
EDITAL n. 11/2015

RESIDÊNCIA MÉDICA EXTRA  2016

31/01/2016

 ACESSO DIRETO

1. Este caderno consta de 100 questões objetivas, assim distribuídas: 
Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, 
Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou 
se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver 
algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para 
entregar-lhe outro exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a 
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais 
apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra 
correspondente à resposta assinalada na prova.

5.  Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a 
numeração das questões.

6.  No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta 
esferográfica de t inta AZUL ou PRETA, preenchendo-se 
integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e 
sem rasuras.

 7. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo 
destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição 
para o cartão-resposta.

 8. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após 
terem decorridas duas horas de prova e poderá levar o caderno de 
prova somente no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao 
horário determinado para o término da prova.

 9.  AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE 
PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos seguintes fatores da coagulação é ativado pelo

contato com as superfícies e é capaz de desencadear a

via intrínseca da coagulação?

(A) Fator IX. 

(B) Fator XII. 

(C) Fator XIII. 

(D) Fator tecidual. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A causa mais comum de aneurisma da aorta abdominal é: 

(A) degeneração. 

(B) dissecção. 

(C) infecção. 

(D) ruptura anastomótica.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A piloroplastia, que consiste em uma incisão longitudinal

desde o duodeno, passando pelo piloro até o antro, segui-

da de sutura transversal, é conhecida como piloroplastia

tipo: 

(A) Finney.

(B) Heineke- Miculicz.

(C) Jaboulay.

(D) Judd.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente idoso com história de dor tipo cólica em hipocôn-

drio direito, em crises de longa evolução, apresenta qua-

dro agudo de obstrução intestinal,  com exames de ima-

gem que mostram presença de ar em árvore biliar. O diag-

nóstico deste paciente é: 

(A) hérnia interna.

(B) íleo biliar.

(C) divertículo de Meckel.

(D) bolo de áscaris.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista do divertículo faringoesofágico, 

(A) a esfincterotomia pode ser suficiente, no caso de di-

vertículos pequenos. 

(B) a presença de baixos índices de recidiva é constata-

da quando se restringe à diverticulectomia.

(C) o tratamento endoscópico com septoplastia oferece

baixo risco.

(D) a endoscopia oferece alto risco de perfuração.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui um tumor hepático maligno: 

(A) hemangioma. 

(B) adenoma.

(C) hepatocarcinoma.

(D) hamartoma.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na pancreatite aguda, a demonstração por meio de tomo-

grafia computadorizada de bolhas gasosas no tecido ne-

crótico,  embora infrequente,  constitui  um sinal  indicativo

de 

(A) infecção.

(B) fístula digestiva.

(C) pseudocisto.

(D) cisto verdadeiro.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No carcinoma de vesícula, com relação ao CA 19.9,

(A) a estabilização em níveis altos, após cirurgia curati-

va, significa melhor prognóstico.

(B) a  manutenção  em níveis  elevados,  após  ciclos  de

quimioterapia, é de melhor prognóstico.

(C) a possibilidade de sobrevida longa é grande na pre-

sença de níveis acima de 2000. 

(D) a presença de níveis acima de 1000 está relacionada

com impossibilidade de ressecção.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É contraindicação absoluta de laparoscopia:

(A) coagulopatia grave.

(B) cirurgia abdominal prévia.

(C) peritonite difusa. 

(D) distensão abdominal discreta.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A região cervical é dividida em três zonas. Na zona 1, en-

contram-se os componentes:

(A) carótida, veia jugular, laringe.

(B) traqueia, esôfago, ducto torácico.

(C) faringe, artérias vertebrais, segmento proximal, veia

jugular.

(D) raízes, plexo braquial, parte extracraniana, artéria ca-

rótida, vasos do mediastino superior.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao suprimento arterial da face, deve-se consi-

derar que

(A) o suprimento sanguíneo da pálpebra superior é pri-

mariamente oriundo dos ramos da artéria facial.

(B) a artéria submentual é um ramo da artéria sublingual.

(C) a artéria bucal ascende da artéria facial na inserção

do músculo bucinador.

(D) a ponta nasal é suprida pela artéria angular e pelos

ramos da nasal lateral. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual músculo não é inervado pelo nervo facial?

(A) Masseter. 

(B) Platisma. 

(C) Zigomático maior.

(D) Elevador do ângulo da boca. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na osteomielite aguda hematogênica, a infecção se inicia

na metáfise de um osso longo, com localização mais fre-

quente 

(A) no fêmur distal. 

(B) na tíbia distal. 

(C) na tíbia proximal. 

(D) no fêmur proximal. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epifisiólise proximal do fêmur caracteriza-se por

(A) ser mais comum entre os quatro e oito anos de idade. 

(B) necessitar de punção articular para diagnóstico. 

(C) ser mais frequente em mulheres com osteoporose. 

(D) apresentar dor e limitação no quadril com irradiação da

dor pela coxa e pelo joelho. 
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mediastinite é uma patologia grave associada com altos

índices de mortalidade e morbidade. Qual é a causa mais

comum de mediastinite?

(A) Síndrome de Boerhave. 

(B) Perfuração esofágica por trauma torácico aberto. 

(C) Infeção cirúrgica pós-esternotomia mediana. 

(D) Abcesso  cervical  descendente  (abcesso  parafarín-

geo). 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tumor mais frequente de mediastino anterior?

(A) Cisto broncogênico. 

(B) Timoma. 

(C) Linfoma. 

(D) Neurinoma. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O adenocarcinoma de próstata é a segunda neoplasia ma-

ligna mais frequente no sexo masculino. Estima-se uma

incidência, no Brasil, de cerca de 60.000 novos casos ao

ano. Em relação a esta doença,

(A) a história familiar de adenocarcinoma de próstata é

fator de risco desprezível para a sua ocorrência.

(B) a introdução do exame de PSA (antígeno prostático

específico),  após  a  década de 1990,  levou  a  uma

possibilidade maior de diagnóstico precoce. 

(C) o screening para câncer de próstata consiste em do-

sagem de PSA sérico em todos os pacientes acima

de 45 anos, sem a necessidade de toque retal.

(D) o tratamento curativo para doença localizada, após

diagnóstico  e  estadiamento  clínico  do  câncer  de

próstata, restringe-se à radioterapia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre a litíase urinária, deve-se considerar o seguinte:

(A) a frequência é relativamente comum, pois 80% dos

cálculos urinários contém cálcio em sua composição

primária, mais comumente oxalato de cálcio.

(B) a associação de sepse urinária com cálculos urete-

rais obstrutivos é inexistente.

(C) os exames de imagem são essenciais ao diagnóstico

de litíase renal ou ureteral. O mais sensível e espe-

cífico deles é a ultrassonografia.

(D) a expulsão espontânea de cálculos é rara, mesmo os

cálculos menores que 5 mm têm tratamento eminen-

temente cirúrgico.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 78 anos, com diagnóstico de miocardiopatia di-

latada e fração de ejeção reduzida, encontra-se em segui-

mento ambulatorial por insuficiência cardíaca. Já está em

uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina e

betabloqueador, ambas em doses máximas. Em consulta

ambulatorial  de retorno, a paciente comparece apresen-

tando fibrilação atrial pela primeira vez e classe funcional II

de  NYHA.  Ao exame físico,  PA 110/70 mmHg,  FC 106

BPM, ausência de sinais de congestão pulmonar, sem tur-

gência jugular.   

Sobre o manejo da fibrilação atrial, nesse caso, a conduta

é:

(A) controle da frequência cardíaca. 

(B) encaminhamento para cardioversão elétrica imediata.

(C) controle  da  frequência  cardíaca  e  anticoagulação

oral. 

(D) internação, anticoagulação e cardioversão com amio-

darona IV. 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Homem de 62 anos é atendido no pronto-socorro com

diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra-

desnível do segmento ST. Após realização de checklist,

é submetido à fibrinólise com estreptoquinase. Após a

infusão da medicação, o paciente ainda refere dor e o

ECG mantém o supradesnível do segmento ST. 

Nesse caso, o cateterismo cardíaco

(A) deve ser realizado em caráter de urgência. 

(B) está indicado após controle dos sintomas. 

(C) deve ser realizado antes da alta hospitalar para es-

tratificação.

(D) está contraindicado após fibrinólise com estreptoqui-

nase. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 56 anos, assintomática, procura atendimento

na  unidade  básica  de  saúde  para  consulta  de  rotina,

quando é  observada pressão arterial  de  164/98mmHg

(confirmada com duas medidas com intervalo de 10 mi-

nutos entre as mesmas). Sem antecedentes prévios. 

Esta paciente tem hipertensão arterial

(A) estágio 1 e deve ser iniciada medicação anti-hiper-

tensiva imediatamente. 

(B) estágio 1 e deve ser reavaliada em até dois meses. 

(C) estágio 2 e deve ser iniciada medicação anti-hiper-

tensiva imediatamente. 

(D) estágio 2 e deve ser reavaliada em até um mês. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Adolescente com 17 anos dá entrada em pronto-socorro

com dor abdominal e astenia. Mãe refere quadro clínico

de emagrecimento (5 kg), irritabilidade, poliúria e polidip-

sia nos últimos 15 dias. Ao exame, apresenta-se torporo-

so, desidratado ++++/4+ e hipotenso. Médico plantonista

solicita imediatamente glicemia capilar = 500 mg/dl e ini-

cia hidratação com solução salina. 

A análise laboratorial poderá mostrar:

(A) cetonúria  negativa,  leucocitose,  elevação  de  ureia,

elevação de  TGO e  TGP,  acidose  metabólica  com

ânion GAP baixo.

(B) cetonúria  positiva,  leucopenia,  elevação  de  ureia,

elevação de  TGO e  TGP,  acidose  metabólica  com

ânion GAP elevado.

(C) cetonúria  positiva,  leucocitose,  elevação  de  ureia,

elevação de  TGO e  TGP,  acidose  metabólica  com

ânion GAP elevado.

(D) cetonúria  positiva,  leucopenia,  elevação  de  ureia,

TGO/TGP e amilasemia baixos, acidose metabólica

com ânion GAP elevado.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“É  um anticorpo  monoclonal  humano  contra  o  RANKL

que impede a ligação do mesmo ao respectivo receptor

(RANK) nos osteoclastos. Como consequência, ocorrem

redução da quantidade de RANKL no microambiente ós-

seo,  limitação  da  diferenciação  de  células  precursoras

em osteoclastos maduros e limitação da função e sobre-

vida dos osteoclastos ativados, diminuindo a reabsorção

óssea”. 

O texto descreve as características da seguinte droga utili-

zada no tratamento da osteoporose:

(A) Teriparatida.

(B) Ranelato de estrôncio.

(C) Ácido zoledrônico.

(D) Denosumab.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino teve diagnóstico de tiroidite

de Hashimoto aos 20 anos, quando foram detectados

TSH = 20 mUI/L, anti-TPO e anti-Tg positivos. Durante

a vida da paciente será necessário adequar a dose de

L-tiroxina  para  valores  de  TSH  considerados  ideais

para cada período.

Qual  valor  de TSH está  adequadamente correlacionado

com o estágio de vida?

(A) Gravidez, primeiro trimestre – TSH <2,5 mUI/L.

(B) Gravidez, segundo trimestre – TSH <3,0 mUI/L.

(C) Adulta jovem – TSH entre 0,5-2,5 mUI/L.

(D) Idosa – TSH <2,5 mUI/L.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 25 anos, do sexo feminino, relata surgimento

de pelos escuros e espessos em face e abdome há cerca

de cinco anos, que têm aumentado de volume recentemen-

te. Refere irregularidade menstrual e, no momento, está há

quatro meses sem menstruar.  Realizou os seguintes exa-

mes laboratoriais:

Beta-HCG = negativo; 

GJ = 98 mg/dl; CT = 230 mg/dl; HDL = 38 mg/dl; TG = 200

mg/dl

Testosterona total = 180 ng/ml (VR: 9-83);  DHEA = 1000

ng/dl (VR = 190-800)

DHEAS = 280 g/dl (55-300); Adrostenediona =  320 ng/dl

(VR = 85-275)

17-0HProgesterona 60 min após 250 mcg de ACTH sin-

tético = 300 ng/dl; Prolactina = 18 Ng/ml (até 28)

Cortisol às 8 horas pós 1 mg de dexametasona overnight

= 2,5 mcg/dl

Cortisol urinário livre: três amostras normais

Qual é a etiologia mais provável do hirsutismo dessa paci-

ente?

(A) Hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-

hidroxilase, forma não clássica.

(B) Síndrome de ovários micropolicísticos.

(C) Síndrome de Cushing.

(D) Prolactinoma.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com frequência, são atendidos em serviços de urgência

pacientes  com queixa  de  dor  torácica,  que  associam a

causas cardiológicas. Nem sempre essa associação é cor-

reta. A principal causa de dor torácica de origem não car-

díaca (DTNC) é: 

(A) acalásia idiopática.

(B) espasmo esofagiano difuso. 

(C) doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). 

(D) dor osteomuscular. 
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As principais manifestações clínicas da pancreatite crôni-

ca calcificante são: 

(A) dor abdominal, diabetes, esteatorreia. 

(B) diabetes, ascite, esteatorreia. 

(C) dor abdominal, ascite, esteatorreia.

(D) diabetes, ascite, dor abdominal. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a reação transfusional secundária à contamina-

ção bacteriana,

(A) ocorre hipertensão.

(B) há  aumento  de  2  ºC na temperatura  corporal  pré-

transfusional.

(C) é o plasma o hemocomponente mais frequentemente

contaminado. 

(D) tem como fenômenos raros a dispneia e a taquicar-

dia. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Linfoma do Manto,

(A) a  translocação  envolvendo  os  genes  IGH/CCND1

está presente na forma clássica.

(B) a poliquimioterapia oferece possibilidade curativa. 

(C) o fenótipo CD5 positivo é frequente.

(D) a ausência de ciclina D1 na imuno-histoquímica é ca-

racterística da doença.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A confirmação do Rh negativo faz-se pela: 

(A) pesquisa de anticorpos irregulares (PAI). 

(B) prova de compatibilidade. 

(C) pesquisa do “D” fraco. 

(D) técnica do Coombs direto.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o marcador que apresenta boa especificidade e

sensibilidade e vem sendo usado no diagnóstico de glo-

merulopatia membranosa primária?

(A) SuPAR

(B) Anti PLA 2R

(C) FAN

(D) NGAL

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença renal policística autossômica dominante, qual

é a proteína que apresenta alteração e está relacionada à

produção dos cistos?

(A) Policistina.

(B) Fibrocistina.

(C) Fibronectina.

(D) Hamartina.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com nefropatia diabética que apresenta clea-

rance de creatinina de 29ml/min é classificado como por-

tador de insuficiência renal crônica estágio:

(A) 3b

(B) 3a

(C) 4

(D) 5
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente  do  sexo  masculino,  de  36  anos,  vem  quei-

xando-se de cefaleia que piora após sentar-se ou man-

ter-se de pé por algum tempo. A dor é de caráter holo-

craniano, associada à disacusia. Refere melhora da dor

cerca de 15 minutos após deitar-se.

O diagnóstico mais provável é:

(A) cefaleia atribuída à hipertensão liquórica.

(B) cefaleia atribuída à hipotensão liquórica espontânea. 

(C) cefaleia em salvas.

(D) cefaleia secundária à hemorragia intracraniana aneu-

rismática. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 63 anos, do sexo masculino, deu entrada

na emergência por queixa de hemiparesia direita e afasia

súbitas, na tarde anterior, que duraram cerca de 20 minu-

tos. No momento está assintomático. A tomografia de crâ-

nio sem contraste, realizada cerca de oito horas após os

sintomas,  não  mostrou  nenhuma  lesão  aguda.  Trouxe

consigo um exame de  Holter cardíaco, que mostrou um

episódio de fibrilação atrial intermitente. Não há evidência

de lesão de grandes vasos cervicais. Seu  clearence de

creatinina é de 22 ml/min e não há história pregressa de

hemorragias.

Qual é a escolha de profilaxia secundária mais indicada

neste caso?

(A) Aspirina + Clopidogrel. 

(B) Dabigatrana. 

(C) Aspirina. 

(D) Varfarina. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 29 anos, ansiosa, foi ava-

liada no pronto-socorro  por  queixa  de parestesias  em

mãos, de início há cinco dias e piora progressiva. Fez

uso recente de anti-inflamatórios, sem melhora. Foi pres-

crito benzodiazepínico e liberada para casa. Agora a pa-

ciente  retorna,  três  dias  depois,  queixando-se de dor-

mência em membros superiores e inferiores, dificuldade

em deambular,  seguida de piora para segurar objetos.

Percebeu dor lombar associada ao quadro. Refere ante-

cedente de quadro viral autolimitado (rash cutâneo, mial-

gia, febre baixa, artralgia, hiperemia conjuntival) há cer-

ca de duas semanas. Apresenta paresia facial difusa bi-

lateral, motilidade ocular preservada, fraqueza importan-

te em membros inferiores, moderada em membros supe-

riores, arreflexia global.

A melhor opção terapêutica, neste caso, é:

(A) Metilprednisolona. 

(B) Piridostigmina. 

(C) Plasmaférese. 

(D) Dextrose e hematina. 
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões

37 e 38.

Paciente do sexo masculino, de 72 anos, sem pneu-

mopatia  prévia,  com quadro  de  dispneia  ventilatório

dependente, febre de 38,6 ºC, tosse com expectora-

ção produtiva, de coloração amarelada, astenia e fra-

queza, que se iniciou há dois dias. Fez uso de anti-

térmicos no abrigo onde mora e, como não obteve me-

lhora, procurou o pronto atendimento hospitalar. Paci-

ente apresenta confusão mental. Radiografia de tórax

evidenciou infiltrado interstício alveolar pulmonar bila-

teral. Hemograma com 17000 leucócitos, com 7% de

bastões.  PCR elevada.  FR:  22 IPM e PA:  120 x 80

mmHg. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta a ser adotada no pronto-socorro é: 

(A) acompanhamento ambulatorial e tratamento com an-

tibioticoterapia para pneumonia adquirida na comuni-

dade, excluindo-se S.pneumoniae. 

(B) internação hospitalar e tratamento com antibioticote-

rapia  para  pneumonia  nosocomial,  incluindo-se  P.

aeruginosa. 

(C) acompanhamento ambulatorial e tratamento com an-

tibioticoterapia para pneumonia adquirida na comuni-

dade, incluindo-se Legionella sp.

(D) internação hospitalar e tratamento com antibioticote-

rapia para pneumonia adquirida na comunidade, in-

cluindo-se Legionella sp. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A abordagem inicial para tratamento com antibioticoterapia

desse paciente é:

(A) Amoxilicina 500 mg, 1 comprimido por via oral, de 8/8

horas, por sete dias. 

(B) Azitromicina 500 mg, via oral, dose única diária, por

três dias. 

(C) Moxifloxacino 400 mg, via endovenosa, dose única

diária, de 7 a 14 dias. 

(D) Meropenem 1 g, via endovenosa, de 8/8 horas, de 10

a 14 dias. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o Consenso Brasileiro para tratamento da

artrite reumatoide, 

(A) o uso de anti-TNFs está limitado à presença de falha de

drogas modificadoras do curso de doença (DMARDs)

imunobiológicas. 

(B) o uso de ICAD (indicadores clínicos de atividade de

doença) está restrito ao ambiente de pesquisa clíni-

ca. 

(C) os  pacientes  com artrite  reumatoide  têm risco  au-

mentado para TB (tuberculose) ativa e, portanto, de-

vem receber quimioprofilaxia para esta doença. 

(D) o rastreamento de tuberculose é recomendado para o

uso de agentes imunobiológicos e, quando indicado,

tratamento de TBIL (tuberculose infecção latente). 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

J.B.S., de 45 anos, do sexo feminino, foi atendida em am-

bulatório  de clínica médica com relato  de que,  há  oito

anos, apresenta dor na região plantar dos calcanhares e

que, após ter sido submetida à avaliação médica, rece-

beu o diagnóstico de reumatismo e que lhe haviam sido

prescritos  medicamentos  cujos  nomes não se  recorda.

Nesse intervalo de tempo, passou a apresentar dor e al-

terações nos punhos, que a impossibilitam de fechar as

mãos e também dor e vermelhidão nos joelhos e tornoze-

los.  Apresentou,  também, rigidez matinal,  com duração

de três horas,  por vários meses. Negou possuir  outras

doenças e informou que sua mãe apresentava problema

de reumatismo. Ao exame físico, observaram-se diminui-

ção da flexão dos punhos (bilateralmente), dor nas articu-

lações  metacarpofalangianas  (bilateralmente),  presença

de discreto derrame articular nos joelhos e dor à palpa-

ção das articulações metacarpofalangianas e dos calca-

nhares. O restante do exame não apresentou alterações.

Exames complementares realizados mostraram fator reu-

matoide (teste do látex) positivo, níveis elevados de pro-

teína C reativa e aceleração da velocidade de hemosse-

dimentação. Radiografias das mãos e dos pés mostraram

estreitamento  dos  espaços  articulares  e  lesões  ósseas

erosivas. 

Com base nestas informações clínico-laboratoriais, o prin-

cipal diagnóstico para a paciente é:

(A) lúpus eritematoso sistêmico. 

(B) artrite reumatoide. 

(C) espondilite anquilosante. 

(D) doença de Behçet. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O delírio é um dos temas mais estudados da psicopatolo-

gia. Sabe-se que o delírio 

(A) é patognomônico da esquizofrenia paranoide quan-

do, na ausência de alterações do humor, é de temáti-

ca persecutória. 

(B) pode ser tanto do tipo auditivo quanto do visual, sen-

do o primeiro mais comum da esquizofrenia e o últi-

mo mais comum das encefalopatias agudas que re-

percutem com delirium. 

(C) é  definido  como  verdadeiro  (primário)  quando  for

bem sistematizado e com coerência interna. 

(D) é diferente do delirium, que é uma síndrome com re-

baixamento de nível de consciência, pois ele é uma

alteração do juízo que ocorre mesmo com manuten-

ção do nível de consciência. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na maioria das vezes, a insônia crônica tem como etiolo-

gia: 

(A) a apneia do sono. 

(B) uma encefalopatia subcortical.  

(C) uma causa indefinida (idiopática ou primária). 

(D) um transtorno mental. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei Eloy Chaves está relacionada

(A) às Caixas de Aposentadorias e Pensões.

(B) ao Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.

(C) às Normas Operacionais Básicas.

(D) às Ações Integradas de Saúde.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das propostas do Movimento da Reforma Sanitária

Brasileira se relacionou

(A) ao reconhecimento da saúde como direito dos que

trabalhavam com carteira assinada.

(B) à criação do Instituto Nacional de Assistência Médica

da Previdência Social.

(C) à centralização administrativa e financeira da saúde.

(D) ao  favorecimento  do  controle  social  das  ações  de

saúde.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os usuários podem participar da gestão do Sistema Único

de Saúde em espaços como:

(A) Consórcios Intermunicipais de Saúde.

(B) Conferências e Conselhos de Saúde.

(C) Comissão Intergestora Bipartide.

(D) Comissão Intergestora Tripartide.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Operacional Básica (NOB) do Sistema Único de

Saúde (SUS), segundo a qual o município passa a ter po-

deres plenos  e  são  criadas a  gestão plena  de atenção

básica e a gestão plena do sistema municipal, foi a

(A) NOB 91.

(B) NOB 93.

(C) NOB 96.

(D) NOB 2002.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os três componentes do Pacto Pela Saúde de 2006 fo-

ram:

(A) pacto pela vida, pacto em defesa do Sistema Único

de Saúde e pacto de gestão do Sistema Único de

Saúde.

(B) pacto da saúde da criança, pacto da saúde do idoso

e pacto da saúde da gestante.

(C) pacto da promoção da saúde, pacto da prevenção de

doenças e pacto da reabilitação de agravos.

(D) pacto do planejamento descentralizado, pacto da uni-

versalidade do acesso e pacto da equidade do aten-

dimento.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um exemplo de prevenção secundária:

(A) reabilitação em caso de invalidez.

(B) programa de imunizações.

(C) educação em saúde.

(D) cirurgia de apendicite.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma característica da Estratégia Saúde da Família:

(A) atenção voltada à doença, a partir  do atendimento

em nível secundário.

(B) desvinculação  dos  princípios  do  Sistema Único  de

Saúde, pela criação de novas diretrizes de ações.

(C) trabalho em equipe multiprofissional, com possibilida-

de de ações intersetoriais.

(D) prioridade por  lei  na implantação da estratégia  em

municípios menores e mais distantes.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Indicadores  epidemiológicos  podem  ser  conceituados

como medidas contadas ou calculadas que representam a

matéria-prima essencial para a análise de saúde. Desse

modo, proporção é uma

(A) medida matemática em que o numerador de uma fra-

ção é um subconjunto do denominador dessa fração.

(B) medida matemática que expressa a relação de duas

grandezas da mesma dimensão e natureza, porém o

numerador não é um subconjunto do denominador.

(C) medida matemática que integra múltiplas dimensões

e diferentes variáveis, além de ser expressa sob for-

ma de fração ou de escala.

(D) medida  matemática  que  pode  ser  calculada  divi-

dindo-se o peso pelo quadrado da altura de um paci-

ente.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É exemplo de estudo descritivo:

(A) caso-controle.

(B) coorte.

(C) ensaio clínico.

(D) relato de caso.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos estudos ecológicos, uma hipótese criada no nível po-

pulacional que não pode ser confirmada individualmente

é relacionada:

(A) à razão ecológica.

(B) à falácia ecológica.

(C) ao risco ecológico.

(D) à eficácia ecológica.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a tabela a seguir em um estudo de prevalência.

TABELA PADRÃO

Exposição
DOENÇA

TOTAL
+ -

+ A B A + B

- C D C + D

TOTAL A + C B + D A+ B + C + D 

A prevalência global da doença pode ser calculada pela

seguinte fórmula:

(A) A/A+B.

(B) A/A+C.

(C) A+C/A+B+C+D.

(D) B+D/ A+B+C+D.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a tabela a seguir em um estudo de caso-contro-

le.

Casos Controle

Expostos a b

Não expostos c d

TOTAL a + c b + d

A razão de chances (odds ratio) pode ser calculada pela

seguinte fórmula:

(A) AxB/CxD.

(B) AxD/BxC.

(C) A+B/C+D.

(D) A+D/C+D.
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se o resultado do risco relativo de um estudo de coorte for

maior que um (1) e o intervalo de confiança deste resulta-

do não passar pelo um (1),

(A) a medida de associação (risco relativo) evidencia que

a exposição pode ser interpretada como fator de ris-

co para o desfecho avaliado na coorte.

(B) a medida de associação (risco relativo) evidencia que

não há associação entre a exposição e o efeito avalia-

do na coorte.

(C) a medida de associação (risco relativo) evidencia que

a exposição pode ser interpretada como fator de pro-

teção para o desfecho avaliado na coorte.

(D) o cálculo de medidas de associação fica inviabilizado

por ser um estudo descritivo (coorte).

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os dados na tabela a seguir de um ensaio clíni-

co.

Exposição ou característica
Doença

TOTAL
SIM NÃO

Experimental a b a + b

Controle (placebo) c d c + d

A eficácia (redução do risco relativo) pode ser calculada

por meio da seguinte fórmula: 

(A) 1 menos o risco relativo.

(B) 1 dividido pelo risco relativo.

(C) 1 multiplicado pelo risco relativo.

(D) 1 mais o risco relativo.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a tabela a seguir sobre um teste diagnóstico.

TABELA PADRÃO – RESULTADO DE UM TESTE

Resultado
DOENÇA

TOTAL
+ -

+ A B A + B

- C D C + D

TOTAL A + C B + D A+ B + C + D 

A acurácia do teste pode ser calculada pela seguinte fór-

mula:

(A) A + B / A + B + C + D.

(B) A + C / A + B + C + D.

(C) A + D / A + B + C + D.

(D) A / A + B.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos objetivos dos testes em paralelo é aumentar 

(A) a sensibilidade de um programa de triagem.

(B) a especificidade de um programa de triagem.

(C) o prognóstico da doença.

(D) a adesão ao tratamento pelos pacientes.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A psoríase é uma dermatose crônica caracterizada por le-

sões eritêmato-escamosas, de ocorrência universal. Nes-

sa dermatose,

(A) a curetagem metódica de Brocq, que consiste na ras-

pagem da lesão, fornece dois sinais clínicos: sinal da

vela e o sinal de Koebner.

(B) a causa é desconhecida, ocorre igualmente em am-

bos os sexos. É doença geneticamente determinada.

Não afeta áreas de dobras ou semimucosas genitais.

(C) os traumas cutâneos de diversas naturezas podem

determinar  o  aparecimento  de  lesão  em área  não

comprometida,  o que é conhecido como fenômeno

de Zileri.

(D) a administração e interrupção de corticoide sistêmico

pode resultar no agravamento da condição ou no de-

senvolvimento de psoríase pustulosa generalizada.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo pênfigo refere-se a um grupo de doenças que

têm como característica comum a presença de bolhas in-

traepidérmicas.  Sobre  os  pênfigos,  deve-se  considerar

que

(A) o vulgar pode ocorrer de forma não endêmica e en-

dêmica.  A  forma  endêmica  também  é  conhecida

como “fogo selvagem” e tem ocorrência familiar.

(B) o foliáceo é a forma mais grave. Inicia-se, em mais

de 50% dos casos, com lesões exulceradas em mu-

cosa oral, semelhantes a aftas, antes do aparecimen-

to de lesões na pele.

(C) o sinal de Nikolsky, que se caracteriza pelo desliza-

mento  da  pele  aparentemente  normal  próxima  de

área comprometida, quando se faz uma fricção, está

presente nessa doença.

(D) a prognose mudou completamente com a introdução

da penicilina no tratamento da doença. Antes, a maio-

ria dos doentes evoluía para êxito letal.

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A endocardite  bacteriana  (EI)  é  uma doença  infecciosa

grave, com manifestações clínicas variadas, que pode ter

apresentações de início insidioso por semanas ou meses,

mas também se apresentar com evolução rápida e devas-

tadora. Tendo em vista essas condições clínicas,

(A) a valva mais comprometida nos casos de endocardi-

te relacionada ao serviço de saúde é a aórtica.

(B) a hemorragia conjuntival e a presença de manchas

de Roth são consideradas fenômenos vasculares.

(C) o diagnóstico é possível quando há dois critérios me-

nores positivos e ecodoppler transtorácico negativo. 

(D) os pacientes com EI tratada apresentam alto risco de

reincidência de infecção.

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome hepatorrenal (SHR) caracteriza-se por insufi-

ciência renal funcional em pacientes com insuficiência he-

pática aguda ou crônica. Quanto às complicações das do-

enças hepáticas, a SHR

(A) tem como fatores predisponentes em pacientes cir-

róticos: infecção bacteriana, diarreia profusa e vômi-

tos.

(B) é dividida em tipo 1 – progressão lenta e tipo 2 – iní-

cio rápido.

(C) caracteriza-se por vasodilatação do sistema arterial

esplâncnico, renal e cerebral.

(D) requer reposição de sódio nos casos de hiponatremia

dilucional (Na < 120 mEq/L), sem restrição hídrica.
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▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos meses, foi noticiada nas mais variadas mídias

a preocupação do Ministério da Saúde (MS) em relação

ao zica vírus. A coexistência da infecção materna pelo ví-

rus com casos de fetos com microcefalia fez com que o

MS redefinisse  o  valor  do perímetro  cefálico  para fetos

nascidos a termo para menor ou igual a 

(A) 30 cm 

(B) 31 cm 

(C) 32 cm 

(D) 33 cm 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regulamentaçao do planejamento familiar no Brasil, por

meio da Lei n. 9.263/1996, foi uma conquista importante

para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação

dos direitos reprodutivos. Conforme consta na referida lei,

o planejamento familiar é entendido como o conjunto de

açoes de regulaçao da fecundidade, de forma que garanta

direitos iguais  de constituiçao,  limitaçao ou aumento da

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Art. 2º). A

atençao em planejamento familiar contribui para a reduçao

da morbimortalidade materna e infantil na medida em que 

(A) diminui o numero de gestaçoes nao desejadas e de

abortamentos provocados. 

(B) permite a laqueadura tubária no momento do parto, o

que facilita o controle familiar do número de filhos. 

(C) permite a realização de cesariana quando o desejo

de laqueadura for expresso de maneira formal. 

(D) oferece como melhor método de controle da natalida-

de a laqueadura tubária. 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Talvez o principal indicador do prognostico ao nascimento

seja o acesso à assistencia pré-natal. Segundo a Organi-

zaçao Mundial da Saude (OMS), o numero adequado de

consultas seria igual ou superior a 

(A) 9

(B) 8

(C) 7

(D) 6

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia é definida durante a gestaçao com os valores de

hemoglobina (Hb) abaixo de 11 g/dl. O rastreamento deve

ser oferecido a toda gestante o mais precocemente na vin-

culaçao do pré-natal  e com aproximadamente 28 sema-

nas. Uma gestante com Hb acima de 11 g/dl deverá rece-

ber suplementação de

(A) dois comprimidos por dia de sulfato ferroso após 20

semanas. 

(B) três comprimidos por dia de sulfato ferroso após 20

semanas. 

(C) quatro comprimidos por dia de sulfato ferroso após

20 semanas. 

(D) um comprimido de sulfato ferroso se não apresentar

fatores de risco para anemia até o final da gestação.
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▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rastreamento para diabetes mellitus gestacional (DMG),

de acordo com os fatores de risco, deve ser oferecido a

toda gestante durante o pré-natal (grau de recomendaçao

B – nivel de evidencia II). Conforme a proposta do Manual

de gestaçao de alto risco  (Febrasgo, 2011),  no capitulo

sobre diabetes mellitus gestacional,  

(A) gestantes com glicemia de jejum inferior a 85 mg/dl e

sem fatores de risco: rastreamento negativo, deve-se

repetir a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas de

gestação. 

(B) gestantes no início do pré-natal, deve ser realizado

teste de tolerancia à sobrecarga de glicose, de 75 g,

sendo os valores de corte: jejum 95 mg/dl, uma hora

apos 180 mg/dl e duas horas apos 155 mg/dl. Um va-

lor alterado confirma o diagnostico. 

(C) gestantes com glicemia ocasional  entre  140 e 200

mg/dl, o diagnóstico de diabetes gestacional deve ser

considerado. 

(D) gestantes com glicemia de jejum inferior a 85 mg/dl e

com fatores de risco: rastreamento positivo, deve-se

realizar nova glicemia de jejum em quatro semanas. 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rastreamento para toxoplasmose deve ser oferecido a

todas as gestantes no início do PN. De acordo com o re-

sultado da sorologia, 

(A) IgG e IgM negativos: rastreamento negativo. Deve-se

tranquilizar  a gestante,  não sendo necessária nova

coleta. 

(B) IgG e IgM positivos: provável infecção aguda. Deve-

se solicitar teste de avidez para IgG. Se maior que

60%, é indicativo de infecção recente inferior a qua-

tro meses.  

(C) IgG e IgM positivos: provável infecção aguda. Deve-

se solicitar teste de avidez para IgG. Se menor que

20%, é indicativo de infecção recente inferior a qua-

tro meses. 

(D) IgG positivo e IgM negativo: deve-se proceder novo

exame com quatro semanas. 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Gestante de 29 anos, primigesta, idade gestacional pela

ecografia do primeiro trimestre de 32 semanas, procura

unidade de saúde com queixa de cefaleia, epigastralgia e

diminuição dos movimentos  fetais.  Fez cinco consultas

de pré-natal. Ao exame físico, apresenta PA de 160x120

(aferição sentada), edema de membros inferiores 3+/4 e

BCF de 120 BPM.

A conduta adequada para esse caso é:

(A) internação, sulfato magnésio, hidralazina, corticotera-

pia e avaliação do bem-estar fetal. 

(B) internação,  hidralazina  e  interrupção  imediata  da

gestação. 

(C) internação, hidralazina, sulfato de magnésio e inter-

rupção imediata da gestação. 

(D) hidralazina, corticoterapia e, na melhora da pressão

arterial, acompanhamento ambulatorial. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 27 anos chega ao pronto atendimento he-

modinamicamente estável com história de atraso mens-

trual,  dor,  sangramento  vaginal  e  beta  HCG de 2.500

mUI/ml. Foi solicitada ultrassonografia transvaginal que

demonstrou tumoração anexial à direita de 3,5 cm, com

presença de líquido livre no fundo de saco.

Admitindo-se  o  diagnóstico  de  gestação  ectópica,  qual

deve ser a conduta? 

(A) Conduzir ambulatorialmente, com monitorização dos

valores de beta HCG e ultrassonografia transvaginal,

a cada três dias. 

(B) Iniciar  tratamento com metotrexato,  pois  a  paciente

preenche critérios para seu uso, utilizando-se um es-

quema em dose  única,  intramuscular,  associado  a

dosagens de beta HCG no quarto e no sétimo dias,

após o tratamento, e, após, semanalmente, até valo-

res de beta HCG menores que 5 mUI/ml. 

(C) Indicar tratamento cirúrgico imediato, pois a paciente

não preenche critérios  para  o  uso  de  metotrexato,

optando preferencialmente por laparotomia para sal-

pingectomia. 

(D) Iniciar tratamento com metotrexato, pois a paciente

preenche critérios para seu uso, sendo utilizado um

esquema em duas doses, intramuscular, com a se-

gunda dose após quatro dias da primeira, associado

a dosagens semanais de beta HCG até valores me-

nores que 5 mUI/ml. 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 29 anos, com atraso menstrual e beta HCG

positivo,  realiza ultrassonografia transvaginal,  que revela

gestação gemelar de 11 semanas com presença de mem-

brana intergemelar com aspecto de “lâmbda”. Nesse caso,

trata-se de uma gestação 

(A) monocoriônica monoamniótica. 

(B) monocoriônica diamniótica. 

(C) diocoriônica diamniótica. 

(D) diocoriônica monoamniótica. 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com aproximadamente 530 mil casos novos por ano no

mundo, o cancer do colo do utero é o terceiro tipo de can-

cer  mais  comum entre  as mulheres,  sendo responsável

pelo  óbito  de  274  mil  mulheres  por  ano  (WHO,  2008).

Uma das diretrizes atuais  do MS para rastreamento do

câncer do colo uterino é iniciar o rastreamento

(A) com o início da atividade sexual. 

(B) a partir dos 20 anos, para mulheres que já tiveram

atividade sexual. 

(C) a partir dos 22 anos, para mulheres que já tiveram

atividade sexual. 

(D) a partir dos 25 anos, para mulheres que já tiveram

atividade sexual. 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A recomendação atual do MS para rastreamento do cân-

cer de mama leva em consideração a idade e a presença

de fatores de risco. As novas diretrizes recomendam 

(A) rastreamento anual com mamografia a partir dos 40

anos. 

(B) rastreamento com exame clínico anual e mamografia

anual a partir dos 40 anos. 

(C) rastreamento com exame clínico anual e, se alterado,

mamografia entre 40 e 49 anos. 

(D) rastreamento com mamografia anual a partir dos 45

anos. 
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▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 23 anos, nuligesta, em uso de pílula contra-

ceptiva oral combinada, 21 comprimidos contendo etini-

lestradiol 30 mcg e levonorgestrel 150 mcg, há seis me-

ses. Procurou o ginecologista com queixa de crise de en-

xaqueca com aura há três meses. Apresentou relatório do

neurologista em que se descarta doença neurológica ati-

va.

Diante deste caso, o médico deverá 

(A) tranquilizar a paciente, afirmando tratar-se de quadro

benigno e sem relação com o contraceptivo. 

(B) tranquilizar a paciente, afirmando tratar-se de quadro

benigno,  sem relação  com  o  contraceptivo,  porém

prescrever um AINH para melhorar o quadro álgico. 

(C) tranquilizar a paciente, afirmando tratar-se de quadro

benigno,  sem relação  com  o  contraceptivo,  porém

prescrever um antienxaquecoso derivado da ergota-

mina. 

(D) suspender o contraceptivo.

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 18 anos nega uso de preservativos e refere

corrimento vaginal com odor fétido. Foi realizado teste de

KOH, sendo positivo, e coleta de material para a micros-

copia, a qual demonstrou clue cells.

O tratamento para este caso é:

(A) Azitromocina 1 g, dose única, e Ciprofloxacino 500 mg,

dose única. 

(B) Metronidazol 2 g, dose única.

(C) Metronidazol 500 mg, 12/12horas, por três dias.

(D) Fluconazol 150 mg, dose única.

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mãe leva criança de 11 anos à consulta com o ginecolo-

gista por ter percebido um corrimento amarelado deposi-

tado no forro da calcinha da sua filha. Ao ser questiona-

da, a criança relatou que notou apenas a presença de

uma secreção branca, sem prurido e odor. Negava me-

narca. Ao exame físico, evidenciou-se secreção leitosa

inodora.

Tal quadro caracteriza 

(A) vulvovaginite inespecífica. 

(B) vulvovaginite específica. 

(C) provável corpo estranho. 

(D) leucorreia fisiológica. 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 22 anos, com amenorreia primária e vida se-

xual ativa. Possui ultrassonografia pélvica que demonstra

ausência de útero e cariótipo 46 XY. 

Em qual das síndromes a seguir a paciente se enquadra? 

(A) Rokotansky-Kuster-Hause. 

(B) Turner. 

(C) Morris. 

(D) Savage.
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▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A International Continence Society (ICS) define prolapso

genital como o descenso da parede vaginal anterior e/ou

posterior, ou do ápice da vagina (útero ou cúpula vaginal,

de pacientes histerectomizadas). Diante de uma paciente

com prolapso genital sintomático deve-se proceder com o

tratamento 

(A) cirúrgico, sendo a correção sítio-específica para cada

compartimento a melhor opção. 

(B) cirúrgico, sendo a cirurgia de Kelly-Kennedy a melhor

opção. 

(C) conservador,  e,  caso não apresente resultados em

seis meses, encaminhar para tratamento cirúrgico. 

(D) conservador,  e,  caso não apresente resultados em

três meses, encaminhar para tratamento cirúrgico. 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 56 anos refere sangramento vaginal. Meno-

pausa aos 47 anos. Trouxe ultrassonografia transvagi-

nal, a qual revelou útero em AVF, com volume de 80 ml,

endométrio de 12 mm e ovários atróficos. 

O exame padrão-ouro para investigação é: 

(A) videolaparoscopia. 

(B) histeroscopia com biópsia.

(C) curetagem uterina semiótica. 

(D) curetagem com cureta de Muller. 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 34 anos procura atendimento com queixa de

perda urinária aos esforços há cinco anos, após o último

parto, com piora no último ano e grande desconforto so-

cial. Tem antecedentes de três partos normais hospitala-

res,  apresentando-se ao exame físico com IMC = 21,

normotensa e com prolapso da parede vaginal anterior

estádio I, sem outras distopias genitais. Solicitado o es-

tudo  urodinâmico,  o  resultado  mostrou  perda  urinária

com 60 cmH20.

Diante desse quadro, a opção terapêutica é: 

(A) colpoperineoplastia (cirurgia de Kelly-Kennedy). 

(B) cirurgia de sling transobturatório. 

(C) drogas colinérgicas. 

(D) cirurgia de Marshall-Marchetti-Krantz. 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a tabela de crescimento da Organização Mundial

de Saúde, em um lactente do sexo masculino de seis me-

ses de vida, que nasceu com peso de 3.400 g, estatura de

50 cm e mediu 35 cm na avaliação do perímetro cefálico

(PC), quais parâmetros seriam esperados para um desen-

volvimento pôndero-estatural  normal (dentro do percentil

50)?

(A) Peso de 6 kg, estatura de 60 cm e PC de 40 cm. 

(B) Peso de 7 kg, estatura de 65 cm e PC de 45 cm. 

(C) Peso de 8 kg, estatura de 68 cm e PC de 44 cm. 

(D) Peso de 10 kg, estatura de 75 cm e PC de 45 cm. 
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▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação às vitaminas A, C, D e K, que são essenciais

ao bom desenvolvimento da criança, considera-se o se-

guinte:

(A) a vitamina D existe em duas formas biologicamente ati-

vas: D2 ou ergocalciferol, que é obtida pela irradiação

ultravioleta do ergosterol vegetal, e D3 ou colecalciferol

sintetizada na pele através dos raios ultravioletas sobre

o 7-deidrocolesterol cutâneo, responsável por 90% da

vitamina D do organismo. 

(B) a vitamina C participa de várias funções metabólicas

como a síntese do colágeno, da elastina e da norepi-

nefrina,  e diminui  a biodisponibilidade do ferro  ele-

mentar. 

(C) a pro-vitamina A (carotenoide) é encontrada em alimen-

tos de origem animal e a vitamina A preformada (reti-

nol), nos alimentos de origem vegetal. A vitamina A é

componente da rodopsina ou púrpura visual, pigmento

fotossensível  dos  cones  e  bastonetes,  responsáveis

pela excitação visual mediante a ação da luz. 

(D) a vitamina K é necessária para a ativação dos fatores

da coagulação sanguínea (II, VII, IX e X) e desempe-

nha funções também no metabolismo ósseo. A vitamina

K1 é produzida pelas bactérias intestinais, a vitamina

K2 é encontrada nos vegetais verdes folhosos e a vita-

mina K3 é sintética. 

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pediatria, é muito comum a queixa dos pais a respeito

de distúrbios do sono em seus filhos. No que se refere a

esse problema, 

(A) nas idades entre zero e seis meses de vida, é consi-

derado distúrbio do sono acordar à noite e solicitar

alimentação noturna. 

(B) na faixa etária entre três e cinco anos, as influências

ambientais e as modulações sociais dos hábitos do

sono são insignificantes para determinar o comporta-

mento da criança. 

(C) na faixa etária entre cinco e dez anos, são raras a

falta de limites e as dificuldades da higiene do sono. 

(D) nos adolescentes, a principal causa encontrada para

os distúrbios do sono é o atraso na fase do sono. 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Das doenças respiratórias que acometem os recém-nasci-

dos logo após o nascimento,

(A) a doença da membrana hialina resulta da deficiência

quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar,  do

desenvolvimento pulmonar incompleto e da compla-

cência exagerada da caixa torácica. O Rx típico mos-

tra infiltrado reticulogranular difuso, com opacificação

quase completa do tórax, na maioria dos casos. 

(B) a síndrome de aspiração de mecônio tem como carac-

terística radiológica a presença de opacidades irregu-

lares, áreas hiperinsufladas, retificação do diafragma e

aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. 

(C) a taquipneia transitória do recém-nascido ou síndro-

me do pulmão úmido geralmente aparece logo após

o nascimento e tem resolução clínica de três a cinco

dias, sendo necessário, na maioria dos casos, o uso

de ventilação mecânica para o tratamento das crian-

ças afetadas.

(D) a hipertensão pulmonar persistente neonatal é uma

síndrome clínica caracterizada por hipoxemia grave e

refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguí-

neo pulmonar e shunt esquerda-direita através do fo-

râmen oval e ou canal arterial.  
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▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em crianças com sintomas intestinais causados pela in-

festação com a Giardia intestinalis (Giardia lamblia),

(A) a diarreia crônica e a síndrome de má-absorção são

formas raras de manifestação dessa parasitose intes-

tinal. 

(B) a diarreia protraída ou intermitente é rara. 

(C) a anorexia combinada com a má-absorção intestinal

leva a significante perda de peso,  failure to thrive e

anemia.

(D) a giardíase é de fácil tratamento na presença de imu-

nodeficiência  humoral  e  desnutrição proteico-calóri-

ca.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à contraindicação ao aleitamento materno,

considerando-se a sua importância na alimentação infantil,

a puérpera com

(A) exposição previa à gestação ao citomegalovírus não

deve amamentar o seu filho, mesmo se ele tiver nas-

cido a termo, pelo risco de transmissão vertical do ví-

rus materno. 

(B) tuberculose ativa (não resistente às drogas), em tra-

tamento específico antituberculoso há mais de duas

semanas antes do nascimento do filho,  pode ama-

mentar seu filho no seio materno. 

(C) infecção pelo vírus linfotrópico humano (HTLV) pode

amamentar seu filho no seio materno porque o risco

de transmissão do vírus através do aleitamento ma-

terno é desprezível. 

(D) hepatite C tem contraindicação de amamentar seu fi-

lho em função da importante transmissão vertical do

vírus C da hepatite através do leite humano. 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência  à  conduta  nos contactantes  de varicela

aguda,

(A) a imunoglobulina específica contra o vírus  Varicela

zoster  (VariZIG) deve ser utilizada em todo recém-

nascido, independente da sua idade gestacional, se

a mãe manifestar varicela aguda antes de 48 horas

do pós-parto. 

(B) a VariZIG pode ser administrada às mulheres grávi-

das não imunes, contactantes íntimas do vírus selva-

gem, mas não deve ser utilizada em imunodeficien-

tes graves não imunes, expostos de forma íntima ao

vírus selvagem. 

(C) a vacina, nos casos onde for indicada a vacinação

contra  a  varicela,  deve  ser  retardada  até  um ano

após a utilização da VariZIG. 

(D) a vacina contra varicela feita até uma semana após o

contato com o vírus selvagem é eficiente na profilaxia

da varicela em contactantes. 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  pacientes  com  febre,  sem  sinais  de  localização

(FSSL),

(A) os lactentes menores de três meses são mais frágeis

do ponto de vista imune, mas isso tem pouca impor-

tância quanto a terem bacteremia ou doença bacteri-

ana grave. 

(B) o grau de toxemia ou comprometimento do estado

geral, independente da idade ou do nível da tempera-

tura, deve ser avaliado de forma criteriosa com tria-

gem laboratorial  para sepse, admissão hospitalar e

possível antibioticoterapia parenteral. 

(C) o risco de bacteremia oculta é independente do grau

de elevação da temperatura. 

(D) a elevação do número total de leucócitos está disso-

ciada da prevalência de doença bacteriana grave. 
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▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao uso de antimicrobianos para a profilaxia de si-

tuações agravantes de quadro clínico anterior bem defini-

do, 

(A) na doença reumática, a penicilina não deve ser utili-

zada para evitar que novas infecções estreptocócicas

possibilitem recaídas da doença, porque atualmente

o Estreptococo beta-hemolítico do grupo A é resisten-

te à penicilina. 

(B) na profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes

de risco elevado, é indicada a profilaxia antimicrobia-

na para qualquer tipo de manipulação dentária. 

(C) na profilaxia do tétano, além da conduta específica

(vacina antitetânica e/ou soro antitetânico), o uso de

antimicrobianos,  se administrado até seis  horas do

traumatismo, pode dificultar a progressão do tétano

para o sistema nervoso do infectado. 

(D) nas mordeduras de animais, pelo risco de evolução

para celulite, linfangite e abscessos, deve ser admi-

nistrada, como profilático das complicações, uma as-

sociação de sulfametoxazol-trimetoprim. 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A colestase neonatal 

(A) caracteriza-se por presença de icterícia clínica, acolia

fecal persistente e hiperbilirrubinemia com predomi-

nância de bilirrubina indireta. 

(B) tem como causas raras a hepatite neonatal idiopáti-

ca, a atresia de vias biliares e a colestase multifatori-

al dos prematuros. 

(C) pode ter o diagnóstico tardio porque as patologias re-

lacionadas com a sua manifestação clínica não preci-

sam de condutas de urgência para o seu tratamento. 

(D) é causa importante de indicação de transplante he-

pático em crianças. 

▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das cardiopatias congênitas se manifesta de forma

grave no período neonatal e evolui com insuficiência car-

díaca precoce e óbito neonatal,  se não for submetida a

tratamento cirúrgico precoce? 

(A) Tetralogia de Fallot.

(B) Comunicação intraventricular. 

(C) Persistência do canal arterial. 

(D) Transposição de grandes artérias (TGA). 

▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma situação em que se contraindica o uso de vacinas

de vírus vivos e atenuados: 

(A) utilização de corticosteroides em dose imunossupresso-

ra por até 10 dias. 

(B) presença de imunodeficiência congênita ou adquirida. 

(C) antecedente familiar de convulsão. 

(D) crianças hospitalizadas. 

▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um recém-nascido a termo com microcefalia, hepato-

esplenomegalia, infartamento de glândulas salivares, cal-

cificações intracranianas principalmente  periventriculares

e calcificações hepáticas (visíveis ao exame de ultrasso-

nografia), o diagnóstico mais provável será: 

(A) sífilis congênita. 

(B) toxoplasmose congênita. 

(C) herpes simples congênito. 

(D) doença de inclusão citomegálica congênita. 
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▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência à sintomatologia da tosse, uma queixa ha-

bitual em pediatria, deve-se considerar o seguinte:

(A) a tosse crônica isolada como manifestação de asma

é mais frequente na criança do que no adulto.  

(B) a maioria dos episódios de tosse aguda é causada

por infecções virais, mas há possibilidade de tratar-

se de aspiração de corpo estranho. 

(C) a doença do refluxo gastroesofágico deve ser investi-

gada em crianças com sibilância crônica com respos-

ta aos broncodilatadores.

(D) o encontro de baqueteamento digital no exame clíni-

co é um achado desprezível para a identificação da

causa.  

▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desenvolvimento puberal do homem, qual é o marco

inicial da puberdade?

(A) Surgimento de pelos pubianos. 

(B) Aumento peniano. 

(C) Aumento do volume testicular. 

(D) Primeira ejaculação. 

▬ QUESTÃO 96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito à suspeita de abuso infantil por maus-

tratos, a presença de 

(A) queimadura  na  pele  e  mucosa  da  região  perineal

mais profunda e simétrica, com marcas bem defini-

das, sem sinais de respingos e com áreas poupadas,

é indicativa de queimadura intencional.

(B) queimadura na pele e nas mucosas, mais superficial

e em qualquer região, com bordas irregulares e si-

nais de respingos, é indicativa de queimadura não in-

tencional. 

(C) escaldadura  na  pele  geralmente  indica  acidente  e

queimadura não intencional, e dispensa investigação

de negligência ou maus-tratos. 

(D) queimaduras nas mãos e nos pés, em meia ou luva,

geralmente  indica  queimadura  não  intencional  por

acidente e não precisa de investigação de maus-tra-

tos. 

▬ QUESTÃO 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança de dois anos de idade com tumor abdominal bem

delimitado,  no  quadrante  superior  do  abdome,  bilateral-

mente,  terá  como diagnóstico  mais  provável  a  seguinte

patologia: 

(A) hidronefrose. 

(B) neuroblastoma. 

(C) tumor de Wilms. 

(D) teratoma retroperitoneal. 
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▬ QUESTÃO 98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dor abdominal crônica é uma queixa importante em pe-

diatria. Essa dor necessita ser investigada, por suspeita

de causa orgânica, na seguinte situação: 

(A) ausência  de  representatividade  noturna,  seja  para

despertar a criança, seja por apresentar diarreia. 

(B) perda de peso.

(C) ausência de alterações puberais.

(D) crescimento linear normal. 

▬ QUESTÃO 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É bem sabido que a enfermidade de Alzheimer é a causa

mais comum de demência e tem como substrato anatômi-

co a atrofia do hipocampo. Pode, em casos familiares, es-

tar associada ao cromossoma 

(A) 13 (Patau).

(B) 18 (Edwards). 

(C) 21 (Down). 

(D) 22 (Di Georges). 

▬ QUESTÃO 100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O risco de os portadores da síndrome de Down sofrerem

leucemia é aumentado de

(A)   5 a 10 vezes.

(B) 10 a 20 vezes. 

(C) 20 a 30 vezes. 

(D) 40 a 50 vezes. 
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