126 BPM; FR:88 x 58 mmHg; FC: 126 BPM; FR:88 x 58 mmHg; FC: 126 BPM; FR:    30 IRPM; Ritmo 30 IRPM; Ritmo 30 IRPM; Ritmo 30 IRPM; Ritmo 

cardíaco regular em 3 tempos (B4), com sopro cardíaco regular em 3 tempos (B4), com sopro cardíaco regular em 3 tempos (B4), com sopro cardíaco regular em 3 tempos (B4), com sopro 

sistólico 2+/6+ no foco mitral; sistólico 2+/6+ no foco mitral; sistólico 2+/6+ no foco mitral; sistólico 2+/6+ no foco mitral; murmúrio murmúrio murmúrio murmúrio broncobroncobroncobronco    

vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores vesicular universalmente audível, com estertores 

crepitantes no 1/3 inferior do hemitórax direito. ECG: crepitantes no 1/3 inferior do hemitórax direito. ECG: crepitantes no 1/3 inferior do hemitórax direito. ECG: crepitantes no 1/3 inferior do hemitórax direito. ECG: 

ritmo sinusal sem sinais de isquemia.   ritmo sinusal sem sinais de isquemia.   ritmo sinusal sem sinais de isquemia.   ritmo sinusal sem sinais de isquemia.       

AsAsAsAssinale a alternativa correta de acordo com a regra sinale a alternativa correta de acordo com a regra sinale a alternativa correta de acordo com a regra sinale a alternativa correta de acordo com a regra 

“CURP“CURP“CURP“CURP----65”:65”:65”:65”:    

(A) Trata-se de exacerbação de DPOC por 

pneumonia, devendo ser tratada 

ambulatorialmente com corticoesteróides em 

doses altas, broncodilatadores inalatórios e 

antibióticos. 

(B) Trata-se de exacerbação de DPOC por 

pneumonia, devendo ser tratada no hospital com 

corticoesteróides em doses altas, 

broncodilatadores inalatórios e antibióticos. 

(C) Trata-se de exacerbação de DPOC por 

pneumonia, devendo ser tratada com 

corticoesteróides em doses altas, 

broncodilatadores inalatórios, antibióticos e 

sendo necessário o exame da função renal e 

uma gasometria arterial para decidir sobre 

tratamento ambulatorial ou hospitalar. 

(D) Trata-se de DPOC não controlada, devendo ser 

tratada quer seja no hospital ou 

ambulatorialmente com aumento na dose dos 

corticoesteróides, broncodilatadores inalatórios e 

sendo necessário a cultura do escarro para 

decidir sobre antibioticoterapia. 

 

 

QUESTÃO 59.QUESTÃO 59.QUESTÃO 59.QUESTÃO 59.    
    
Uma mulher de 32 anos procura atendimento com Uma mulher de 32 anos procura atendimento com Uma mulher de 32 anos procura atendimento com Uma mulher de 32 anos procura atendimento com 

quadro clínico de artrite simétrica dos punhquadro clínico de artrite simétrica dos punhquadro clínico de artrite simétrica dos punhquadro clínico de artrite simétrica dos punhos e os e os e os e 

interfalangeanas, acompanhada de rigidez articularinterfalangeanas, acompanhada de rigidez articularinterfalangeanas, acompanhada de rigidez articularinterfalangeanas, acompanhada de rigidez articular    

matinal de cerca de 90 minutos duração, nódulos matinal de cerca de 90 minutos duração, nódulos matinal de cerca de 90 minutos duração, nódulos matinal de cerca de 90 minutos duração, nódulos 

subcutâneos de 1,5 cm de diâmetro nas superfícies subcutâneos de 1,5 cm de diâmetro nas superfícies subcutâneos de 1,5 cm de diâmetro nas superfícies subcutâneos de 1,5 cm de diâmetro nas superfícies 

extensoras dos antebraços e lesões necróticas em extensoras dos antebraços e lesões necróticas em extensoras dos antebraços e lesões necróticas em extensoras dos antebraços e lesões necróticas em 

polpas dos quirodáctilos. Foram solicitados exames polpas dos quirodáctilos. Foram solicitados exames polpas dos quirodáctilos. Foram solicitados exames polpas dos quirodáctilos. Foram solicitados exames 

lalalalaboratoriais (sangue) que revelaram bilirrubina total boratoriais (sangue) que revelaram bilirrubina total boratoriais (sangue) que revelaram bilirrubina total boratoriais (sangue) que revelaram bilirrubina total 

de 1,2mg/dl, bilirrubina direta de 0,6 mg/dl, de 1,2mg/dl, bilirrubina direta de 0,6 mg/dl, de 1,2mg/dl, bilirrubina direta de 0,6 mg/dl, de 1,2mg/dl, bilirrubina direta de 0,6 mg/dl, 

AspartatoAspartatoAspartatoAspartato    Aminotransferase de 38 UI/L, Alanina Aminotransferase de 38 UI/L, Alanina Aminotransferase de 38 UI/L, Alanina Aminotransferase de 38 UI/L, Alanina 

AminotrAminotrAminotrAminotransferase de 40UI/L, Fosfatase Aansferase de 40UI/L, Fosfatase Aansferase de 40UI/L, Fosfatase Aansferase de 40UI/L, Fosfatase Alcalina de88 lcalina de88 lcalina de88 lcalina de88 

UI/L, Leucócitos de 13.500, com diferencial UI/L, Leucócitos de 13.500, com diferencial UI/L, Leucócitos de 13.500, com diferencial UI/L, Leucócitos de 13.500, com diferencial 

0/0/0/0/2/68/10/0/0/0/2/68/10/0/0/0/2/68/10/0/0/0/2/68/15/5, Plaquetas: 360.000, 5/5, Plaquetas: 360.000, 5/5, Plaquetas: 360.000, 5/5, Plaquetas: 360.000, 

Hemoglobina de 9 g/dl, VCM de 85, UrHemoglobina de 9 g/dl, VCM de 85, UrHemoglobina de 9 g/dl, VCM de 85, UrHemoglobina de 9 g/dl, VCM de 85, Ureeeeia de 80mg/d, ia de 80mg/d, ia de 80mg/d, ia de 80mg/d, 

Creatinina de 2,,0mg/dl, Fator Reumatóide(látex) de Creatinina de 2,,0mg/dl, Fator Reumatóide(látex) de Creatinina de 2,,0mg/dl, Fator Reumatóide(látex) de Creatinina de 2,,0mg/dl, Fator Reumatóide(látex) de 

1: 320, Anticorpos Antinucleares de 1:160 padrão 1: 320, Anticorpos Antinucleares de 1:160 padrão 1: 320, Anticorpos Antinucleares de 1:160 padrão 1: 320, Anticorpos Antinucleares de 1:160 padrão 

homogêneo,homogêneo,homogêneo,homogêneo,    AnticorposAnticorposAnticorposAnticorpos    AntiAntiAntiAnti----RNPRNPRNPRNP    ausentes. Anticorpos ausentes. Anticorpos ausentes. Anticorpos ausentes. Anticorpos 

Anti JO 1Anti JO 1Anti JO 1Anti JO 1    

Baseado nos Baseado nos Baseado nos Baseado nos critérios diagnósticos para as doenças critérios diagnósticos para as doenças critérios diagnósticos para as doenças critérios diagnósticos para as doenças 

do colágeno, o diagnóstico mais provável é:do colágeno, o diagnóstico mais provável é:do colágeno, o diagnóstico mais provável é:do colágeno, o diagnóstico mais provável é:    

(A) Artrite Reumatóide. 

(B) Esclerose Sistêmica Progressiva. 

(C) Doença mista do colágeno. 

(D) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
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QUESTÃO 60.QUESTÃO 60.QUESTÃO 60.QUESTÃO 60.    

    

Uma jovem de 26 anos portadora de Uma jovem de 26 anos portadora de Uma jovem de 26 anos portadora de Uma jovem de 26 anos portadora de transtorno transtorno transtorno transtorno 

bipolar é trazida à emergência por familiares com bipolar é trazida à emergência por familiares com bipolar é trazida à emergência por familiares com bipolar é trazida à emergência por familiares com 

quadro de hiperidrose, sialorreia, miose, quadro de hiperidrose, sialorreia, miose, quadro de hiperidrose, sialorreia, miose, quadro de hiperidrose, sialorreia, miose, 

hipersecreção brônquica,hipersecreção brônquica,hipersecreção brônquica,hipersecreção brônquica,    vômitos, cólicas e vômitos, cólicas e vômitos, cólicas e vômitos, cólicas e diarréia diarréia diarréia diarréia e e e e 

bradicardia. O plantonista suspeitou de intoxicação bradicardia. O plantonista suspeitou de intoxicação bradicardia. O plantonista suspeitou de intoxicação bradicardia. O plantonista suspeitou de intoxicação 

por carbamato e perguntou a família se alguém por carbamato e perguntou a família se alguém por carbamato e perguntou a família se alguém por carbamato e perguntou a família se alguém havia havia havia havia 

comprado recentemente algum raticida, sendo a comprado recentemente algum raticida, sendo a comprado recentemente algum raticida, sendo a comprado recentemente algum raticida, sendo a 

resposta do pai da paciente positiva.resposta do pai da paciente positiva.resposta do pai da paciente positiva.resposta do pai da paciente positiva.    

Assinale a alternativa que contém o motivo pelo qual Assinale a alternativa que contém o motivo pelo qual Assinale a alternativa que contém o motivo pelo qual Assinale a alternativa que contém o motivo pelo qual 

o plantonista suspeitou desse tipo de intoxicação e o plantonista suspeitou desse tipo de intoxicação e o plantonista suspeitou desse tipo de intoxicação e o plantonista suspeitou desse tipo de intoxicação e o o o o 

trattrattrattratamento recomendado para a mesma:amento recomendado para a mesma:amento recomendado para a mesma:amento recomendado para a mesma:    

(A) Presença de sinais e sintomas 

colinérgicos/atropina. 

(B) Presença de sinais e sintomas 

anticolinérgicos/atropina. 

(C) Presença de sinais e sintomas 

colinérgicos/atropina e pralidoxima. 

(D) Presença de sinais e sintomas 

anticolinérgicos/atropina e pralidoxima. 

MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA PREVENTIVA (61(61(61(61----80)80)80)80)    

    

QUESTÃO 61.QUESTÃO 61.QUESTÃO 61.QUESTÃO 61.    

    

Segundo MONKEN e BARCELLOS (2005)Segundo MONKEN e BARCELLOS (2005)Segundo MONKEN e BARCELLOS (2005)Segundo MONKEN e BARCELLOS (2005),,,,    a superação a superação a superação a superação 

da abordagem meramente estatística para da abordagem meramente estatística para da abordagem meramente estatística para da abordagem meramente estatística para 

identificação dos agravos prevalentes e evidenciáveis, identificação dos agravos prevalentes e evidenciáveis, identificação dos agravos prevalentes e evidenciáveis, identificação dos agravos prevalentes e evidenciáveis, 

mediante notificações, é o ponto de partida para a mediante notificações, é o ponto de partida para a mediante notificações, é o ponto de partida para a mediante notificações, é o ponto de partida para a 

compreensão das vulnerabilidades e dos compreensão das vulnerabilidades e dos compreensão das vulnerabilidades e dos compreensão das vulnerabilidades e dos 

determinantdeterminantdeterminantdeterminantes sociais que envolvem o processo es sociais que envolvem o processo es sociais que envolvem o processo es sociais que envolvem o processo 

saúdesaúdesaúdesaúde----doença. Assim, tornadoença. Assim, tornadoença. Assim, tornadoença. Assim, torna----se indispensável pensar o se indispensável pensar o se indispensável pensar o se indispensável pensar o 

sistema de saúde, bem como os problemas de saúdesistema de saúde, bem como os problemas de saúdesistema de saúde, bem como os problemas de saúdesistema de saúde, bem como os problemas de saúde    

da população na perspectiva dada população na perspectiva dada população na perspectiva dada população na perspectiva da    

(A) vigilância epidemiológica. 

(B) vigilância sentinela. 

(C) Territorialização. 

(D) vigilância sanitária. 

    

 

QUESTÃO 62.QUESTÃO 62.QUESTÃO 62.QUESTÃO 62.    

Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009),,,,    no Brasil, as no Brasil, as no Brasil, as no Brasil, as 

transições demográfica e epidemiológica iniciaram na transições demográfica e epidemiológica iniciaram na transições demográfica e epidemiológica iniciaram na transições demográfica e epidemiológica iniciaram na 

década de 1940 com a redução da taxa de década de 1940 com a redução da taxa de década de 1940 com a redução da taxa de década de 1940 com a redução da taxa de 

mortalidade, principalmente por doenças infecciosas mortalidade, principalmente por doenças infecciosas mortalidade, principalmente por doenças infecciosas mortalidade, principalmente por doenças infecciosas 

e parasitárias. Nesse contexto, ocorreu também o e parasitárias. Nesse contexto, ocorreu também o e parasitárias. Nesse contexto, ocorreu também o e parasitárias. Nesse contexto, ocorreu também o 

incremento da população idosa ao longo das incremento da população idosa ao longo das incremento da população idosa ao longo das incremento da população idosa ao longo das 

décadécadécadécadas, tendo como quesito fundamental a das, tendo como quesito fundamental a das, tendo como quesito fundamental a das, tendo como quesito fundamental a 

ocorrência da quedocorrência da quedocorrência da quedocorrência da queda das taxas de mortalidade e dea das taxas de mortalidade e dea das taxas de mortalidade e dea das taxas de mortalidade e de    

(A) desnutrição. 

(B) Internação. 

(C) vacinação. 

(D) fecundidade. 

 

QUESTÃO 63.QUESTÃO 63.QUESTÃO 63.QUESTÃO 63.    
    
De acordo com Medronho et al (2009) utilizamos um De acordo com Medronho et al (2009) utilizamos um De acordo com Medronho et al (2009) utilizamos um De acordo com Medronho et al (2009) utilizamos um 

teste diagnóstico com maior especificidade quando é teste diagnóstico com maior especificidade quando é teste diagnóstico com maior especificidade quando é teste diagnóstico com maior especificidade quando é 

necessárionecessárionecessárionecessário    diagnosticar uma doençadiagnosticar uma doençadiagnosticar uma doençadiagnosticar uma doença    

(A) tratável. 

(B) potencialmente grave. 

(C) sexualmente transmissível. 

(D) endêmica. 

 

    
QUESTÃO 64.QUESTÃO 64.QUESTÃO 64.QUESTÃO 64.    
    
Para Mendes (2008) em decorrência da Para Mendes (2008) em decorrência da Para Mendes (2008) em decorrência da Para Mendes (2008) em decorrência da 

complexidade do atual cenário epidemiológico complexidade do atual cenário epidemiológico complexidade do atual cenário epidemiológico complexidade do atual cenário epidemiológico 

brasileiro, o SUS necessita de uma maior brasileiro, o SUS necessita de uma maior brasileiro, o SUS necessita de uma maior brasileiro, o SUS necessita de uma maior 

organicidade organicidade organicidade organicidade para ampliar a capacidade de gestão para ampliar a capacidade de gestão para ampliar a capacidade de gestão para ampliar a capacidade de gestão 

das práticas sanitárias, visando o desenvolvimento de das práticas sanitárias, visando o desenvolvimento de das práticas sanitárias, visando o desenvolvimento de das práticas sanitárias, visando o desenvolvimento de 

estratégias que reduzam os riscos à saúde, estratégias que reduzam os riscos à saúde, estratégias que reduzam os riscos à saúde, estratégias que reduzam os riscos à saúde, 

minimizando desta forma a tripla carga de doenças na minimizando desta forma a tripla carga de doenças na minimizando desta forma a tripla carga de doenças na minimizando desta forma a tripla carga de doenças na 

população. Sob esta ótica, esperapopulação. Sob esta ótica, esperapopulação. Sob esta ótica, esperapopulação. Sob esta ótica, espera----se superar o se superar o se superar o se superar o 

anacronismo caracterizaanacronismo caracterizaanacronismo caracterizaanacronismo caracterizado pela fragmentação das do pela fragmentação das do pela fragmentação das do pela fragmentação das 

ações de saúde pações de saúde pações de saúde pações de saúde por intermédio da implantação deor intermédio da implantação deor intermédio da implantação deor intermédio da implantação de    

(A) conselhos gestores. 

(B) unidades de pronto atendimento. 

(C) Centros Municipais de Saúde. 

(D) redes de atenção à saúde. 
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QUESTÃO 65.QUESTÃO 65.QUESTÃO 65.QUESTÃO 65.    
    

Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009)Segundo Medronho et al (2009),,,,    o acesso aos o acesso aos o acesso aos o acesso aos 

serviços de saúde é condição fundamental para a serviços de saúde é condição fundamental para a serviços de saúde é condição fundamental para a serviços de saúde é condição fundamental para a 

utilização dos recursos de saúde. Abrange diversas utilização dos recursos de saúde. Abrange diversas utilização dos recursos de saúde. Abrange diversas utilização dos recursos de saúde. Abrange diversas 

dimensões que podem evidenciar as barreiras dimensões que podem evidenciar as barreiras dimensões que podem evidenciar as barreiras dimensões que podem evidenciar as barreiras 

existentes para viabilizar o uso dos equipamentos de existentes para viabilizar o uso dos equipamentos de existentes para viabilizar o uso dos equipamentos de existentes para viabilizar o uso dos equipamentos de 

saúde por diferentes grupos populacionais. Sobsaúde por diferentes grupos populacionais. Sobsaúde por diferentes grupos populacionais. Sobsaúde por diferentes grupos populacionais. Sob    essa essa essa essa 

óticaóticaóticaótica,,,,    a acessibilidade pode ser classificada em a acessibilidade pode ser classificada em a acessibilidade pode ser classificada em a acessibilidade pode ser classificada em 

quatro grupos principais, quatro grupos principais, quatro grupos principais, quatro grupos principais, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO    aaaa 

(A) geográfica. 

(B) econômica. 

(C) tecnológica. 

(D) funcional. 

    
QUESTÃO 66.QUESTÃO 66.QUESTÃO 66.QUESTÃO 66.    
    

Importantes conceitos são utilizados para avaliação Importantes conceitos são utilizados para avaliação Importantes conceitos são utilizados para avaliação Importantes conceitos são utilizados para avaliação 

dos resultados das ações em saúde, tais como dos resultados das ações em saúde, tais como dos resultados das ações em saúde, tais como dos resultados das ações em saúde, tais como 

eficáciaeficáciaeficáciaeficácia    e eficiência. De acordo com Medronho et al e eficiência. De acordo com Medronho et al e eficiência. De acordo com Medronho et al e eficiência. De acordo com Medronho et al 

(2009) a EFETIVIDADE consiste na análise dos (2009) a EFETIVIDADE consiste na análise dos (2009) a EFETIVIDADE consiste na análise dos (2009) a EFETIVIDADE consiste na análise dos 

resultados das práticas deresultados das práticas deresultados das práticas deresultados das práticas de    saúde proveniente de saúde proveniente de saúde proveniente de saúde proveniente de 

condiçõescondiçõescondiçõescondições    

(A) habituais da prática médica, incluindo as falhas 

de execução das ações no cotidiano. 

(B) bem controladas, aplicadas sob protocolos 

clínicos rígidos. 

(C) próximas do ideal da prática profissional, 

refletindo a qualidade dos serviços. 

(D) estruturais, incluindo os recursos humanos e 

materiais dos serviços. 

 

QUESTÃO 67.QUESTÃO 67.QUESTÃO 67.QUESTÃO 67.    

Para Medronho et al (2009)Para Medronho et al (2009)Para Medronho et al (2009)Para Medronho et al (2009),,,,    a implementação do a implementação do a implementação do a implementação do 

conceito de equidade perpassa diferentes conceito de equidade perpassa diferentes conceito de equidade perpassa diferentes conceito de equidade perpassa diferentes 

abordagens. Consideraabordagens. Consideraabordagens. Consideraabordagens. Considera----se EQUIDADE VERTICAL, o se EQUIDADE VERTICAL, o se EQUIDADE VERTICAL, o se EQUIDADE VERTICAL, o 

enfoqenfoqenfoqenfoque que defende que necessidadesue que defende que necessidadesue que defende que necessidadesue que defende que necessidades    

(A) semelhantes demandam cuidados diferenciados. 

(B) diferentes demandam cuidados similares. 

(C) diferentes demandam cuidados diferenciados. 

(D) semelhantes demandam cuidados similares. 

 

QUESTÃO 68.QUESTÃO 68.QUESTÃO 68.QUESTÃO 68.    
    
As variáveis empregadas em estudos ecológicos As variáveis empregadas em estudos ecológicos As variáveis empregadas em estudos ecológicos As variáveis empregadas em estudos ecológicos 

envolvem diversas mensurações. Estas,podem ser envolvem diversas mensurações. Estas,podem ser envolvem diversas mensurações. Estas,podem ser envolvem diversas mensurações. Estas,podem ser 

individuais, grupais, organizacionais ou geográficas. individuais, grupais, organizacionais ou geográficas. individuais, grupais, organizacionais ou geográficas. individuais, grupais, organizacionais ou geográficas. 

Segundo Medronho et al (2009),Segundo Medronho et al (2009),Segundo Medronho et al (2009),Segundo Medronho et al (2009),    estas medidas estas medidas estas medidas estas medidas 

podem ser classificadas nos seguintes tipos:podem ser classificadas nos seguintes tipos:podem ser classificadas nos seguintes tipos:podem ser classificadas nos seguintes tipos:    

(A) Ordinais, ambientais e nominais. 

(B) Agregadas, ambientais e globais. 

(C) Ordinais, ambientais e contínuas. 

(D) Nominais, ambientais e globais. 

 

 

QUESTÃO 69.QUESTÃO 69.QUESTÃO 69.QUESTÃO 69.    
    
O estudo de Framingham foi baseado no O estudo de Framingham foi baseado no O estudo de Framingham foi baseado no O estudo de Framingham foi baseado no 

acompanhameacompanhameacompanhameacompanhamento de uma amostra da população nto de uma amostra da população nto de uma amostra da população nto de uma amostra da população 

adulta dos EUA.  Este estudo avaliou a relação entre adulta dos EUA.  Este estudo avaliou a relação entre adulta dos EUA.  Este estudo avaliou a relação entre adulta dos EUA.  Este estudo avaliou a relação entre 

diversos fatores de risco e o desenvolvimento de diversos fatores de risco e o desenvolvimento de diversos fatores de risco e o desenvolvimento de diversos fatores de risco e o desenvolvimento de 

doenças do aparelho cardiovascular (Medronho, doenças do aparelho cardiovascular (Medronho, doenças do aparelho cardiovascular (Medronho, doenças do aparelho cardiovascular (Medronho, 

2009). Considerando o desenho me2009). Considerando o desenho me2009). Considerando o desenho me2009). Considerando o desenho metodológico, este é todológico, este é todológico, este é todológico, este é 

um estudo deum estudo deum estudo deum estudo de    

(A) coorte com amostragem da população geral. 

(B) caso-controle com amostragem de grupos 

restritos. 

(C) intervenção com amostragem aleatória. 

(D) ensaio clínico com amostragem por 

acessibilidade. 

 

QUESTÃO 70.QUESTÃO 70.QUESTÃO 70.QUESTÃO 70.    
    
Segundo a Lei Nº 8.080/1990, a iniciativa privada Segundo a Lei Nº 8.080/1990, a iniciativa privada Segundo a Lei Nº 8.080/1990, a iniciativa privada Segundo a Lei Nº 8.080/1990, a iniciativa privada 

pode participar das ações do Sistema pode participar das ações do Sistema pode participar das ações do Sistema pode participar das ações do Sistema Único de Saúde Único de Saúde Único de Saúde Único de Saúde 

(SUS) em caráter(SUS) em caráter(SUS) em caráter(SUS) em caráter    

(A) facultativo 

(B) esporádico 

(C) filantrópico 

(D) complementar 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    71.71.71.71.    
    
Segundo a Portaria Nº 325/GM/2008 as prioridades Segundo a Portaria Nº 325/GM/2008 as prioridades Segundo a Portaria Nº 325/GM/2008 as prioridades Segundo a Portaria Nº 325/GM/2008 as prioridades 

do Pacto pela Vida do Pacto pela Vida do Pacto pela Vida do Pacto pela Vida estabelecidas para o ano de 2008 estabelecidas para o ano de 2008 estabelecidas para o ano de 2008 estabelecidas para o ano de 2008 

visaram o fortalecimento da capacidade de respostas visaram o fortalecimento da capacidade de respostas visaram o fortalecimento da capacidade de respostas visaram o fortalecimento da capacidade de respostas 

às doenças emergentes e endemias, com ênfase na:às doenças emergentes e endemias, com ênfase na:às doenças emergentes e endemias, com ênfase na:às doenças emergentes e endemias, com ênfase na:    

(A) dengue, hanseníase, tuberculose, malária, 

influenza, hepatite e AIDS. 

(B) doenças de chagas, hantavirose, tuberculose, 

malária, influenza, febre hemorrágica pelo vírus 

Ebola e AIDS. 

(C) dengue, hanseníase, encefalite espongiforme, 

tuberculose, histoplasmose, influenza e hepatite. 

(D) leishmaniose visceral, febre do Nilo Ocidental, 

hanseníase, tétano, influenza aviária (A/H5N1) e 

AIDS. 

 

 

 

QUESTÃO 72QUESTÃO 72QUESTÃO 72QUESTÃO 72....    
    
Sobre a Lei Nº 8.142/1990Sobre a Lei Nº 8.142/1990Sobre a Lei Nº 8.142/1990Sobre a Lei Nº 8.142/1990,,,,    podepodepodepode----se se se se AFIRMAR AFIRMAR AFIRMAR AFIRMAR quequequeque    

(A) divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação 

do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do 

Referido Pacto. 

(B) estabelece as condições necessárias para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

(C) dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde e dá outras providências. 

(D) cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 73.QUESTÃO 73.QUESTÃO 73.QUESTÃO 73.    
    
De acordo com a Portaria Nº 373/2002, assinale a De acordo com a Portaria Nº 373/2002, assinale a De acordo com a Portaria Nº 373/2002, assinale a De acordo com a Portaria Nº 373/2002, assinale a 

alternativa que EXPLICITA 01 conceitoalternativa que EXPLICITA 01 conceitoalternativa que EXPLICITA 01 conceitoalternativa que EXPLICITA 01 conceito----chave que chave que chave que chave que 

deverá ser observado no Plano Diretor de deverá ser observado no Plano Diretor de deverá ser observado no Plano Diretor de deverá ser observado no Plano Diretor de 

Regionalização Regionalização Regionalização Regionalização (PDR):(PDR):(PDR):(PDR):    

(A) Módulo Assistencial - base territorial de 

planejamento da atenção à saúde, definida de 

acordo com as características demográficas, 

socioeconômicas, sanitárias, epidemiológicas, 

entre outras. 

(B) Município-Pólo - município que, de acordo com a 

definição da estratégia de regionalização de 

cada estado, apresente papel de referência para 

outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

(C) Microrregião de Saúde – representa a base 

territorial mínima a ser submetida à aprovação 

do Conselho Nacional de Saúde e Comissão 

Intergestores Bipartite. 

(D) Região de Saúde - correspondente ao primeiro 

nível de referência intermunicipal. Representa o 

espaço territorial que dispõe de 

resolutividade/suficiência para a população. 

 

QUESTÃO 74.QUESTÃO 74.QUESTÃO 74.QUESTÃO 74.    
    
Segundo o Manual de Instruções para o Segundo o Manual de Instruções para o Segundo o Manual de Instruções para o Segundo o Manual de Instruções para o 

PPPPreenchimento da Declaração de Óbito (BRASIL, reenchimento da Declaração de Óbito (BRASIL, reenchimento da Declaração de Óbito (BRASIL, reenchimento da Declaração de Óbito (BRASIL, 

2009) a definição de causa básica de morte é:2009) a definição de causa básica de morte é:2009) a definição de causa básica de morte é:2009) a definição de causa básica de morte é:    

(A) a condição sabidamente não-violenta nem 

instantânea para a qual não se pode descobrir a 

causa 

(B) condição patológica significativa que contribuiu 

para a morte, não estando, entretanto, 

relacionada com o estado patológico que a 

produziu 

(C) circunstância na qual o corpo do(a) falecido(a) foi 

encontrado e não se pode descobrir a causa 

(D) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 

acontecimentos patológicos que conduziram 

diretamente à morte 
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QUESTÃO 75QUESTÃO 75QUESTÃO 75QUESTÃO 75....    
    
Segundo PAIM (2007)Segundo PAIM (2007)Segundo PAIM (2007)Segundo PAIM (2007), , , ,     a 8ª. Conferência Nacional de a 8ª. Conferência Nacional de a 8ª. Conferência Nacional de a 8ª. Conferência Nacional de 

Saúde foi estruturada em três eixos, a saber:Saúde foi estruturada em três eixos, a saber:Saúde foi estruturada em três eixos, a saber:Saúde foi estruturada em três eixos, a saber:    

(A) 1 - Saúde como direito inerente à cidadania; 2 - 

Reformulação do sistema nacional de saúde; e, 3 

- Financiamento do setor saúde 

(B) 1 - Implementação do sistema nacional de 

saúde; 2 - Extensão das ações de saúde por 

meio dos serviços básicos; e, 3 - Controle social. 

(C) 1 - Saúde, cidadania e políticas públicas; 2 - 

Atenção integral à saúde; e, 3 - Financiamento 

do setor saúde 

(D) 1 - Acesso, qualidade e humanização na atenção 

à saúde; 2 - Estado, sociedade e padrões de 

desenvolvimento; e, 3 - Controle social 

 

 

QUESTÃO 76.QUESTÃO 76.QUESTÃO 76.QUESTÃO 76.    
    
Segundo Puttini, Júnior e Oliveira (2010)Segundo Puttini, Júnior e Oliveira (2010)Segundo Puttini, Júnior e Oliveira (2010)Segundo Puttini, Júnior e Oliveira (2010),,,,    o modelo o modelo o modelo o modelo 

explicativo multicausal delineado por Leavell e Clark explicativo multicausal delineado por Leavell e Clark explicativo multicausal delineado por Leavell e Clark explicativo multicausal delineado por Leavell e Clark 

privilegia o entendimento da saúde como um privilegia o entendimento da saúde como um privilegia o entendimento da saúde como um privilegia o entendimento da saúde como um 

processo, por meio do conhecimento acumulado do processo, por meio do conhecimento acumulado do processo, por meio do conhecimento acumulado do processo, por meio do conhecimento acumulado do 

campo científico. Nessa lógica causal, o campo científico. Nessa lógica causal, o campo científico. Nessa lógica causal, o campo científico. Nessa lógica causal, o 

restabelecimento da normalirestabelecimento da normalirestabelecimento da normalirestabelecimento da normalidade está fundamentado dade está fundamentado dade está fundamentado dade está fundamentado 

na visãona visãona visãona visão    

(A) linear, atribuída à fisiologia e à patologia dos 

fenômenos da vida numa perspectiva 

epidemiológica. 

(B) positiva da saúde, que é valorizada pela noção 

de prevenção sobre as doenças. 

(C) Organizacional, que define a saúde pela noção 

monolítica do processo saúde-doença. 

(D) negativa de saúde, que é valorizada pela noção 

de integralidade das práticas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 77.QUESTÃO 77.QUESTÃO 77.QUESTÃO 77.    
    
Parturiente de 47 anos, gesta II, para I, aborto 0, fez 3 Parturiente de 47 anos, gesta II, para I, aborto 0, fez 3 Parturiente de 47 anos, gesta II, para I, aborto 0, fez 3 Parturiente de 47 anos, gesta II, para I, aborto 0, fez 3 

consultas de préconsultas de préconsultas de préconsultas de pré----natal desde janeiro do corrente ano. natal desde janeiro do corrente ano. natal desde janeiro do corrente ano. natal desde janeiro do corrente ano. 

Internada no dia 28.09.19, às 23h, com história de Internada no dia 28.09.19, às 23h, com história de Internada no dia 28.09.19, às 23h, com história de Internada no dia 28.09.19, às 23h, com história de 

gestação em curso com 38 semanas, em trabalho de gestação em curso com 38 semanas, em trabalho de gestação em curso com 38 semanas, em trabalho de gestação em curso com 38 semanas, em trabalho de 

parto, apresentação cefálica, dilatação cervparto, apresentação cefálica, dilatação cervparto, apresentação cefálica, dilatação cervparto, apresentação cefálica, dilatação cervical de 6 ical de 6 ical de 6 ical de 6 

cm, PA = 120 X 70 mmHg. Deu à luz às 6h:55 min. do cm, PA = 120 X 70 mmHg. Deu à luz às 6h:55 min. do cm, PA = 120 X 70 mmHg. Deu à luz às 6h:55 min. do cm, PA = 120 X 70 mmHg. Deu à luz às 6h:55 min. do 

dia seguinte. Às 9h detectoudia seguinte. Às 9h detectoudia seguinte. Às 9h detectoudia seguinte. Às 9h detectou----se severa hemorragia se severa hemorragia se severa hemorragia se severa hemorragia 

póspóspóspós----parto, sendo a puérpera submetida à parto, sendo a puérpera submetida à parto, sendo a puérpera submetida à parto, sendo a puérpera submetida à 

histerectomia subtotal. A paciente apresentou quadro histerectomia subtotal. A paciente apresentou quadro histerectomia subtotal. A paciente apresentou quadro histerectomia subtotal. A paciente apresentou quadro 

de coagulopatia de consumo, incontrolável, evoluindode coagulopatia de consumo, incontrolável, evoluindode coagulopatia de consumo, incontrolável, evoluindode coagulopatia de consumo, incontrolável, evoluindo    

para óbito às 10h:40 min. no transoperatório. para óbito às 10h:40 min. no transoperatório. para óbito às 10h:40 min. no transoperatório. para óbito às 10h:40 min. no transoperatório. 

Considerando Considerando Considerando Considerando oooo    caso descritocaso descritocaso descritocaso descrito,,,,    assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa 

que representa o preenchimento que representa o preenchimento que representa o preenchimento que representa o preenchimento CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    da da da da 

Declaração de Óbito (BRASIL, 2009):Declaração de Óbito (BRASIL, 2009):Declaração de Óbito (BRASIL, 2009):Declaração de Óbito (BRASIL, 2009): 

(A) Causa terminal – linha a (Anemia aguda); causa 

intermediária – linha b (Coagulopatia 

intravascular disseminada); causa intermediária 

– linha c (Hemorragia pós-parto). 

(B) Causa terminal – linha a (Parada 

cardiocirculatória); causa intermediária – linha b 

(Complicações obstétricas); causa intermediária 

– linha c (Gestante idosa). 

(C) Causa terminal - linha a (Choque hemorrágico); 

causa intermediária – linha b (Coagulopatia 

intravascular disseminada); causa intermediária 

– linha c (Hemorragia pós-parto). 

(D) Causa terminal – linha a (Parada 

cardiorespiratória); causa intermediária – linha b 

(Choque hemorrágico); causa intermediária – 

linha c (Ruptura uterina). 
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QUESTÃO 78.QUESTÃO 78.QUESTÃO 78.QUESTÃO 78.    
    
De acordo a Lei Nº 8.080/90De acordo a Lei Nº 8.080/90De acordo a Lei Nº 8.080/90De acordo a Lei Nº 8.080/90,,,,    entendeentendeentendeentende----se por saúde se por saúde se por saúde se por saúde 

do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de 

atividades que abrangem:atividades que abrangem:atividades que abrangem:atividades que abrangem:    

(A) a certificação e atualização das normas de 

qualidade do Sistema ISO 9001. 

(B) a avaliação do impacto que as tecnologias 

provocam à saúde. 

(C) a gestão financeira dos recursos da seguridade 

social. 

(D) o controle e avaliação das atividades de 

representação sindical desenvolvidas nas 

empresas. 

 

 

 

QUESTÃO 79.QUESTÃO 79.QUESTÃO 79.QUESTÃO 79.    
    
Em relação àEm relação àEm relação àEm relação às medidas de frequência de doença, s medidas de frequência de doença, s medidas de frequência de doença, s medidas de frequência de doença, 

assinale a alternativa CORRETA, sobre o conceito de assinale a alternativa CORRETA, sobre o conceito de assinale a alternativa CORRETA, sobre o conceito de assinale a alternativa CORRETA, sobre o conceito de 

prevalência (Medronho, 2009):prevalência (Medronho, 2009):prevalência (Medronho, 2009):prevalência (Medronho, 2009):    

(A) É a frequência de casos novos de uma doença, 

decorrente de uma população sob risco de 

adoecimento, ao longo de um período de tempo. 

(B) É a frequência de casos existentes de uma 

determinada doença, em uma determinada 

população e em um dado momento. 

(C) É a medida do número esperado de anos a 

serem vividos, em média, pelos indivíduos. 

(D) É o risco atribuível ao efeito de exposição 

dependente da relação entre causa e prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 80.QUESTÃO 80.QUESTÃO 80.QUESTÃO 80.    
    
Assinale a alternativa que NÃO CONTÉM doenças, Assinale a alternativa que NÃO CONTÉM doenças, Assinale a alternativa que NÃO CONTÉM doenças, Assinale a alternativa que NÃO CONTÉM doenças, 

agravos ou eventos de saúde pública elencados na agravos ou eventos de saúde pública elencados na agravos ou eventos de saúde pública elencados na agravos ou eventos de saúde pública elencados na 

Lista Nacional de Notificação Compulsória, Lista Nacional de Notificação Compulsória, Lista Nacional de Notificação Compulsória, Lista Nacional de Notificação Compulsória, conforme conforme conforme conforme 

estabelecido na Portaria Nº 204/2016:estabelecido na Portaria Nº 204/2016:estabelecido na Portaria Nº 204/2016:estabelecido na Portaria Nº 204/2016:    

(A) Erdheim-Chester, Esclerose Lateral Amiotrófica, 

Adrenoleucodistrofia, Ataxia de Friedreich. 

(B) Coqueluche, Difteria, Hanseníase, Sarampo, 

HIV/AIDS. 

(C) Doença Meningogócica, Cólera, Botulismo, 

Varíola, Doença de Creutzfeldt-Jakob. 

(D) Leptospirose, Leishmaniose Visceral, Peste, 

Sífilis, Esquistossomose. 

    

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIAOBSTETRÍCIA E GINECOLOGIAOBSTETRÍCIA E GINECOLOGIAOBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA    

(81 (81 (81 (81 ––––    100)100)100)100)    

    

QUESTÃO 81.QUESTÃO 81.QUESTÃO 81.QUESTÃO 81.    
A hepatite B tem grande importância obstétrica pela A hepatite B tem grande importância obstétrica pela A hepatite B tem grande importância obstétrica pela A hepatite B tem grande importância obstétrica pela 

elevada taxa de transmissão vertical, gravidade da elevada taxa de transmissão vertical, gravidade da elevada taxa de transmissão vertical, gravidade da elevada taxa de transmissão vertical, gravidade da 

infecção neonatal e possibilidade de prevenção. infecção neonatal e possibilidade de prevenção. infecção neonatal e possibilidade de prevenção. infecção neonatal e possibilidade de prevenção. 

Sobre esse tema, marque a opção Sobre esse tema, marque a opção Sobre esse tema, marque a opção Sobre esse tema, marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA: : : :     

(A) Gestante HBsAg positivo e HBeAg positivo deve 

receber tenofovir a partir de 28 semanas até 4 

semanas pós-parto. 

 

(B) A via de transmissão ao recém nascido é o parto, 

havendo indicação de cesariana eletiva nas 

gestantes com carga viral HB-DNA acima de 

107/ml. 

 
(C) Recém-nascido de mãe HBsAg positivo e HBeAg 

negativo pode ser tratado apenas com 

vacinação, sendo a primeira dose aplicada nas 

primeiras 12 horas pós parto.  

 

(D) Puérpera HBsAg positivo deve ser orientada a 

suspender a amamentação até o recém nascido 

completar o esquema de vacinação.  
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QUESTÃO 82.QUESTÃO 82.QUESTÃO 82.QUESTÃO 82.    
    
A infecção porA infecção porA infecção porA infecção por    StreptococcusStreptococcusStreptococcusStreptococcus    agalactiaeagalactiaeagalactiaeagalactiae    (GBS) é a (GBS) é a (GBS) é a (GBS) é a 

principal causa de infecção neonatal precoce e a principal causa de infecção neonatal precoce e a principal causa de infecção neonatal precoce e a principal causa de infecção neonatal precoce e a 

maior causa de sepse neonatal. Marque a opção que maior causa de sepse neonatal. Marque a opção que maior causa de sepse neonatal. Marque a opção que maior causa de sepse neonatal. Marque a opção que 

configura uma situação clínica com indicação de configura uma situação clínica com indicação de configura uma situação clínica com indicação de configura uma situação clínica com indicação de 

profilaxia antibiótica materna no parto: profilaxia antibiótica materna no parto: profilaxia antibiótica materna no parto: profilaxia antibiótica materna no parto:     

(A) Swabvaginorretal positivo para GBS com 35 

semanas, cesariana eletiva por Síndrome HELLP 

com 37 semanas. 

(B) Swabvaginorretal negativo para GBS com 37 

semanas, trabalho de parto prolongado com 

bolsa rota há 20 horas. 

(C) Swabvaginorretal não realizado no pré natal e 

trabalho de parto prematuro com 36 semanas de 

idade gestacional. 

(D) Colonização por GBS em gravidez anterior, sem 

rastreamento na gravidez atual, parto induzido 

com 39 semanas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 83.QUESTÃO 83.QUESTÃO 83.QUESTÃO 83.    
    
O parto disfuncional é caracterizado pela presença de O parto disfuncional é caracterizado pela presença de O parto disfuncional é caracterizado pela presença de O parto disfuncional é caracterizado pela presença de 

distócias. A identificação das distócias é feita pela distócias. A identificação das distócias é feita pela distócias. A identificação das distócias é feita pela distócias. A identificação das distócias é feita pela 

observação das curvas de dilatação cervical e pela observação das curvas de dilatação cervical e pela observação das curvas de dilatação cervical e pela observação das curvas de dilatação cervical e pela 

descida da apresentação expressas no partograma. descida da apresentação expressas no partograma. descida da apresentação expressas no partograma. descida da apresentação expressas no partograma. 

Marque a opção que apresenta uma opção Marque a opção que apresenta uma opção Marque a opção que apresenta uma opção Marque a opção que apresenta uma opção 

terapêutiterapêutiterapêutiterapêutica para cada tipo de distócia: ca para cada tipo de distócia: ca para cada tipo de distócia: ca para cada tipo de distócia:     

(A) Parto preciptado deve ser tratado com uso de 

ocitócito. 

(B) Parada secundária da descida, estando indicado 

a operação cesariana. 

(C) Período pélvico prolongado, repouso em decúbito 

lateral esquerdo é indicado. 

(D) Fase ativa prolongada deve ser corrigida com 

método de indução de Krause. 

. 

 

 

QUESTÃO 84.QUESTÃO 84.QUESTÃO 84.QUESTÃO 84.    
    
Primípara com préPrimípara com préPrimípara com préPrimípara com pré----eclâeclâeclâeclâmpsia grave, idade gestacional mpsia grave, idade gestacional mpsia grave, idade gestacional mpsia grave, idade gestacional 

com 37 semanas, está em trabalho de parto. Pressão com 37 semanas, está em trabalho de parto. Pressão com 37 semanas, está em trabalho de parto. Pressão com 37 semanas, está em trabalho de parto. Pressão 

arterial 140x90 mmarterial 140x90 mmarterial 140x90 mmarterial 140x90 mmHHHHg, frequência cardíaca materna g, frequência cardíaca materna g, frequência cardíaca materna g, frequência cardíaca materna 

100 bpm. Tônus uterino normal, atividade uterina 100 bpm. Tônus uterino normal, atividade uterina 100 bpm. Tônus uterino normal, atividade uterina 100 bpm. Tônus uterino normal, atividade uterina 

com 7 contrações em 10 minutos, com duração de 60 com 7 contrações em 10 minutos, com duração de 60 com 7 contrações em 10 minutos, com duração de 60 com 7 contrações em 10 minutos, com duração de 60 

segundos. Batimentos cardíacos fetais 100 bpm. segundos. Batimentos cardíacos fetais 100 bpm. segundos. Batimentos cardíacos fetais 100 bpm. segundos. Batimentos cardíacos fetais 100 bpm. 

Toque vaginal com 7 cm de dilatação, colo 100% Toque vaginal com 7 cm de dilatação, colo 100% Toque vaginal com 7 cm de dilatação, colo 100% Toque vaginal com 7 cm de dilatação, colo 100% 

apagado, bolsa íntegra. Marque aapagado, bolsa íntegra. Marque aapagado, bolsa íntegra. Marque aapagado, bolsa íntegra. Marque a    opção que opção que opção que opção que MELHORMELHORMELHORMELHOR    

representa a conduta obstétrica imediata: representa a conduta obstétrica imediata: representa a conduta obstétrica imediata: representa a conduta obstétrica imediata:     

(A) Decúbito lateral esquerdo, 500 ml de ringer 

lactato intravenoso em bolus, administração de 

terbutalina. 

(B) Decúbito lateral esquerdo, amniotomia, ocitocina 

em dose baixa para organizar as contrações. 

(C) Decúbito lateral esquerdo e cesariana de 

emergência.  

(D) Decúbito lateral esquerdo, amniotomia e 

aplicação de fórceps.  

 

    

QUESTÃO 85.QUESTÃO 85.QUESTÃO 85.QUESTÃO 85.    
    
Gestante de 32 anos, G2PN1, com 34 semanas de Gestante de 32 anos, G2PN1, com 34 semanas de Gestante de 32 anos, G2PN1, com 34 semanas de Gestante de 32 anos, G2PN1, com 34 semanas de 

idade gestacional, préidade gestacional, préidade gestacional, préidade gestacional, pré----natal de baixo risco. natal de baixo risco. natal de baixo risco. natal de baixo risco. 

Ultrassonografia com doppler de rotina evidenciou Ultrassonografia com doppler de rotina evidenciou Ultrassonografia com doppler de rotina evidenciou Ultrassonografia com doppler de rotina evidenciou 

inserção velamentosa do cordão. Qual a inserção velamentosa do cordão. Qual a inserção velamentosa do cordão. Qual a inserção velamentosa do cordão. Qual a MELHOR MELHOR MELHOR MELHOR 

conduta em relconduta em relconduta em relconduta em relação ao partoação ao partoação ao partoação ao parto        

(A) Indução do parto com 39 semanas.  

(B) Aguardar trabalho de parto espontâneo.  

(C) Cesariana após ruptura prematura das 

membranas. 

(D) Cesariana eletiva entre 34 – 37 semanas. 
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QUESTÃO 86.QUESTÃO 86.QUESTÃO 86.QUESTÃO 86.    
    
Logo após o desprendimento da placenta, ocorre Logo após o desprendimento da placenta, ocorre Logo após o desprendimento da placenta, ocorre Logo após o desprendimento da placenta, ocorre 

hemorragia e choque. Obstetra palpa o corpo uterino hemorragia e choque. Obstetra palpa o corpo uterino hemorragia e choque. Obstetra palpa o corpo uterino hemorragia e choque. Obstetra palpa o corpo uterino 

na na na na vagina. Marque a opção que descreve ovagina. Marque a opção que descreve ovagina. Marque a opção que descreve ovagina. Marque a opção que descreve o    

diagnóstico e conduta imediatadiagnóstico e conduta imediatadiagnóstico e conduta imediatadiagnóstico e conduta imediata        

(A) Atonia uterina, administração de uterotônico. 

(B) Ruptura uterina, laparotomia. 

(C) Restos placentários, retirada imediata dos 

restos.  

(D) Inversão uterina, manobra de Taxe. 

 

. 

 

QUESTÃO 87.QUESTÃO 87.QUESTÃO 87.QUESTÃO 87.    
    
A A A A imunoprolifalaxiaimunoprolifalaxiaimunoprolifalaxiaimunoprolifalaxia    antiantiantianti----D tornou a eritroblastose fetal D tornou a eritroblastose fetal D tornou a eritroblastose fetal D tornou a eritroblastose fetal 

uma doença que pode ser prevenida. Entretanto, a uma doença que pode ser prevenida. Entretanto, a uma doença que pode ser prevenida. Entretanto, a uma doença que pode ser prevenida. Entretanto, a 

aloimunização materna ainda persiste em 1aloimunização materna ainda persiste em 1aloimunização materna ainda persiste em 1aloimunização materna ainda persiste em 1----2% das 2% das 2% das 2% das 

mulheres Dmulheres Dmulheres Dmulheres D----negativo, principalmente por falha na negativo, principalmente por falha na negativo, principalmente por falha na negativo, principalmente por falha na 

profilaxia. Marque a opção profilaxia. Marque a opção profilaxia. Marque a opção profilaxia. Marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA    sobre a conduta sobre a conduta sobre a conduta sobre a conduta 

em mulheres Rh negativas não sensibilizadas: em mulheres Rh negativas não sensibilizadas: em mulheres Rh negativas não sensibilizadas: em mulheres Rh negativas não sensibilizadas:     

(A) Encaminhar para unidade de referência. Repetir 

coombs indireto de 4/4 semanas e administrar 

Imunoglobulina anti-D com 28 semanas.  

(B) Solicitar teste pré-natal não invasivo (NIPT). 

Dispensar a profilaxia em feto Rh negativo e 

fazer imunoglobulina com 28 semanas e após o 

parto nos fetos Rh positivos. 

(C) Repetir coombs indireto com 28 semanas na 

unidade básica, administrar imunoglobulina após 

o parto, caso o RN seja positivo.  

(D) Repetir a coombs indireto somente após o parto 

ou sangramento, já que o contato do sangue 

materno com o fetal é mais frequente nessas 

situações.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 88.QUESTÃO 88.QUESTÃO 88.QUESTÃO 88.    
    
O parto prematuro é um problema de saúde pública O parto prematuro é um problema de saúde pública O parto prematuro é um problema de saúde pública O parto prematuro é um problema de saúde pública 

por sua elevada incidência (10%) e por se constituir por sua elevada incidência (10%) e por se constituir por sua elevada incidência (10%) e por se constituir por sua elevada incidência (10%) e por se constituir 

na maior causa de morbimortalidade neonatal na maior causa de morbimortalidade neonatal na maior causa de morbimortalidade neonatal na maior causa de morbimortalidade neonatal 

precoce e tardia. A conduta dependerá da idade precoce e tardia. A conduta dependerá da idade precoce e tardia. A conduta dependerá da idade precoce e tardia. A conduta dependerá da idade 

gestacional e dos antecedentes obstétricos. Marque a gestacional e dos antecedentes obstétricos. Marque a gestacional e dos antecedentes obstétricos. Marque a gestacional e dos antecedentes obstétricos. Marque a 

opção que opção que opção que opção que confere uma conduta confere uma conduta confere uma conduta confere uma conduta CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

(A) Medida do colo uterino por ultrassonografia 

transvaginal entre 20-24 semanas de idade 

gestacional menor que 30 mm, indica o uso de 

progesterona micronizada.  

(B) Sulfato de magnésio para neuroproteção está 

indicado na gestação entre 23 e 34 semanas de 

idade gestacional, quando  o parto é iminente. 

(C) Está indicado uma dose de corticoide de resgate 

em mulheres com menos de 34 semanas de 

idade gestacional, com risco de parto dentre os 

próximos 7 dias e cujo curso anterior tenha sido 

administrado há mais de 14 dias.  

(D) Mulheres com dois abortamentos anteriores no 

primeiro trimestre, necessita de cerclagem 

uterina profilática logo após o diagnóstico da 

gestação.  

 

 

QUESTÃO 89.QUESTÃO 89.QUESTÃO 89.QUESTÃO 89.    
    
PolidrâPolidrâPolidrâPolidrâmnio é o acentuado excesso de líquido mnio é o acentuado excesso de líquido mnio é o acentuado excesso de líquido mnio é o acentuado excesso de líquido 

amniótico reconhecido do exame físico ou pela amniótico reconhecido do exame físico ou pela amniótico reconhecido do exame físico ou pela amniótico reconhecido do exame físico ou pela 

ultrassonografia (medida do maior bolsão vertical). ultrassonografia (medida do maior bolsão vertical). ultrassonografia (medida do maior bolsão vertical). ultrassonografia (medida do maior bolsão vertical). 

São situações clínicas que se manifestam com São situações clínicas que se manifestam com São situações clínicas que se manifestam com São situações clínicas que se manifestam com 

polidramnia, polidramnia, polidramnia, polidramnia, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO::::    

(A) Atresia de esôfago e de duodeno no feto. 

(B) Hidropsia fetal não imune e doença hemolítica. 

perinatal.  

(C) Diabetes melito materno.  

(D) Doença renal ou agenesia renal no feto.  
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QUESTÃO 90.QUESTÃO 90.QUESTÃO 90.QUESTÃO 90.    
    
O parto normal naturalO parto normal naturalO parto normal naturalO parto normal natural,,,,    ou com pouca intervençãoou com pouca intervençãoou com pouca intervençãoou com pouca intervenção,,,,    

deve ser recomendado para todas as parturientes de deve ser recomendado para todas as parturientes de deve ser recomendado para todas as parturientes de deve ser recomendado para todas as parturientes de 

baixo risco. Marque a opção que contempla uma das baixo risco. Marque a opção que contempla uma das baixo risco. Marque a opção que contempla uma das baixo risco. Marque a opção que contempla uma das 

recomendações dessa prática: recomendações dessa prática: recomendações dessa prática: recomendações dessa prática:     

(A) Evitar internação em salas de parto em mulheres 

na fase latente do trabalho de parto  

(B) Recomendar puxos maternos durante a 

contração com a glote fechada, evitando assim 

gritos durante o parto.  

(C) Hidratação intravenosa deve ser encorajada para 

repor líquidos e calorias 

(D) Preferir a monitoração contínua em detrimento a 

ausculta intermitente dos batimentos fetais.  

 

 

    
QUESTÃO 91.QUESTÃO 91.QUESTÃO 91.QUESTÃO 91.    
    
Menina de 13 anos foi vítima de abuso sexual com Menina de 13 anos foi vítima de abuso sexual com Menina de 13 anos foi vítima de abuso sexual com Menina de 13 anos foi vítima de abuso sexual com 

penetração vaginalpenetração vaginalpenetração vaginalpenetração vaginal    há 30 dias. Só compareceu para há 30 dias. Só compareceu para há 30 dias. Só compareceu para há 30 dias. Só compareceu para 

atendimento médico hoje com a sua mãe. Qual a atendimento médico hoje com a sua mãe. Qual a atendimento médico hoje com a sua mãe. Qual a atendimento médico hoje com a sua mãe. Qual a 

conduta, além de acolher e notificar o caso?conduta, além de acolher e notificar o caso?conduta, além de acolher e notificar o caso?conduta, além de acolher e notificar o caso?    

(A) Acionar o conselho tutelar; prescrever 

antirretroviral; realizar profilaxia para infecções 

sexualmente transmissíveis não virais; vacinar 

para hepatite B e HPV; não está indicada 

contracepção de emergência, pedir Beta HCG. 

(B) Acionar o conselho tutelar; prescrever terapia 

antirretroviral; realizar profilaxias para infecções 

sexualmente transmissíveis não virais; 

prescrever contracepção de emergência. 

(C) Não é necessário acionar conselho tutelar; 

vacinar para hepatite B e HPV; realizar profilaxia 

de doenças sexualmente transmissíveis não 

virais; realizar sorologias para HIV e hepatites. 

(D) Acionar o conselho tutelar; pedir sorologias para 

HIV, hepatites B e C, além do VDRL; PCR para 

clamídia e gonococo de muco endocervical; 

vacinar para HPV e hepatite B; pedir beta HCG. 

 

 

QUESTÃO 92.QUESTÃO 92.QUESTÃO 92.QUESTÃO 92.    
    
MulherMulherMulherMulher,,,,    36 anos, com sangramento vaginal36 anos, com sangramento vaginal36 anos, com sangramento vaginal36 anos, com sangramento vaginal    de início de início de início de início 

hoje, comparece na emergência. Hipocorada 2+/4, hoje, comparece na emergência. Hipocorada 2+/4, hoje, comparece na emergência. Hipocorada 2+/4, hoje, comparece na emergência. Hipocorada 2+/4, 

frequência cardíaca 110 bpm, pressão arterial 90x60 frequência cardíaca 110 bpm, pressão arterial 90x60 frequência cardíaca 110 bpm, pressão arterial 90x60 frequência cardíaca 110 bpm, pressão arterial 90x60 

mmHg. Abdômen sem massas e indolor. Exame mmHg. Abdômen sem massas e indolor. Exame mmHg. Abdômen sem massas e indolor. Exame mmHg. Abdômen sem massas e indolor. Exame 

especular com colo epitelizado e sangramento intenso especular com colo epitelizado e sangramento intenso especular com colo epitelizado e sangramento intenso especular com colo epitelizado e sangramento intenso 

exteriorizando pelo orifício externo do colo. Toqueexteriorizando pelo orifício externo do colo. Toqueexteriorizando pelo orifício externo do colo. Toqueexteriorizando pelo orifício externo do colo. Toque    

vaginal com útero intrapélvico, indolor a mobilização. vaginal com útero intrapélvico, indolor a mobilização. vaginal com útero intrapélvico, indolor a mobilização. vaginal com útero intrapélvico, indolor a mobilização. 

Beta HCG negativo. Ultrassom transvaginal com Beta HCG negativo. Ultrassom transvaginal com Beta HCG negativo. Ultrassom transvaginal com Beta HCG negativo. Ultrassom transvaginal com 

mioma submucoso de 4 cm. Qual a conduta imediata, mioma submucoso de 4 cm. Qual a conduta imediata, mioma submucoso de 4 cm. Qual a conduta imediata, mioma submucoso de 4 cm. Qual a conduta imediata, 

além de hidratação venosa e solicitação de reserva de além de hidratação venosa e solicitação de reserva de além de hidratação venosa e solicitação de reserva de além de hidratação venosa e solicitação de reserva de 

sangue? sangue? sangue? sangue?     

(A) Histeroscopia com miomectomia. 

(B) Curetagem uterina. 

(C) Valerato de estradiol 2mg de 6 em 6 horas. 

(D) Noretisterona 10 mg por dia.  

 

QUESTÃO 93.QUESTÃO 93.QUESTÃO 93.QUESTÃO 93.    
    
Laura de 33 anos, hipertensa controlada, com útero Laura de 33 anos, hipertensa controlada, com útero Laura de 33 anos, hipertensa controlada, com útero Laura de 33 anos, hipertensa controlada, com útero 

septado. Quer iniciar um método contraceptivo. Qual septado. Quer iniciar um método contraceptivo. Qual septado. Quer iniciar um método contraceptivo. Qual septado. Quer iniciar um método contraceptivo. Qual 

das opções abaixo é das opções abaixo é das opções abaixo é das opções abaixo é MAIS MAIS MAIS MAIS indicada para Laura? indicada para Laura? indicada para Laura? indicada para Laura?     

(A) Adesivo semanal.  

(B) Implantesubdérmico. 

(C) DIU de cobre.  

(D) Anel vaginal.  

 

QUESTÃO 94.QUESTÃO 94.QUESTÃO 94.QUESTÃO 94.    
    
MariaMariaMariaMaria,,,,    60 anos, 60 anos, 60 anos, 60 anos, apresentaapresentaapresentaapresenta    prurido vulvar há 6 meses. prurido vulvar há 6 meses. prurido vulvar há 6 meses. prurido vulvar há 6 meses. 

Ao exameAo exameAo exameAo exame::::    lesão hipocrômica em clitóris, pequenos lesão hipocrômica em clitóris, pequenos lesão hipocrômica em clitóris, pequenos lesão hipocrômica em clitóris, pequenos 

lábios e perianal em formato de “lábios e perianal em formato de “lábios e perianal em formato de “lábios e perianal em formato de “8”, 8”, 8”, 8”, além de pequena além de pequena além de pequena além de pequena 

sinsinsinsineeeequia de pequenos lábios. Qual provável quia de pequenos lábios. Qual provável quia de pequenos lábios. Qual provável quia de pequenos lábios. Qual provável 

diagnóstico: diagnóstico: diagnóstico: diagnóstico:     

(A) Líquen plano.  

(B) Líquen escleroso.  

(C) Vitiligo. 

(D) Psoríase. 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – R1 / 2020 
Pediatria (IFF), Obstetricia e Ginecologia(IFF), Genetica (IFF), Infectologia Adulto (INI) 

 

 
22 

QUESTÃO 95.QUESTÃO 95.QUESTÃO 95.QUESTÃO 95.    
    
ManuelaManuelaManuelaManuela,,,,    64 anos, procura atendimento ginecológico 64 anos, procura atendimento ginecológico 64 anos, procura atendimento ginecológico 64 anos, procura atendimento ginecológico 

com queixa de perda urinária aos grandes esforços, com queixa de perda urinária aos grandes esforços, com queixa de perda urinária aos grandes esforços, com queixa de perda urinária aos grandes esforços, 

ressecamento vaginal e dispareunia superficial. ressecamento vaginal e dispareunia superficial. ressecamento vaginal e dispareunia superficial. ressecamento vaginal e dispareunia superficial. 

Exame ginecológico com vulva hipotrófica e vagina Exame ginecológico com vulva hipotrófica e vagina Exame ginecológico com vulva hipotrófica e vagina Exame ginecológico com vulva hipotrófica e vagina 

com mucosa fina, com perda do pregueamento e com com mucosa fina, com perda do pregueamento e com com mucosa fina, com perda do pregueamento e com com mucosa fina, com perda do pregueamento e com 

pouco conteúdo pouco conteúdo pouco conteúdo pouco conteúdo vaginal. Ausência de útero. Qual o vaginal. Ausência de útero. Qual o vaginal. Ausência de útero. Qual o vaginal. Ausência de útero. Qual o 

melhor tratamento para Manoela? melhor tratamento para Manoela? melhor tratamento para Manoela? melhor tratamento para Manoela?     

(A) Terapia de hormonal com estrogênio e 

progesterona.  

(B) Terapia hormonal com estrogênio transdérmico. 

(C) Sling transobturatório. 

(D) Estrogênio vaginal.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

QUESTÃO 96.QUESTÃO 96.QUESTÃO 96.QUESTÃO 96.    
    
Mulher de 23 anos, ultima menstruação há 10 dias, Mulher de 23 anos, ultima menstruação há 10 dias, Mulher de 23 anos, ultima menstruação há 10 dias, Mulher de 23 anos, ultima menstruação há 10 dias, 

procura a emergência com dor abdominal há 3 dias, procura a emergência com dor abdominal há 3 dias, procura a emergência com dor abdominal há 3 dias, procura a emergência com dor abdominal há 3 dias, 

piorpiorpiorpioraaaa    progressivamente. Há 1 dia com febre de 39 C. progressivamente. Há 1 dia com febre de 39 C. progressivamente. Há 1 dia com febre de 39 C. progressivamente. Há 1 dia com febre de 39 C. 

Ao exame: pressão arterial 100x60 mmHg, frequência Ao exame: pressão arterial 100x60 mmHg, frequência Ao exame: pressão arterial 100x60 mmHg, frequência Ao exame: pressão arterial 100x60 mmHg, frequência 

cardíaca de  110 bpm, temperatura axilarcardíaca de  110 bpm, temperatura axilarcardíaca de  110 bpm, temperatura axilarcardíaca de  110 bpm, temperatura axilar    39.3 C. 39.3 C. 39.3 C. 39.3 C. 

Abdome com distensão Abdome com distensão Abdome com distensão Abdome com distensão leve, peristalse presente, dor leve, peristalse presente, dor leve, peristalse presente, dor leve, peristalse presente, dor 

àààà    palpação do andar inferior do abdome, sem palpação do andar inferior do abdome, sem palpação do andar inferior do abdome, sem palpação do andar inferior do abdome, sem 

descompressão dolorosa, ausência de massas ou descompressão dolorosa, ausência de massas ou descompressão dolorosa, ausência de massas ou descompressão dolorosa, ausência de massas ou 

visceromegalias. Exame especular sem altvisceromegalias. Exame especular sem altvisceromegalias. Exame especular sem altvisceromegalias. Exame especular sem alterações. erações. erações. erações. 

Toque vaginal com dor àToque vaginal com dor àToque vaginal com dor àToque vaginal com dor à    mobilização do útero e mobilização do útero e mobilização do útero e mobilização do útero e 

anexo. Beanexo. Beanexo. Beanexo. Beta HCG negativo. Ultrassonografia pélvica e ta HCG negativo. Ultrassonografia pélvica e ta HCG negativo. Ultrassonografia pélvica e ta HCG negativo. Ultrassonografia pélvica e 

tomografia normais. Qual plano terapêutico tomografia normais. Qual plano terapêutico tomografia normais. Qual plano terapêutico tomografia normais. Qual plano terapêutico MAIS MAIS MAIS MAIS 

INDICADOINDICADOINDICADOINDICADO? ? ? ?     

(A) Internação, início de cefoxitina IV e doxiciclina 

oral, convocação dos parceiros. Pesquisa 

endocervical para clamídia e gonococo.  

(B) Seguimento ambulatorial, ceftriaxona IM, 

doxiciclina oral, metronidazol oral. Pesquisa 

endocervical de gonococo e clamídia, convocar 

parceiros em caso de positividade.   

(C) Internação com laparoscopia de urgência. 

Convocar parceiros. Pesquisa endocervical de 

gonococo e clamídia.  

(D) Seguimento ambulatorial, solicitar exame de 

urina e iniciar ciprofloxacino para infecção 

urinária. Urocultura para controle de cura. 

Pesquisa endocervical de clamídia e gonococo 

para diagnóstico diferencial com cervicite.  
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QUESTÃO 97.QUESTÃO 97.QUESTÃO 97.QUESTÃO 97.    
    
Mulher de 34 anosMulher de 34 anosMulher de 34 anosMulher de 34 anos, apresenta dor pélvica súbita à, apresenta dor pélvica súbita à, apresenta dor pélvica súbita à, apresenta dor pélvica súbita à    

direita. Última menstruação há 13 dias. Ao exame: direita. Última menstruação há 13 dias. Ao exame: direita. Última menstruação há 13 dias. Ao exame: direita. Última menstruação há 13 dias. Ao exame: 

pressão arterial 120x80mmHg, frequência cardíaca pressão arterial 120x80mmHg, frequência cardíaca pressão arterial 120x80mmHg, frequência cardíaca pressão arterial 120x80mmHg, frequência cardíaca 

98 bpm, temperatura axilar 37C. Abdome peristáltico, 98 bpm, temperatura axilar 37C. Abdome peristáltico, 98 bpm, temperatura axilar 37C. Abdome peristáltico, 98 bpm, temperatura axilar 37C. Abdome peristáltico, 

doloroso a palpação principalmente em fossa ilíaca doloroso a palpação principalmente em fossa ilíaca doloroso a palpação principalmente em fossa ilíaca doloroso a palpação principalmente em fossa ilíaca 

direita. Exame especular sem alterações. Toque direita. Exame especular sem alterações. Toque direita. Exame especular sem alterações. Toque direita. Exame especular sem alterações. Toque 

dolordolordolordoloroso com aumento do anexo direito. oso com aumento do anexo direito. oso com aumento do anexo direito. oso com aumento do anexo direito.     

Ultrassonografia pélvica com cisto dermóide em Ultrassonografia pélvica com cisto dermóide em Ultrassonografia pélvica com cisto dermóide em Ultrassonografia pélvica com cisto dermóide em 

ovário ovário ovário ovário direito com 8 cm, ausência de lídireito com 8 cm, ausência de lídireito com 8 cm, ausência de lídireito com 8 cm, ausência de líquido livre na quido livre na quido livre na quido livre na 

pelve. Qual o diagnóstico mais provável? pelve. Qual o diagnóstico mais provável? pelve. Qual o diagnóstico mais provável? pelve. Qual o diagnóstico mais provável?     

(A) Endometriose pélvica. 

(B) Torção de anexo direito. 

(C) Cisto de ovário roto a direita.  

(D) Gravidez ectópica direita.  

 

 

QUESTÃO 98.QUESTÃO 98.QUESTÃO 98.QUESTÃO 98.    
    
Adele, 17 anos, Adele, 17 anos, Adele, 17 anos, Adele, 17 anos, notou o aparecimento de duas notou o aparecimento de duas notou o aparecimento de duas notou o aparecimento de duas 

pequenas lesões na vulva, dolorosas, há 2 dias. Ao pequenas lesões na vulva, dolorosas, há 2 dias. Ao pequenas lesões na vulva, dolorosas, há 2 dias. Ao pequenas lesões na vulva, dolorosas, há 2 dias. Ao 

exame: lesões com 1 cm, base hiperemiada, com exame: lesões com 1 cm, base hiperemiada, com exame: lesões com 1 cm, base hiperemiada, com exame: lesões com 1 cm, base hiperemiada, com 

pequenas vesículas. Qual diagnóstico?pequenas vesículas. Qual diagnóstico?pequenas vesículas. Qual diagnóstico?pequenas vesículas. Qual diagnóstico?    

(A) Donovanose. 

(B) Cancro mole. 

(C) Sífilis primária. 

(D) Herpes genital.  

 

 

QUESTÃO 99.QUESTÃO 99.QUESTÃO 99.QUESTÃO 99.    
    
Mulher de 30 anos recebe um resultado de Mulher de 30 anos recebe um resultado de Mulher de 30 anos recebe um resultado de Mulher de 30 anos recebe um resultado de 

colpocitologia oncóticacolpocitologia oncóticacolpocitologia oncóticacolpocitologia oncótica,,,,    compatível com células compatível com células compatível com células compatível com células 

escamosas atípicasescamosas atípicasescamosas atípicasescamosas atípicas,,,,    de significado indeterminado, de significado indeterminado, de significado indeterminado, de significado indeterminado, 

não podendo afastar lesão de alto grau (ASCnão podendo afastar lesão de alto grau (ASCnão podendo afastar lesão de alto grau (ASCnão podendo afastar lesão de alto grau (ASC----H). Qual H). Qual H). Qual H). Qual 

a conduta? a conduta? a conduta? a conduta?     

(A) Nova colpocitologia oncótica em 6 meses. 

(B) Nova colpocitologia oncótica em 1 ano.  

(C) Colposcopia. 

(D) Conização. 

 

 

 

QUESTÃO 100.QUESTÃO 100.QUESTÃO 100.QUESTÃO 100.    
    
Mulher, 27 anos, com corrimento vaginal e prurido Mulher, 27 anos, com corrimento vaginal e prurido Mulher, 27 anos, com corrimento vaginal e prurido Mulher, 27 anos, com corrimento vaginal e prurido 

vulvar. Ao exame: conteúdo vagvulvar. Ao exame: conteúdo vagvulvar. Ao exame: conteúdo vagvulvar. Ao exame: conteúdo vaginal branco, grumoso, inal branco, grumoso, inal branco, grumoso, inal branco, grumoso, 

aderente àaderente àaderente àaderente à    parede vaginal. parede vaginal. parede vaginal. parede vaginal. AssinaleAssinaleAssinaleAssinale    aaaa    alternative alternative alternative alternative 

CORRETACORRETACORRETACORRETA    sobre o sobre o sobre o sobre o diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic maismaismaismais    provável: provável: provável: provável:     

(A) São esperados clue cells no exame a fresco. 

(B) O teste das aminas estará negativo. 

(C) Trata-se de uma infecção sexualmente 

transmissível.  

(D) O pH estará aumentado. 
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