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

1. Você esta recebendo do fiscal de sala este caderno de prova

(cinquenta) questões objetivas com 5 alternativas para 

cinquenta espaços numerados, reservados para marcação das opções.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de 3 (três

previsto. 

4. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. 

numeração das questões e páginas estão

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

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

7. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com 

AZUL OU PRETA. 

8. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 

identificação clara da resposta marcada.

9. Após terminar a marcação das respostas no cartão, entregue

10. Ao terminar a marcação das respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão

fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2

da prova (9h). 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura

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

14.  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 Oc

processo seletivo. 

15. 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

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico

utilização desses objetos causará eliminação imediata do
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do fiscal de sala este caderno de prova com 16 

questões objetivas com 5 alternativas para resposta  e também

espaços numerados, reservados para marcação das opções. 

proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

três ) horas . Faça-a com tranqüilidade, mas fique atento 

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

ação das questões e páginas estão corretas. 

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

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

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA 

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

identificação clara da resposta marcada. 

s respostas no cartão, entregue-o ao fiscal de sala.

as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta, devidamente identifica

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

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

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura

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

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

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

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

, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico

utilização desses objetos causará eliminação imediata do(a) candidato(a). 

09/01/2021 
BOA PROVA!  
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 (dezeseis) páginas e 50 

e também um cartão resposta com 

mas fique atento ao limite do tempo 

Verifique se está legível e se a 

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. 

CANETA ESFEROGRÁFICA 

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

ao fiscal de sala. 

as respostas no cartão, o candidato deverá erguer o braço e aguardar a 

devidamente identificado e assinado ao 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

(duas) horas decorridas a partir do efetivo início 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura, não estejam 

assinaladas e 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 

orrências”, atestando a probidade dessa etapa do 

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

, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras. Nenhum tipo de relógio, 

agendas eletrônicas, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico ou multimídia. A 
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MEDICINA PREVENTIVA (1 – 10) 

 

QUESTÃO 1. 

A pandemia pelo SARS-CoV-2, agente causador 

da COVID-19, diante de sua gravidade tem 

exigido da comunidade científica uma resposta 

rápida em nível global para lidar com a 

complexidade de todos os fatores implicados 

no enfrentamento desse agravo nos diversos 

“fronts”. Destaca-se neste contexto a corrida 

para o desenvolvimento de imunobiológicos 

anti-covid, uma vez que a oferta de vacinas 

eficazes amplamente disponíveis para toda a 

população representará o alcance de um novo 

patamar no combate à COVID-19.  Sob esse 

prisma, MEDRONHO et al (2008) ressaltam que 

nos estudos de vacinas os desenhos 

metodológicos são importantes para preservar 

a igualdade no nível de exposição à infecção 

em vacinados e não-vacinados para garantir 

princípio da: 

 

(A) Intencionalidade; 

(B) Intercambialidade; 

(C) Sensibilidade; 

(D) Especificidade; 

(E) Ubiquidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2. 

De acordo com o Código de Ética Médica 

(2010), em caso de protocolos de pesquisas 

envolvendo seres humanos nas quais os 

sujeitos participantes são crianças ou 

adolescentes, além da autorização dos 

pais/representantes legais, por meio de 

assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), é necessário obter, dos 

participantes anteriormente citados: 

 

(A) manifestação das dúvidas que possam surgir 

durante o estudo; 

(B) Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) assinado pelo cônjugue; 

(C) nada, pois os pais/responsáveis legais já se 

manifestaram; 

(D) Assentimento Livre e Esclarecido na medida 

de sua compreensão; 

(E) Atestado de sanidade mental do participante. 

 

QUESTÃO 3. 

De acordo com Art. 9º da Resolução nº 588/2018 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) / 

Ministério  da Saúde que instituiu a Política 

Nacional de Vigilância em Saúde, as estratégias 

para organização da Vigilância em Saúde 

devem contemplar: 

 

(A) as ações de laboratório necessárias para a 

vigilância em saúde; 

(B) o planejamento estratégico de ações, metas e 

indicadores de promoção da saúde; 

(C) a gestão do trabalho, o desenvolvimento e a 

educação permanente; 

(D) o financiamento das ações da vigilância em 

saúde, garantido de forma tripartite; 

(E) a transparência, a integralidade e a equidade 

no acesso às ações e aos serviços. 
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QUESTÃO 4. 

Segundo MEDRONHO et al (2008), no modelo da 

História Natural da Doença (HND) proposto por 

Leavell e Clark, o período patogênico é 

subdividido em: 

 

(A) promoção da saúde e pesquisa clínica; 

(B) avaliação e intervenção; 

(C) pré-clínico e clínico; 

(D) prevenção primária, secundária e terciária; 

(E) reação e interação. 

 

 

QUESTÃO 5. 

De acordo com o Código de Ética Médica 

(2010), é vedado ao médico revelar fato de que 

tenha conhecimento em virtude do exercício de 

sua profissão, salvo por situações que 

envolvam: 

 

(A) falecimento do paciente;  

(B) conhecimento público dos fatos; 

(C) investigação de suspeita de crime; 

(D) inadimplência do paciente; 

(E) consentimento por escrito do paciente. 

 

QUESTÃO 6. 

Medronho et al (2008) ressaltam que o Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB) tem 

por objetivo o acompanhamento e a avaliação 

das  atividades realizadas pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) abrangendo 

dados coletados no âmbito: 

 

(A) do DATASUS e domiciliar; 

(B) domiciliar e das unidades básicas de saúde; 

(C) domiciliar e Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN); 

(D) das unidades de saúde e DATASUS; 

(E) do DATASUS e do SINAN. 

 

QUESTÃO 7. 

 Em conformidade com o Código de Ética 

Médica (2010) o médico exercerá sua profissão 

com autonomia, NÃO sendo obrigado a prestar 

serviços que contrariem os ditames de sua 

consciência ou a quem não deseje, excetuadas 

as seguintes condições: 

 

(A) ausência de outro médico, em caso de 

urgência ou emergência, ou quando sua 

recusa possa trazer danos à saúde do 

paciente; 

(B) em assuntos de sua especialidade, em casos 

de internação hospitalar, ou quando sua chefia 

imediata assim determinar; 

(C) decretação de pandemias ou quando o 

paciente não dispuser de meios de transporte 

para se deslocar para outro serviço de saúde; 

(D) em assuntos de sua especialidade ou quando 

sua recusa possa trazer danos à saúde do 

paciente; 

(E) ausência de outro médico, em caso de 

pandemias, ou quando sua chefia imediata 

assim determinar. 

 

 

QUESTÃO 8. 

Para MEDRONHO et al (2008), o modelo da 

História Natural da Doença (HND) proposto por 

Leavell e Clark está estruturado em dois 

grandes períodos denominados de: 

 

(A) pré-patogênese e de patogênese; 

(B) promoção da saúde e de proteção específica; 

(C) diagnóstico precoce e de tratamento imediato; 

(D) fisiopatologia e de patogênese; 

(E) diagnóstico precoce e reabilitação. 
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QUESTÃO 9. 

De acordo com Art. 6º, Inciso VII, da Resolução 

nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)/Ministério da Saúde que instituiu a 

Política Nacional de Vigilância em Saúde, Linha 

de Cuidados (LC) é definida como uma forma de 

articulação de recursos e das práticas de 

produção de saúde, orientadas por: 

 

(A) estudos e pesquisas multicêntricas; 

(B) intercâmbio técnico científico; 

(C) ações e serviços curativos; 

(D) articulação intra e intersetorial; 

(E) diretrizes clínicas. 

 

QUESTÃO 10. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) in MEDRONHO, et al, (2008), o mais 

apropriado para a classificação dos índices 

antropométricos é o sistema de: 

 

(A) percentis; 

(B) escores-Z; 

(C) índice de prega cutânea; 

(D) índice de massa corporal; 

(E) índice de Kettle. 

 

CLÍNICA MÉDICA (11 – 20) 

 

 

QUESTÃO 11. 

Um paciente de 26 anos dá entrada na 

emergência com quadro de náuseas, vômitos, 

dor abdominal, redução no volume urinário, 

seguidos de sinais de paralisia facial, visão 

turva, desorientação e crise convulsiva. 

Acompanhante informa a ingesta de cerveja 

artesanal cerca de 48 horas atrás. Suspeitou-se 

de intoxicação exógena por etilenoglicol. 

Assinale a alternativa CORRETA  em relação ao 

provável quadro laboratorial que esse paciente 

apresentará. 

 

(A) Sódio = 140 mEq/L; Cloreto = 102 mEq/L; 

Bicarbonato = 10 mEq/L; Glicose = 100 mg/dl; 

Uréia 120 mg/dl   e medida direta da 

osmolaridade sérica = 325 mosm/L.  

(B) Sódio = 140 mEq/L; Cloreto = 116 mEq/L; 

Bicarbonato = 10 mEq/L; Glicose = 100 mg/dl; 

Uréia 120 mg/dl   e medida direta da 

osmolaridade sérica = 325 mosm/L.  

(C) Sódio = 140 mEq/L; Cloreto = 102 mEq/L; 

Bicarbonato = 10 mEq/L; Glicose = 100 mg/dl; 

Uréia 120 mg/dl   e medida direta da 

osmolaridade sérica = 305 mosm/L.  

(D) Sódio = 140 mEq/L; Cloreto = 116 mEq/L; 

Bicarbonato = 10 mEq/L; Glicose = 100 mg/dl; 

Uréia 120 mg/dl   e medida direta da 

osmolaridade sérica = 305 mosm/L.  

(E) Sódio = 140 mEq/L; Cloreto = 116 mEq/L; 

Bicarbonato = 28 mEq/L; Glicose = 100 mg/dl; 

Uréia 120 mg/dl   e medida direta da 

osmolaridade sérica = 305 mosm/L. 

 

QUESTÃO 12. 

Ainda sobre o enunciado da questão anterior, 

assinale a alternativa CORRETA  em relação à 

medida terapêutica de escolha: 

 

(A) reposição de bicarbonato de sódio; 

(B) etanol; 

(C) fomepizole; 

(D) hemodiálise; 

(E) metanol. 
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QUESTÃO 13. 

Uma mulher de 55 anos de idade procura o 

setor de emergência com quadro de febre, 

tosse seca e dispneia com início há 5 dias. Ao 

exame físico: frequência cardíaca de 110 bpm, 

temperatura axilar de 38.5 °C, pressão arterial 

de 100x60 mmHg, frequência respiratória de 28 

IRPM e saturação de oxigênio de 94% em ar 

ambiente. A radiografia do tórax revela 

infiltrados pulmonares bilaterais e a tomografia 

computadorizada torácica mostra múltiplas 

áreas lobulares e subsegmentares bilaterais 

com opacidade em vidro fosco, ocupando cerca 

de 25% dos campos pulmonares. A paciente é 

internada em quarto isolado. Um swab 

nasofaríngeo é enviado para testes de reação 

em cadeia da polimerase via transcriptase 

reversa em tempo real e o resultado é positivo 

para coronavírus causador de síndrome 

respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). 

Assinale a alternativa que contém a terapêutica 

recomendada de rotina de acordo com as 

Diretrizes para o tratamento farmacológico da 

COVID-19 (Consenso da Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade 

Brasileira de Infectologia e da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia): 

 

(A) hidroxicloroquina ou cloroquina + azitromicina, 

corticosteróides sistêmicos e anticoagulante 

profilático; 

(B) azitromicina, corticosteróides sistêmicos e 

anticoagulante em dose terapêutica; 

(C) oseltamivir, hidroxicloroquina ou cloroquina + 

azitromicina, corticosteróides sistêmicos e 

anticoagulante profilático; 

(D) ivermectina, oseltamivir, hidroxicloroquina ou 

cloroquina + azitromicina, corticosteróides 

sistêmicos e anticoagulante em dose 

terapeutica; 

(E) anticoagulante profilático apenas. 

QUESTÃO 14. 

Ainda em relação ao enunciado da questão 

anterior, assinale a alternativa que descreve o 

grau de gravidade da doença da paciente: 

 

(A) doença leve; 

(B) doença moderada; 

(C) doença grave; 

(D) doença crítica; 

(E) doença pré-sintomática. 
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QUESTÃO 15. 

Uma mulher de 54 anos procura atendimento 

com quadro clínico de dispneia, dor abdominal 

em cólica, hiporexia e sensação de plenitude 

gástrica precoce. Ela é portadora de obesidade, 

dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e 

vem em uso regular de olmesartana 40mg/dia e 

rosuvastatina 10mg/dia. Cirurgias prévias: 

histerectomia e colecistectomia. História 

familiar: hipertensão arterial sistêmica (mãe), 

obesidade (pai) e câncer de mama (tia). Ao 

exame físico: FC 92 BPM, PA: 136x82mmHg, FR 

24 IRPM e Tax 36,8ºC. Ritmo cardíaco regular 

em 3 tempos com 4ª bulha. Murmurio vesicular 

reduzido, frêmito tóraco-vocal reduzido e 

percussão maciça no 1/3 inferior do HTD. 

Membros inferiores sem edema e sem sinais de 

trombose venosa. Exames complementares: RX 

do tórax compatível com derrame pleural 

direito. Glicemia: 110 mg/dl, Hemoglobina 9,5 

g/dl; Leucócitos de 9.000, com diferencial 

0/0/0/0/5/65/20/10, Plaquetas: 165.000, Uréia de 

38 mg/dl, Creatinina de 1,1 mg/dl, PTT 29 

segundos (controle: 30 segundos), TAP de 98%, 

albumina sérica de 2,8g/dl, proteína total de 

5,4g/dl e LDH de 300 UI/L. Realizada TC do 

tórax, abdômen e pelve, a qual confirmou o 

derrame pleural e revelou uma massa pélvica à 

direita de 8cm e ascite. Realizada paracentese, 

a citologia foi compatível com adenocarcinoma 

metastático. 

Assinale a alternativa que contém o diagnóstico 

mais provável, juntamente com seu marcador 

sérico e o tratamento recomendado. 

(A) Câncer de ovário, CA-125, quimioterapia e 

cirurgia de Debulking. 

(B) Câncer de cólon, CA-125 e colectomia direita. 

(C) Câncer de ovário, CEA e ooforectomia direita. 

(D) Câncer de cólon, CEA e colectomia total. 

(E) Câncer de pâncreas, CA 19-9 e 

pancreatectomia. 

QUESTÃO 16. 

Foi realizada também uma toracocentese na 

paciente da questão anterior. A citologia 

revelou adenocarcinoma metastático. 

 

Assinale a alternativa que contém as prováveis 

características laboratoriais do exame do 

líquido pleural desta paciente: 

 

(A) exsudato, com glicose de 100mg/dl, proteína 

1,0 g/dl e desidrogenase láctica de 100 UI/L; 

(B) transudato com com glicose de 55mg/dl, 

proteína 3,8g/dl e desidrogenase láctica de 

250 UI/L; 

(C) exsudato com glicose de 55mg/dl, proteína 3,8 

g/dl e desidrogenase láctica de 250 UI/L; 

(D) transudato com glicose de 100mg/dl, proteína 

1,0 g/dl e desidrogenase láctica de 100UI/L; 

(E) exsudato com glicose de 55mg/dl, proteína 2,0 

g/dl e desidrogenase láctica de 140UI/L.  
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QUESTÃO 17. 

Um homen de 45 anos procura atendimento 

devido à epigastralgia em queimação há 6 

meses, a qual melhora com a alimentação e 

com o uso de ranitidina. Ele nega uso de anti-

inflamatórios não esteroides, assim como 

etilismo e tabagismo. Realizou endoscopia 

digestiva alta que revelou gastrite erosiva 

crônica e úlcera duodenal. A pesquisa de H. 

pylori foi positiva. Ele apresenta história de 

alergia grave à benzilpenicilina (anafilaxia). 

Assinale a alternativa que contém o tratamento 

recomendado para esse paciente. 

 

(A) Inibidor de bomba de prótons em dose padrão 

+amoxicilina 1,0 g + claritromicina 500 mg, 2 

vezes/dia, durante 7 dias. 

(B) Inibidor de Bomba de Prótons em dose 

padrão, 2 vezes/dia + subcitrato de bismuto 

coloidal 120 mg, 4 vezes/dia + cloridrato de 

tetraciclina 500 mg, 4 vezes/dia + metronidazol 

250 mg, 4 vezes/dia, durante 7 a 10 dias. 

(C) Inibidor de bomba de prótons em dose padrão 

+ amoxicilina 1,0 g, 2 vezes/dia nos primeiros 

5 dias, seguido de Inibidor de bomba de 

prótons em dose padrão + claritromicina 500 

mg + tinidazol 500 mg, 2 vezes/dia, por mais 5 

dias. 

(D) Inibidor de Bomba de Prótons em dose 

padrão, 2 vezes/dia + amoxicilina 1,0 g, 2 

vezes/dia +claritromicina 500 mg, 2 vezes/dia 

+ metronidazol 500 mg, 2 vezes/dia, durante 

10 a 14 dias. 

(E) Inibidor de bomba de prótons em dose padrão 

+amoxicilina 1,0 g + claritromicina 500 mg, 2 

vezes/dia, durante 10 dias. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18. 

Uma mulher de 60 anos, pesando 82 kg está 

internada na enfermaria e recebendo a seguinte 

prescrição médica: 

 

- Dieta oral branda; 

- Sinais vitais 4/4h; 

- Soro fisiológico 0,9% 1000 ml IV nas 24h; 

- Dapatomicina 500mg IV 1x ao dia; 

- Heparina 5000 UI SC 12/12h; 

- Dipirona 1g IV até 4/4h SOS.  

 

Para qual das situações abaixo esta prescrição 

deveria, idealmente, ser usada? 

 

(A) Endocardite por Staphylococcus aureus 

resistente à oxacilina em paciente alérgico à 

glicopeptídicos e com clearence da creatinina 

de 20ml/minuto. 

(B) Endocardite por Staphylococcus aureus 

sensivel à oxacilina em paciente alérgico à 

glicopeptídicos e com clearence da creatinina 

de 50ml/minuto. 

(C) Endocardite por Staphylococcus aureus 

resistente à oxacilina em paciente não alérgico 

a glicopeptídico e com clearence da creatinina 

de 50ml/minuto. 

(D) Endocardite por Staphylococcus aureus 

resistente à oxacilina em paciente alérgico à 

glicopeptídicos e com clearence da creatinina 

de 50ml/minuto. 

(E) Endocardite por Staphylococcus aureus 

sensível à oxacilina em paciente alérgico à 

glicopetídicos e com clearence da creatinina de 

20ml/minuto. 
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 QUESTÃO 19. 

Um paciente de 26 anos procura atendimento 

por quadro de mialgia súbita, astenia, náuseas, 

parestesia de membros inferiores, redução do 

débito urinário e a urina com cor marrom 

escura cerca de 20 horas após comer peixe de 

água doce da espécie Tambaqui. Ao exame 

físico paciente desidratado (2+/4+), hipocorado 

1+/4+, anictérico, taquipneico e acianótico. 

Sinais vitais: FC 110 BPM; PA: 88X58 mmHg; 

FR: 28 IRPM; Tax 37,9º C. Foram solicitados 

exames laboratoriais (sangue) que revelaram 

bilirrubina total de 1,2mg/dl, bilirrubina direta d e 

0,8mg/dl, Aspartato Aminotransferase de 800 

UI/L, Alanina Aminotransferase de 150 UI/L, 

Creatinoquinase Total de 20.000 UI/L, 

Creatinoquinase Fração MB de 180 UI/L, Lactato 

desidrogenase 900 UI/L. Leucócitos de 12.000, 

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

160.000, Hemoglobina de 13 g/dl, Uréia de 

80mg/dl, Creatinina de 2,0 mg/dl, Sódio de 136 

mEq/L, Potássio de 5,8 mEq/L, Cloreto de 102 

mEq/L e Bicarbonato de 10 mEq/L. 

 

Assinale a alternativa que contém, 

respectivamente o provável diagnóstico, as 

alterações encontradas no exame de urina e a 

conduta terapêutica recomendada. 

 

(A) Síndrome hemolítico-urêmica, presença de 

positividade para hemoglobina na tira reagente com 

hematúria microscópica e hemodiálise de urgência. 

(B) Doença de Haff, presença de positividade 

para hemoglobina na tira reagente com hematúria 

microscópica e hemodiálise de urgência. 

(C) Síndrome hemolítico-urêmica, presença de 

positividade para hemoglobina na tira reagente sem 

hematúria microscópica e hidratação venosa 

vigorosa. 

(D) Doença de Haff, presença de positividade 

para hemoglobina na tira reagente sem hematúria 

microscópica e hidratação venosa vigorosa. 

(E) Síndrome hemolítico-urêmica, presença de 

positividade para hemoglobina na tira reagente com 

hematúria microscópica e reposição de 

bicarbonato. 

 

QUESTÃO 20. 

Atualmente dispomos de várias alternativas 

farmacológicas para o manejo do diabete melito 

tipo 2. Entretanto, algumas drogas podem se 

acompanhar de efeitos adversos significativos. 

Assinale a alternativa CORRETA  em relação ao 

medicamento hipoglicemiante e seu respectivo 

efeito colateral. 

 

(A) Canaglifozina/insuficiência cardíaca. 

(B) Metformina/insuficiência renal. 

(C) Pioglitazona/insuficiência renal. 

(D) Metformina/insuficiência cardíaca. 

(E) Pioglitazona/insuficiência cardíaca. 

 

CIRURGIA (21 – 30) 

 

QUESTÃO 21. 

Segundo a classificação do ATLS (Advanced 

 Trauma  Life  Support), um paciente que perdeu 

35% de sua volemia, apresentando-se confuso, 

com 130bpm, pressão arterial reduzida e 

frequência respiratória de 35 IRPM apresenta:  

 

(A) choque classe I ; 

(B) choque classe II ; 

(C) choque classe III ; 

(D) choque classe IV ; 

(E) choque classe V. 
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QUESTÃO 22. 

Os  níveis  pré-operatórios de albumina 

apresentam uma associação independente 

como risco aumentado para desenvolver 

complicações graves no pós-operatório 

quando: 

 

(A) abaixo de 2.5 g/dL; 

(B) abaixo de 3.0 g/dL; 

(C) abaixo de 3.5 g/dL; 

(D) abaixo de 4.0g/dL; 

(E) abaixo de 2.0g/dL. 

 

QUESTÃO 23. 

A complicação mais comum no tratamento de 

feridas com oxigenioterapia hiperbárica é: 

 

(A) barotrauma do ouvido médio; 

(B) pneumotórax; 

(C) convulsões; 

(D) traqueobronquite; 

(E) miopia transitória. 

 

QUESTÃO 24. 

O agente antimicrobiano profilático adequado 

para pacientes submetidos à cirurgia 

gastroduodenal é: 

 

(A) cefotetan; 

(B) ampicilina-sulbactam; 

(C) cefoxitina; 

(D) clindamicina;  

(E) cefazolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25. 

A principal causa de febre nas primeiras 48h de 

pós-operatório em paciente submetido à 

cirurgia abdominal é: 

 

(A) infecção do trato urinário; 

(B) atelectasia pulmonar; 

(C) infecção de ferida cirúrgica; 

(D) celulite em local de acesso venoso; 

(E) infecção nosocomial. 

 

 

 

QUESTÃO 26. 

No paciente portador de bócio nodular tóxico 

(nódulo de 1,0cm em lobo direito) com sintomas 

moderados, o tratamento cirúrgico escolhido 

deve ser:  

 

(A) lobectomia direita; 

(B) tiroidectomia subtotal; 

(C) tiroidectomia quase total; 

(D) tiroidectomia total;  

(E) tiroidectomia total + linfadenectomia. 

 

QUESTÃO 27. 

O refluxo gastroesofagiano pode ser tratado por 

diferentes técnicas cirúrgicas. As 

fundoplicaturas com diversas variações tem 

sido utilizadas com sucesso. A fundoplicatura 

considerada como padrão no tratamento desta 

afecção é denominada técnica de: 

 

(A) Lind; 

(B) Belsey; 

(C) Nissen; 

(D) Dor; 

(E) Hill. 
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QUESTÃO 28. 

O reparo de Lichtenstein tornou-se uma técnica 

amplamente utilizada no tratamento cirúrgico 

da hérnia inguinal. O aspecto importante para 

essa preferência se deve a este ser um reparo: 

 

(A) livre de tensão; 

(B) que utiliza uma tela; 

(C) que pode ser feito com anestesia local; 

(D) que não necessita uma tela; 

(E) que tem baixo custo. 

 

 

 

QUESTÃO 29. 

Qual a causa mais comum de obstrução do 

intestino delgado nos países industrializados? 

 

(A) Doença de Crohn. 

(B) Hérnias. 

(C) Neoplasias. 

(D) Aderências. 

(E) tuberculose. 

 

QUESTÃO 30. 

Durante uma colecistectomia qual das opções 

abaixo NÃO representa indicação para 

colangiografia per-operatória? 

 

(A) Suspeita de coledocolitíase. 

(B) Painel funcional hepático anormal. 

(C) Anatomia biliar anômala ou confusa. 

(D) Árvore biliar dilatada. 

(E) Microcálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIATRIA (31 – 40) 

 

QUESTÃO 31. 

Um bebê de 3 meses foi tratado para sífilis 

congênita após nascimento por 10 dias com 

penicilina cristalina. No momento do 

diagnóstico apresentava apenas 

hepatoesplenomegalia. Os exames laboratoriais 

evidenciaram: VDRL sanguíneo 1:16, VDRL no 

líquor negativo, bioquímica e celularidade do 

líquor dentro dos padrões de normalidade, FTA-

ABs positivo e radiografia de ossos longos 

normais. 

Dos seguintes, qual o exame mais apropriado 

para avaliar se o paciente foi tratado de forma 

adequada: 

 

(A) hemocultura; 

(B) cultura líquor; 

(C) VDRL líquor; 

(D) swab nasal e avaliação em campo escuro;  

(E) VDRL sanguíneo. 
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QUESTÃO 32. 

As parasitoses intestinais determinam várias 

consequências; sua maior importância 

relaciona-se ao efeito nocivo sobre a nutrição 

das crianças, seu crescimento e o 

desenvolvimento cognitivo. Sobre o quadro 

clínico das parasitoses intestinas na infância 

assinale a afirmativa INCORRETA : 

 

(A) A Giardia lamblia pode causar esteatorreia, 

perda ponderal, prejuízo na absorção de 

nutrientes, déficit de vitaminas lipossolúveis 

(A, D, E e K), vitamina B12, ferro e lactase; 

(B) Ascaris lumbricoides é uma causa comum de 

semi-oclusão ou oclusão intestinal; 

(C)  Ancylostoma duodenale ou Necator 

americanos é a principal causa de anemia 

ferropriva na infância por hematofagismo; 

(D) Enterobius vermicularis causa a migração dos 

parasitas para a genitália feminina e 

consequente vaginite, cervicite e/ou salpingite; 

(E) Taenia solium pode causar uma 

hiperinfestação em imunodeficientes e 

pessoas HIV+; risco de infecções secundárias 

por enterobactérias e fungos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33. 

Gestante com 40 semanas deu entrada na 

maternidade em trabalho de parto em período 

expulsivo. Não realizou pré-natal e o teste 

rápido para HIV foi positivo. O que poderia 

ainda ser realizado como medida de proteção 

da transmissão vertical para o recém-nascido 

neste caso: 

 

(A) esquema antirretroviral para o recém-nascido 

imediatamente após o nascimento com 

zidovudina na dose: 4mg/kg/dose 12/12h, via 

oral por 4 semanas e 3 doses de nevirapinana 

dose: 12mg/dose, primeira dose até 48 horas 

de vida, segunda 48 horas após a primeira 

dose e a terceira dose 96 horas após a 

segunda dose e não receber leite materno; 

(B) esquema antirretroviral para o recém-nascido 

imediatamente após o nascimento com 

zidovudina na dose: 4mg/kg/dose 12/12h, via 

oral por 4 semanas e não receber leite 

materno; 

(C) realizar clampeamento tardio do cordão 

umbilical, realizar banho do recém-nascido 

ainda na sala de parto, aspiração de vias 

aéreas com cuidados e evitar aspirar 

estômago; 

(D) apenas zidovudina venosa para a mãe durante 

o trabalho de parto pois o uso de zidovudina é 

contraindicado para recém-nascidos; 

(E) esquema antirretroviral para o recém-nascido 

imediatamente após o nascimento com 

nevirapina 3 doses de na dose: 12mg/dose, 

primeira dose até 48 horas de vida, segunda 

48 horas após a primeira dose e a terceira 

dose 96 horas após a segunda dose e não 

receber leite materno. 
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QUESTÃO 34. 

Uma menina de três anos foi levada a seu 

consultório para reavaliação de uma febre 

iniciada 6 dias antes. Sua mãe relatou que a 

temperatura se mantém alta (39 0C). O seu 

exame físico revelava hiperemia de conjuntivas, 

lábios vermelhos e rachados, língua em 

framboesa e adenomegalia cervical indolor. 

Relato de vários familiares com infecção por 

COVID-19 há 3 semanas, porém ela permaneceu 

assintomática neste período. Você diz à mãe 

que o diagnóstico provável é de Doença de 

Kawasaki. A instrução mais apropriada para ser 

a dada a essa mãe é: 

 

(A) um teste de esforço deve ser realizado no 

início do acompanhamento; 

(B) o tratamento imediato com imunoglobulina 

venosa pode evitar o risco de envolvimento 

coronariano; 

(C) o dano cardíaco inclui anormalidades de 

artérias coronarianas; 

(D) o ecocardiograma precisa ser realizado para 

avaliar a presença de aneurisma de coronária;  

(E) o tratamento com aspirina deve ser realizado 

até a febre ceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35. 

Lactente, 4 meses, sexo feminino, previamente 

saudável apresenta febre 38,8 oC há 2 dias, 

sonolência, recusa alimentar. Foi avaliada na 

emergência com diagnóstico de sepsis. 

Realizada ressuscitação hídrica, iniciado 

cetriaxona venosa e a foi admitida na UTI. O 

exame de urina (EAS) evidenciou 50 

leucócitos/campo, 10 hemácias p/campo, 

estearase leucocitária positiva. A hemocultura 

evidenciou o crescimento de GRAM negativo 

com 12 horas de internação. Qual dos seguintes 

exames de imagem seria mais indicado para 

ajudar no manejo deste paciente?   

 

(A) Tomografia computadorizada de abdome. 

(B) Radiografia simples de abdome. 

(A) Ultrassonografia de vias urinárias. 

(B) Cintilografia renal com tecnécio. 

(C) Uretrocistografia miccional. 
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QUESTÃO 36. 

O refluxo gastroesofágico (RGE) é 

caracterizado pelo retorno de conteúdo gástrico 

para o esôfago, atingindo, algumas vezes, a 

faringe, a boca e as vias aéreas superiores. Em 

geral, um processo fisiológico normal que 

ocorre várias vezes por dia principalmente nos 

bebês até 18 meses de idade. Em relação ao 

RGE nesta faixa etária podemos afirmar que: 

 

(A) O refluxo gastroesofágico fisiológico requer 

tratamento com antiácidos e medicamentos 

procinéticos; 

(B) As manifestações clínicas da doença do 

refluxo gastroesofágico podem ser alteração 

da postura com arqueamento do tronco, 

cianose, apneia, recusa alimentar e dificuldade 

ganho de peso; 

(C) O diagnóstico da doença do refluxo 

gastroesofágico deve ser realizado 

fundamentalmente com exames 

complementares como phmetria esofágica de 

24 horas, ultrassonografia abdominal e 

endoscopia digestiva alta; 

(D) O RGE fisiológico afeta até 20% de todos os 

lactentes e inicia-se antes de oito semanas de 

vida. Estas regurgitações diminuem em 

número e volume entre dois e quatro meses e, 

posteriormente, aumentam progressivamente 

com o aumento de idade; 

(E) Em relação à orientação postural no RGE, o 

lactente deve ser mantido em decúbito lateral 

e prona por um período de 20 a 30 minutos 

após a mamada, o que facilita a eructação e o 

esvaziamento gástrico, diminuindo os eventos 

de regurgitação.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37. 

A influenza ocorre durante todo o ano, porém é 

mais frequente no outono e no inverno, quando 

as temperaturas caem, principalmente no sul e 

sudeste do país.Algumas pessoas, como 

idosos, crianças, gestantes e pessoas com 

alguma comorbidade, possuem um risco maior 

de desenvolver complicações devido à 

influenza. A melhor maneira de se prevenir 

contra a doença é vacinar-se anualmente. O 

tratamento antiviral com medicamentos 

inibidores de neuraminidase iniciado até 48 

horas do início dos sintomas pode reduzir a 

duração dos sintomas e, principalmente, a 

redução da ocorrência de complicações da 

infecção pelo vírus. Os antivirais utilizados para 

o tratamento de influenza são:  

 

(A) remdesivir; 

(B) azitromicina; 

(C) ritonavir; 

(D) ganciclovir; 

(E) fosfato de oseltamivir. 

 

 

QUESTÃO 38. 

A icterícia neonatal é muito comum e na maioria 

das vezes não é patológica. Decorre do 

aumento de bilirrubina por aumento da 

produção, diminuição da eliminação e aumento 

da circulação enterohepática. São causas de 

icterícia no período neonatal, EXCETO : 

 

(A) toxoplasmose congênita; 

(B) galactossemia; 

(C) deficiência de alfa 1 antitripsina; 

(D) doença da membrana hialina; 

(E) deficiência de glicose-6 fosfato de 

desidrogenase. 
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QUESTÃO 39. 

A diabetes gestacional ocorre em 5 % das 

grávidas e pode causar danos ao feto e ao 

recém-nascido. Esses efeitos dependem da 

gravidade da diabetes materna. Eles podem ser:  

 

(A) doença cardíaca congênita; 

(B) hipoglicemia; 

(C) anemia; 

(D) taquipneia transitória do recém-nascido; 

(E) macrossomia. 

 

 

 QUESTÃO 40. 

Lactente, 9 meses, sexo feminino é internada 

com quadro de abscesso pulmonar. Apresenta 

lesões de pele compatíveis com eczema desde 

o primeiro mês de vida e já apresentou 3 

episódios de abscessos de pele. Laboratório 

evidencia hemograma normal exceto por uma 

eosinofilia. A suspeita é que ela apresente um 

quadro de imunodeficiência primária. Que tipo 

de imunodeficiência poderia ser neste caso?  

 

(A) Síndrome de hiper IgE. 

(B) Infecção pelo HIV. 

(C) Síndrome de DiGeorge. 

(D) Defeito de célula NK. 

(E) Imunodeficiência combinada severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (41 – 50) 

 

QUESTÃO 41. 

Clarissa, 6 anos, foi levada à consulta por sua 

mãe. Broto mamário apareceu há 6 meses e 

agora está com pelos nos grandes lábios. Nega 

outras queixas. Nega sangramento vaginal. Ao 

exame: Tanner M3P2, altura 1,40 (acima do 

percentil 95) PA: 100x60mmhg, FC 80 bpm. 

Aparelho Respiratório: Murmúrio Vesicular 

Universalmente Audível sem Ruídos 

Adventícios; Aparelho Cardiovascular: ritmo 

cardíaco regular, dois tempos; abdômen indolor 

e sem visceromegalias. Idade óssea de 10 

anos. Qual o provável diagnóstico da 

puberdade precoce de Clarissa? 

 

(A) Puberdade precoce central.  

(B) Puberdade precoce periférica.  

(C) Puberdade incompleta.  

(D) Puberdade precoce tipo telarca isolada.  

(E) Puberdade precoce tipo pubarca isolada.  

 

 

QUESTÃO 42. 

Mulher de 52 anos foi submetida à mamografia 

para rastreamento do câncer de mama. Exame 

mostrou microcalcificações pleomórficas 

agrupadas em quadrante inferior interno da 

mama direita, categoria 5 BIRADS. 

Ultrassonografia das mamas categoria BIRADS 

1. Qual próximo passo da investigação 

diagnóstica?  

 

(A) Core biópsia.  

(B) Mamotomia. 

(C) Punção por agulha fina.  

(D) Repetir ultrassonografia e mamografia em 6 

meses.  

(E) Ressonância magnética das mamas.  
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QUESTÃO 43. 

O câncer de ovário é o sétimo câncer mais 

frequente em mulheres. A maioria dos tumores 

malignos de ovário são diagnosticados em 

estádios mais avançados devido a falta de 

sintomas específicos em estádios iniciais. 

Marque a opção CORRETA  sobre essa doença:  

 

(A) gravidez, uso de anticoncepcional oral 

combinado, obesidade e antecedente de 

câncer de mama são fatores de risco;  

(B) o rastreamento por ultrassonografia 

transvaginal isolado não mostrou benefício 

mas a associação da ultrassonografia com o 

CA 125 foi  capaz de reduzir mortalidade;  

(C) mulheres com prole definida e risco habitual 

de câncer de ovário são candidatas a 

salpingectomia redutora de risco no momento 

de cirurgias abdominais e pélvicas;  

(D) diante da forte suspeita de câncer de ovário as 

cirurgias minimamente invasivas, como 

laparoscopia e robóticas, estão 

contraindicadas pelo risco de ruptura do tumor 

e piora do prognóstico;  

(E)  mulheres portadoras da mutação do BRCA 1 

ou BRCA 2 devem ser aconselhadas a realizar 

ooforectomia bilateral logo após o início da 

menopausa para evitar o aparecimento do 

câncer de ovário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 44. 

Sandra de 30 anos, esta em investigação de 

infertilidade conjugal. Foi submetida a 

histeroscopia diagnóstica com biópsia de 

endométrio. A biópsia mostrou hiperplasia 

atípica de endométrio/ neoplasia intraepitelial 

endometrial. Qual o tratamento recomendado 

para Sandra?  

 

(A) Sistema intrauterino liberador de 

levonorgestrel e biópsias endometriais a cada 

3 meses.  

(B) Ablação endometrial por histeroscopia e 

repetição dos exames após 6 meses.  

(C) Histerectomia total vaginal ou laparoscópica.  

(D) Embolização das artérias uterinas e 

fertilização in vitro logo após.  

(E) Análogo de GnRH por 6 meses, seguido por 

inseminação intrauterina.  
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QUESTÃO 45. 

A idade de início do rastreamento do câncer de 

colo de útero é objeto de muitos estudos. A 

recomendação das Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer de Colo do Útero  é 

iniciar o rastreamento após os 25 anos de 

idade. Além da baixa incidência de câncer do 

colo do útero em mulheres jovens, há 

evidências de que o rastreamento em mulheres 

com menos de 25 anos seja menos eficiente do 

que em mulheres mais maduras. Infelizmente 

ainda é frequente a coleta de colpocitologia em 

mulheres jovens no Brasil.  

Bruna 21 anos, procurou atendimento médico 

pois recebeu o laudo da colpocitologia colhida 

há 1 mês. O exame mostra a presença de lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL).  

 

Qual conduta deve ser adotada para Bruna, 

seguindo as Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer de Colo do Útero?   

 

(A) Captura híbrida para pesquisa de HPV 

oncogênico. 

(B) Colpocitologia e colposcopia em 6 meses.  

(C) Solicitar colposcopia com biópsia. 

(D) Repetir colpocitologia em 1 ano.  

(E) Repetir colpocitologia em 3 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 46. 

Maria, com 8 semanas de idade gestacional, 

queixa-se de náuseas da gravidez. Refere 

náuseas e cerca de dois episódios de vômitos 

todos os dias. Nega outras queixas. Não houve 

perda de peso no intervalo entre as consultas. 

Sobre a condução da queixa de Maria, marque a 

opção CORRETA : 

 

(A) indicar hospitalização para hidratação venosa 

e antieméticos intravensosos;  

(B) iniciar piridoxina e doxilamina via oral;  

(C) Prescrever metilprednisolona via oral;  

(D) indicar fracionamento da dieta e evitar 

medicações até o final do primeiro trimestre;  

(E) solicitar laboratório com eletrólitos, enzimas 

hepáticas, bilirrubina sérica, amilase e lipase.  

 

QUESTÃO 47. 

Célia, 32 anos, com 35 semanas de idade 

gestacional, assintomática.  Fez 

ultrassonografia com diagnóstico de feto morto 

com biometria de 33 semanas de idade 

gestacional. Antecedente de cesariana  em 2018 

por feto em apresentação pélvica. Exame físico: 

PA 120x70 mmHg, fundo uterino 33 cm, 

batimentos cardíacos fetais ausentes, tônus 

uterino normal. Toque com colo fechado, 

grosso e posterior. Qual a conduta obstétrica 

recomendada?   

 

(A) Indução do parto com misoprostol. 

(B) Indução do parto com ocitocina.  

(C) Indução do parto com sonda Foley (Krause).  

(D) Cesariana.  

(E) Amniotomia. 

 

 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉD ICA – R1 / 2021 
Pediatria (IFF), Obstetricia e Ginecologia(IFF), Ge netica (IFF), Infectologia Adulto (INI) 

 

 

 
16 

QUESTÃO 48. 

A pré-eclampsia é uma doença multissistêmica 

que costuma ocorrer na segunda metade de 

gestação, marcada pela presença de 

hipertensão e proteinúria. A administração de 

ácido acetilsalicílico (AAS) em paciente de alto 

risco se mostrou eficaz em prevenir a pré-

eclampsia. Marque a opção que configura um 

fator de risco para essa doença com indicação 

de administração de AAS:  

 

(A) hipertensão arterial crônica;  

(B) deficiência de vitamina D;  

(C) ameaça de abortamento; 

(D) miomatose uterina;  

(E) varizes pélvicas.  

 

 

QUESTÃO 49. 

Malformações uterinas são importantes causas 

de abortamento habitual. Elas deformam a 

cavidade uterina e prejudicam o desempenho 

reprodutivo, aumentando o risco de 

abortamento,  parto prematuro,  restrição de 

crescimento fetal, ruptura prematura das 

membranas e apresentação anômala. Marque a 

opção abaixo que configura o tipo de 

malformação com pior prognóstico obstétrico:   

 

(A) útero didelfo; 

(B) útero arqueado;  

(C) útero bicorno; 

(D) útero septado;  

(E) útero unicorno. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 50. 

Mulher de 28 anos, com 38 semanas de idade 

gestacional interna em trabalho de parto. 

Cardiotocografia (CTG) mostrando padrão 

sinusoide. Ao exame: PA 120x80 mmHg, 

frequência cardíaca materna 88 bpm, tônus 

uterino normal, 3 contrações em 10 minutos 

com 40 segundos de duração (3/10’/40’’), feto 

único, longitudinal, cefálico com dorso a 

esquerda, batimentos cardíacos fetais (BCF) 

110bpm. Colo 6 cm dilatado, 70% apagado, 

bolsa íntegra. Após manobras de ressuscitação 

intrauterina, CTG manteve padrão sinusoide. 

Qual melhor conduta?  

 

(A) Iniciar ocitocina.  

(B) Realizar amniotomia. 

(C) Realizar amnioscopia. 

(D) Cesariana.  

(E) Analgesia de parto.  
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