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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na obstrução intestinal, quando a radiografia simples 
mostra dilatação do cólon, o enema opaco é imperativo. 
Todavia, é contra-indicado 

(A) no megacólon tóxico. 

(B) no tumor de sigmóide. 

(C) na apendicite aguda. 

(D) na diverticulite de Meckel. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Na obstrução intestinal, quando há dificuldade de dife-
renciação entre lesão do intestino delgado e do intestino 
grosso, deve-se realizar o enema opaco. O exame pode 
evidenciar a sede e o diagnóstico da lesão obstrutiva e 
ser terapêutico na 

(A) diverticulite de sigmóide. 

(B) invaginação ileocecólica. 

(C) polipose  familiar. 

(D) retocolite ulcerativa. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Usualmente o pneumoperitônio tem o significado de per-
furação de víscera oca, exceto nos casos de exames 
terapêuticos ou propedêuticos. Nestes casos, o ar na 
cavidade pode persistir por até 

(A) 1 semana. 

(B) 2 semanas. 

(C) 3 semanas. 

(D) 4 semanas. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Constitui uma das causas de hiperpotassemia nos pós-
operatórios: 

(A) estado de alcalose respiratória ou metabólica. 

(B) insuficiência renal com oligúria. 

(C) perdas gastrointestinais (vômitos). 

(D) terapêutica diurética. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Nos pacientes com úlcera péptica perfurada, a radiogra-
fia simples NÃO exibe pneumoperitônio em 

(A) 10%. 

(B) 22%. 

(C) 33%. 

(D) 40%. 
 
 
 

 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Em uma linha imaginária que vai do umbigo à espinha 
ilíaca ântero-superior, o ponto localizado na junção do 
1/3 médio com o lateral é chamado 

(A) Davis. 

(B) Kehr. 

(C) Kocher. 

(D) Mc Burney. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A icterícia pode ocorrer em torno de 20 a 25% dos porta-
dores de inflamação aguda da vesícula biliar. Entretanto, 
a incidência real de coledocolitíase é de 

(A) 20%.  

(B) 15%. 

(C) 10%. 

(D)   5%.  

 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

A esteatonecrose é considerada elemento característico 
da pancreatite aguda, tanto nas formas hemorrágicas 
como edematosas, mas não é apanágio exclusivo dessa 
doença, uma vez que pode ser notada em casos de  

(A) trombose mesentérica. 

(B) perfuração duodenal. 

(C) apendicite. 

(D) diverticulite. 

 
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

A esofagopatia chagásica é caracterizada pela acalásia 
do esfíncter esofageano inferior e pelo prejuízo nutricio-
nal que é característico das fases avançadas da doença. 
Os critérios para o diagnóstico manométrico da acalásia 
nessa doença são: 

(A) ausência do relaxamento do esfíncter inferior do 
esôfago em resposta à deglutição e incoordenação 
das ondas peristálticas esofageanas. 

(B) ausência do relaxamento do esfíncter inferior do 
esôfago em resposta à deglutição e elevação da 
pressão intraesofágica após administração de um 
antagonista vagal. 

(C) aumento na freqüência e amplitude das ondas pe-
ristálticas no esôfago e ausência do relaxamento do 
esfíncter inferior do esôfago após administração de 
um agonista vagal. 

(D) incoordenação de ondas peristálticas esofageanas 
em resposta à deglutição e dilatação do corpo do 
esôfago. 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um paciente de 32 anos procura o serviço médico com 
queixa de azia e regurgitação de conteúdo líquido à bo-
ca, há um mês. Os sintomas coincidem com aumento 
ponderal e ingesta freqüente de café e chocolate. O e-
xame físico não revelou anormalidades. A endoscopia 
digestiva alta revelou uma esofagite tipo A de Los Ange-
les e uma cicatriz de úlcera duodenal (Tipo S2 de Sakita). 
A pHmetria esofageana revelou a presença de 12 episó-
dios de refluxo em 24 horas e tempo total de exposição 
ácida (ph < 4) inferior a 4%. A manometria esofageana 
evidenciou um esfíncter inferior do esôfago de 3 cm de 
extensão e uma pressão de repouso de 21 mm Hg. A 
radiografia do esôfago, estômago e duodeno revelou 
hérnia para-esofágica de 3cm, sem outras anormalida-
des. A alternativa terapêutica de melhor escolha para o 
paciente é: 
(A) esôfago-fundogastroplicatura a Nissen. 
(B) inibidores da bomba protônica e procinéticos duran-

te seis semanas. 
(C) inibidores da bomba protônica, erradicação do H. 

pylori e procinéticos durante oito semanas. 
(D) inibidores da bomba protônica, sucralfato e prociné-

ticos durante seis semanas. 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No tratamento cirúrgico da hipertensão portal, 
(A) a ocorrência de refluxo gastroesofágico é a principal 

complicação da desconexão ázigo-portal na hiper-
tensão portal esquistossomótica. 

(B) o gradiente pressórico portal ≥ 12 mmHg traduz 
iminência de sangramento nos pacientes portadores 
de hipertensão portal sinusoidal. 

(C) o balão de Sengstaken-Blakemore está corretamen-
te insuflado, quando os compartimentos gástrico e 
esofágico contêm 300 ml e 200 ml de ar, respecti-
vamente. 

(D) as derivações portais seletivas resultam em melhor 
sobrevida, quando comparadas ao TIPS (Shunt por-
tossistêmico intra-hepático transjugular) em pacien-
tes com hemorragia digestiva alta. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A hérnia de Spieghel está localizada 
(A) na projeção da linha semilunar do abdome, em 

situação ventral, onde os músculos abdominais late-
rais se fundem à bainha do reto abdominal. 

(B) no espaço delimitado pelo arco aponeurótico do 
músculo transverso cranialmente, músculo íliopsoas 
lateralmente e pelo ligamento pectíneo (Cooper) 
medial e inferiormente. 

(C) na área limitada lateralmente pelos vasos epigástri-
cos, medialmente pela borda do músculo reto ab-
dominal e inferiormente pelo ligamento pectíneo 
(Cooper) e o púbis. 

(D) no espaço delimitado anteriormente pelo ligamento 
inguinal, lateralmente pela veia femoral, posterior-
mente pelo púbis e  medialmente pelo ligamento la-
cunar. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Nas indicações de cirurgia cardíaca no 1º ano de vida, 
são elementos clínicos fundamentais: 
(A) ICC, cianose, hipoxemia, déficit ponderal. 
(B) hipoxemia, angina, déficit ponderal, síncope. 
(C) cianose, angina, déficit ponderal, síncope. 
(D) síncope, ICC, hipoxemia, angina. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Paciente do sexo feminino, 59 anos, sem antecedentes 
mórbidos, assintomática, fumante de 20 cigarros/dia há 
30 anos. Durante a avaliação cardiológica, o Rx de tórax 
mostrou nódulo de 3 cm de diâmetro localizado no lobo 
inferior do pulmão direito, com densidade heterogênea, 
limites precisos e sem sinais de calcificação. A reação de 
Mantoux foi negativa.  Qual a principal hipótese diagnós-
tica para esse quadro?  
(A) Metástase pulmonar isolada. 
(B) Condroadenoma. 
(C) Carcinoma brônquico. 
(D) Tumor carcinóide. 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente de 25 anos, sexo feminino, gestante de 28 se-
manas, com queixa de dor e edema em perna direita há 
24 horas. Nega esforços intensos ou trauma local. Ao 
exame físico, está afebril, sem alterações à ausculta 
pulmonar e cardíaca, apresentando diferença de volume 
de membro inferior direito em relação ao esquerdo e  
empastamento da panturrilha direita. Sinal de Homans 
positivo. Sem aumento de temperatura local, mantém 
boa perfusão periférica e pulsos pediosos palpáveis. 
Qual o exame diagnóstico a ser solicitado para elucida-
ção do caso? 
(A) Flebografia ascendente de membro inferior direito. 
(B) Angiotomografia de membro inferior direito. 
(C) Eletroneuromiografia de membro inferior direito. 
(D) Duplex-scan venoso de membro inferior direito.    
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente de 70 anos, sexo masculino, tabagista invete-
rado, hipertenso, coronariopata, não-diabético, com 
relato de claudicação de membro inferior esquerdo para 
200 metros, há 6 meses, que piorou há 1 mês. Nesse 
período, apresentou ferida em hálux esquerdo, de difícil 
cicatrização. Ao exame físico: pressão arterial aumenta-
da (160x100mmHg), taquicárdico, eupnéico, sem altera-
ções à palpação abdominal, com cianose e lesão trófica 
na extremidade do hálux esquerdo. Pulsos femorais di-
reito e esquerdo, poplíteo direito, pedioso direito presen-
tes e  demais ausentes. Índice tornozelo-braquial 1,0 à 
direita e 0,5 à esquerda. A doença apresentada pelo 
paciente é 
(A) tromboangeíte obliterante. 
(B) trombose arterial aguda. 
(C) insuficiência arterial crônica descompensada .   
(D) síndrome do dedo azul. 
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre as causas responsáveis pelo aparecimento de 
diarréia crônica, EXCLUI-SE a seguinte: 

(A) intolerância a lactose. 

(B) colite colágena. 

(C) colite eosinofílica. 

(D) colite melânica. 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente de 53 anos, sexo masculino, tabagista, dá en-
trada ao pronto socorro com história de dor abdominal 
em baixo ventre, de forte intensidade, que iniciou há 
cerca de 24 horas, com piora progressiva.  O exame 
físico revela um paciente com face de sofrimento, palidez 
cutânea, desidratado (++/++++), normocorado, febril 
(38,5°C), abdome discretamente distendido, com plas-
trão palpável em FIE e sinais de irritação peritoneal.  
Nesse caso, 

(A) o ultra-som de abdome total é o método de escolha 
para avaliação de pneumoperitôneo. 

(B) a colonoscopia deve ser realizada imediatamente, 
para diferenciar doença de natureza inflamatória de 
doença neoplásica. 

(C) a tomografia computadorizada de abdome total tem 
baixa sensibilidade e especificidade para o diagnós-
tico de afecções inflamatórias do abdome inferior. 

(D) o tabagismo é fator de risco para a diverticulite aguda. 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão 
entre os problemas de saúde pública mais comuns em 
todo o mundo. Nos últimos anos, provavelmente por 
causa do aumento do número dos casos de AIDS, a 
abordagem das outras DSTs, doenças que facilitam a 
transmissão do HIV, passou a ter importância redobrada. 
Nas doenças sexualmente transmissíveis, 

(A) o agente causador do Linfogranuloma Venéreo é a 
clamydia trachomatis. 

(B) a identificação do “corpúsculo de donovan” nos 
monócitos em esfregaços corados é sugestiva do 
cancróide (cancro mole). 

(C) a presença de lesões vesicopapulares agrupadas 
na região genital é sugestiva de herpes anogenital, 
que tem como principal agente o herpesvírus tipo 1. 

(D) a lesão genital da sífilis primária, quando não trata-
da, geralmente evolui para destruição da glande e 
formação de fístulas. 

 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um paciente de 25 anos, vítima de acidente com mo-
tocicleta, deu entrada na emergência com PA de 
140x90 mmHg, sinais sugestivos de fratura de bacia e 
uretrorragia. O exame inicial indicado para o caso será 

(A) tomografia computadorizada de abdome e pelve. 

(B) uretrocistografia. 

(C) urografia excretora abreviada. 

(D) uretrocistoscopia. 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Cada parede cardíaca é vista no eletrocardiograma por 
um conjunto de derivações. Dessa forma, quais deriva-
ções vizualizam a parede inferior? 

(A) D1 e aVL 

(B) V4, V5 e V6 

(C) V1 e V2 

(D) aVF, D3 e D2 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A bradicardia sinusal melhora os sintomas da 

(A) estenose mitral. 

(B) insuficiência tricúspide.   

(C) insuficiência aórtica. 

(D) insuficiência pulmonar. 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na ausculta cardíaca, a hiperfonese de P2 traduz hiper-
tensão arterial 

(A) diastólica. 

(B) sistêmica. 

(C) sistólica. 

(D) pulmonar. 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Mulher de 28 anos foi encaminhada pelo obstetra ao endo-
crinologista para avaliação de função tiroideana na oitava 
semana de gestação. Referia ter hipotiroidismo por Tiroidite 
de Hashimoto há 3 anos. Estava em uso de Levotiroxina 
50mcg/dia, sem queixas de hipo ou hipertiroidismo. A ava-
liação laboratorial constatou TSH 3.8mcui/ml (0.3 a 6.0:) 
T4 livre 1,0 mcg/dl (0.8 a 1.7) Anticorpo anti-TPO 350U/l (0a 35).  
Nesse caso, 

(A) a levotiroxina poderá ser reduzida no terceiro tri-
mestre da gestação, pois o feto já é capaz de pro-
duzir 100% do hormônio tiroideano necessário. 

(B) os títulos de anticorpos anti-TPO podem diminuir no 
decorrer da gestação. 

(C) a determinação do TSH  é o exame mais importante 
na avaliação da função tiroideana. 

(D) a levotiroxina deve ser reduzida  para evitar compli-
cações fetais. 
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Incretinas são hormônios secretados pelas células endó-
crinas localizadas no epitélio do intestino delgado. Nesse 
sentido, o GLP1(glucagon like peptide1) 

(A) tem função de estímulo à síntese e secreção de 
insulina, de forma dependente da glicemia. 

(B) tem sua meia-vida prolongada pela ação da enzima 
DPP-IV. 

(C) tem função de estímulo à síntese de glucagon. 

(D) tem ação central de aumento do apetite. 

 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), 

(A) a endoscopia normal permite afastar o diagnóstico 
desta doença. 

(B) o relato de pirose retroesternal, que  ocorre mais de 
duas vezes por semana, em um período mínimo de 
quatro a oito semanas, é  suficiente para considerar 
o diagnóstico.   

(C) a pHmetria prolongada de esôfago é essencial para 
confirmar o diagnóstico, em todos os casos. 

(D) o diagnóstico baseia-se nos achados de exame 
manométrico do esôfago. 

 

▬ QUESTÃO 27▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente do sexo feminino, 50 anos, etilista crônica, ta-
bagista, é internada com quadro de aumento progressivo 
do volume do  abdome e perda de peso. Refere apresen-
tar episódios de dor epigástrica recorrente após grandes 
libações alcoólicas. Foi realizada a paracentese; a análi-
se do líquido ascítico revelou albumina de 0,6 mg/dl, 
glicose 40mg/dl, colesterol 20mg/dl, amilase 50mg/dl e 
proteínas totais de 2,0mg/dl. As dosagens séricas de 
albumina foi de 2,8mg/dl, amilase de 80mg/dl, glicose de 
80mg/dl. Com base nesses dados, pode-se considerar 
que a causa provável do surgimento da ascite  seja 

(A) neoplasia peritoneal. 

(B) tuberculose peritoneal. 

(C) pancreatite crônica. 

(D) hipertensão portal. 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A ocorrência de úlcera duodenal secundária à infecção 
pelo Helicobacter pylori  associa-se à presença de 

(A) metaplasia intestinal completa na mucosa duodenal. 

(B) hiperacidez gástrica devido à hipofunção das célu-
las G secundária à gastrite crônica. 

(C) metaplasia gástrica na mucosa  duodenal. 

(D) pangastrite atrófica. 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A anemia perniciosa, doença de natureza provavelmente 
imunológica, é o tipo mais comum de carência de vitami-
na B12 e o protótipo das anemias megaloblásticas. No 
diagnóstico desta anemia, é necessário, além da pre-
sença de anemia megaloblástica por carência de vitami-
na B12, encontrar 

(A) gastrite atrófica do tipo A, comprometendo o fundo 
e o corpo do estômago. 

(B) anticorpos contra células principais. 

(C) níveis séricos reduzidos de gastrina. 

(D) hipercloridria. 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente M. Z. S., 55 anos, sexo masculino, procurou 
atendimento médico com queixa de desconforto abdomi-
nal, fadiga, perda de peso, sudorese e febrícula intermi-
tente, com início há aproximadamente seis meses e pio-
ra marcante nos últimos 20 dias. Ao exame clínico, foram 
observadas palidez cutâneo-mucosa, discreta hepato-
megalia e volumosa esplenomegalia. O hemograma 
evidenciou anemia moderada (9,0 g/dl), normocítica e 
normocrômica, leucocitose (110.000/µl) com desvio à 
esquerda até mieloblasto, basofilia e eosinofilia, além de 
trombocitose (750.000/µl). O cariótipo mostrou transloca-
ção t(9;22). Qual é o diagnóstico para esse paciente? 

(A) Leucemia mielomonocítica crônica. 

(B) Trombocitemia essencial. 

(C) Mielofibrose com reação leucoeritroblástica. 

(D) Leucemia mielóide crônica. 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente de 78 anos, do sexo masculino, portador, por 
longa data, de hipertensão arterial, gota e uso crônico de 
antiinflamatório. Procurou o médico por causa de astenia 
e hiporexia. Ao exame, hipocorado ++/4, pressão arterial 
de 150/90 mmHg, sem edema periférico. Exames com-
plementares: comum de urina com +/4 de proteína, crea-
tinina sérica de 2,8 mg/dL (filtração glomerular-22 
ml/min), uréia 84 mg/dL. hemoglobina de 9,6 g/dL, ferriti-
na sérica de 150 ng/mL, cálcio 9,6 mg/dL, fósforo de 6,2 
mg/dL, paratormônio de 222 pg/mL, potássio de 5,2 
mEq/L. Ultra-sonografia com rins contraídos bilateral-
mente. Qual a conduta terapêutica de eleição? 

(A) Otimizar o controle da pressão arterial, eritropoeti-
na, hidróxido de alumínio. 

(B) Sulfato ferroso via oral, eritropoetina, carbonato de 
cálcio. 

(C) Furosemide, acetato de cálcio, calcitriol. 

(D) Terapia de substituição renal. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente do sexo masculino, portador de hipertensão 
arterial sistêmica há 20 anos, 60 anos de idade, 80 Kg 
de peso corporal, 1,7 m de altura, apresenta creatinina 
sérica = 4,2 mg/dl. Ultra-sonografia mostrou rins com 
dimensões reduzidas. Em que fase da doença renal crô-
nica esse paciente se encontra? 

(A)  II 

(B) III 

(C) IV 

(D) V 
 
▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, apre-
senta há 5 dias edema de face e de membros inferio-
res, além de urina cor de “coca-cola”. Há 20 dias apre-
sentou amigdalite, que melhorou com o uso de amoxa-
cilina. Ao exame, além do edema, foi encontrada PA = 
146/106 mmHg. Exames laboratoriais mostraram ASO 
elevada, redução de complemento, hematúria, proteinú-
ria, creatinina sérica = 2,1 mg/dl. Essa paciente apre-
senta 

(A) pielonefrite aguda. 

(B) nefropatia membranosa. 

(C) nefrose lipoídica. 

(D) glomerulonefrite proliferativa difusa aguda. 
 
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma criança apresentou quadro de crise febril desde a 
idade de 1 ano e seis meses até a idade de 3 anos. 
Ficou bem até a idade de 13 anos, quando iniciou qua-
dro caracterizado por  parada da atividade, olhar para-
do e movimentos mastigatórios de duração de, no má-
ximo, 3 minutos, geralmente desencadeados por  fato-
res emocionais. O diagnóstico etiológico e o achado do 
exame de imagem são: 

(A) crises parciais complexas – atrofia e gliose do lobo 
frontal. 

(B) esclerose mesial temporal – atrofia e gliose do lobo 
frontal. 

(C) esclerose mesial temporal – atrofia e gliose do lobo 
temporal. 

(D) crises parciais complexas – atrofia e gliose do lobo 
parietal. 

 
▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, diabéti-
ca, apresenta subitamente hemeparesia à direita e afa-
sia. Ao exame, apresenta quadro de paresia despropor-
cionada de predomínio crural. O sistema vascular envol-
vido no acidente encefálico é a 

(A) artéria cerebral anterior esquerda. 

(B) artéria cerebral média esquerda. 

(C) artéria cerebral posterior esquerda. 

(D) artéria carótida interna esquerda. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente asmático refere, na consulta médica, que nos 
últimos 3 meses apresentou sintomas de dispnéia sema-
nais, vários despertares noturnos no último mês, limita-
ção das atividades físicas durante as exacerbações, 
volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), pré-
broncodilatador de 80% do predito. Este paciente tem 
asma classificada como 

(A) persistente moderada. 

(B) persistente grave. 

(C) intermitente. 

(D) persistente leve. 

 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente jovem, não fumante, apresenta tosse crônica 
produtiva há 10 anos, com expectoração em grande 
quantidade, principalmente pela manhã, alguns episó-
dios de hemoptise e infecções brônquicas de repetição.  
O diagnóstico provável é  

(A) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

(B) tuberculose pulmonar. 

(C) vasculite pulmonar. 

(D) bronquiectasia. 

 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Paciente com 70 anos, tabagista de 30 anos-maço, apre-
sentando quadro de pneumonia comunitária, segundo 
episódio no período de 2 meses, em uso de quinolona há 
10 dias. No exame radiológico de tórax, observam-se 
consolidação e redução volumétrica do lobo inferior direi-
to. A conduta adequada é 

(A) prolongar antibioticoterapia por 10 dias. 

(B) controle radiológico após 60 dias. 

(C) broncoscopia. 

(D) prova terapêutica para tuberculose. 

 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença 
pleomórfica, cujo diagnóstico se baseia no quadro clínico 
associado a parâmetros laboratoriais. Os critérios do 
American College of Rheumatology  para classificação 
de LES podem servir como guia para o diagnóstico, dos 
quais quatro devem estar presentes de forma consecuti-
va ou seriada:  

(A) Rash malar, artrite, fotossensibilidade e lesão dis-
cóide.  

(B) Rash malar, alopecia, fotossensibilidade e plaque-
tose.  

(C) Rash malar, artrite, leucopenia e pele endurecida.  

(D) Rash malar, serosite, diarréia e úlceras orais. 

 



UFG/COREME/2008                                                           ACESSO DIRETO 
 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 Na Artrite Reumatóide (AR), 

(A) o fenômeno de Raynaud é uma manifestação muito 
freqüente.  

(B) o Fator Reumatóide é uma imunoglobulina IgG con-
tra a porção Fc de uma IgM. 

(C) o nódulo subcutâneo é a manifestação extra-
articular mais freqüente. 

(D) a radiografia de mãos apresenta osteopenia justa 
articular, lesões líticas em saca-bocado e em cálice 
invertido. 

 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma das vantagens dos estudos caso-controle, quando 
comparados com os estudos do tipo coorte, é  

(A) investigar múltiplos fatores de exposição. 

(B) investigar múltiplas doenças. 

(C) ser menos susceptíveis a viés de seleção.  

(D) estimar a incidência da doença. 

 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os estudos epidemiológicos mais eficazes para determi-
nar a eficácia de vacinas são os  

(A) descritivos. 

(B) ecológicos. 

(C) de prevalência. 

(D) de ensaios clínicos. 

  

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Na condução de um estudo de prevalência, tentou-se 
estabelecer prováveis fatores de risco para hepatite B, 
em uma determinada população. Os seguintes resulta-
dos foram produzidos na análise de dados pelo progra-
ma Epilnfo: 

Hepatite B 

Idade Sim Não Total 

< 15 55 1017 1072 

> = 16 103 815 918 

Total 158 1832 1990 
Razão de prevalência: 0,46 (IC 95% 0,33 – 0,63) 

 

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que 

(A) a prevalência de hepatite B na população menor de 
15 anos foi de 34,8%. 

(B) os indivíduos menores de 15 anos estão mais  pro-
tegidos contra a hepatite B, quando comparados 
com os indivíduos de mais de 16 anos, e essa as-
sociação é estatisticamente significante. 

(C) a prevalência da hepatite B na população igual ou 
maior de 16 anos foi de 46,1%. 

(D) a associação entre faixa etária e presença de hepa-
tite B é inexistente. 

 
▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O coeficiente de mortalidade que resulta da divisão do 
número de óbitos fetais com 22 semanas ou mais de 
gestação, acrescido do número de óbitos na primeira 
semana de vida, pelo número de nascidos vivos e de 
natimortos, é denominado coeficiente de 

(A) mortalidade perinatal. 

(B) mortalidade neonatal precoce. 

(C) natimortalidade. 

(D) mortalidade infantil. 

 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A epidemiologia descritiva 

(A) estabelece a associação entre fatores de risco e 
determinados agravos. 

(B) utiliza os ensaios clínicos como principal ferramenta 
de investigação para recomendar ações em saúde 
pública. 

(C) testa hipóteses geradas pela epidemiologia analítica. 

(D) mensura e caracteriza os casos de uma doença e 
seus determinantes. 

 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Indicadores de morbidade caracterizam o comportamen-
to das doenças e dos agravos à saúde em uma popula-
ção. Para uma determinada doença, a incidência no 
sexo feminino é cinco vezes maior que no sexo masculi-
no, embora a prevalência entre os sexos não apresente 
diferenças. Uma possível explicação para esse fato é 
que 

(A) a letalidade da doença é maior nos homens. 

(B) a presença de fatores de risco para a doença é 
mais comum entre os homens. 

(C) o percentual de mulheres que evoluem para o óbito 
é maior que o de  homens. 

(D) a duração da doença é menor entre os homens. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Durante um inquérito sorológico para a avaliação de 
infecção pregressa pelo vírus da dengue, foi perguntado 
aos participantes se eles já haviam adquirido a doença 
anteriormente. As respostas foram comparadas com o 
padrão-ouro para a detecção de infecção prévia, confor-
me mostra a tabela a seguir. 

 

Padrão-ouro Você já teve 
dengue antes? 

Positivo Negativo 
Total 

Sim 350 50 400 

Não 850 120 970 

Total 1200 170 1370 

De acordo com os dados apresentados, 

(A) a sensibilidade da resposta foi de 39,4%. 

(B) a especificidade da resposta teste foi de 29,1%. 

(C) o valor preditivo positivo da resposta foi de 87,5%. 

(D) o valor preditivo negativo da resposta foi de 70,7%. 

 
▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em saúde pública, a vigilância é uma das ferramentas 
metodológicas mais importantes para prevenção e con-
trole de doenças. A rotina de vigilância epidemiológica 
baseia-se em  

(A) ações médico-hospitalares, essencialmente curati-
vas e individualizadas.  

(B) coleta, análise e interpretação de dados, realizadas 
a cada dois meses. 

(C) um processo aleatório de acompanhamento de agra-
vos para detectar ou prever mudanças que venham 
a  ocorrer por alteração dos fatores que os condi-
cionam. 

(D) um processo contínuo e sistemático para obter  
informação, a fim de  conhecer, a cada momento, o 
comportamento e/ou a mudança dos fatores deter-
minantes de certos agravos. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A legislação específica, que regulamenta a  participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), 

(A) expressa o caráter consultivo e não deliberativo dos 
Conselhos Municipais de Saúde. 

(B) estabelece a representação paritária dos servidores 
públicos em relação aos demais membros dos Con-
selhos Municipais de Saúde. 

(C) define a atuação dos Conselhos de Saúde na for-
mulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde, incluídos os aspectos econô-
micos e financeiros. 

(D) estabelece como instância máxima, nos municípios, 
as plenárias mensais. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No Sistema de Saúde brasileiro, 

(A) a previsão de sistema único e público de saúde 
exclui a participação do setor privado. 

(B) as instituições de assistência à saúde dos servido-
res públicos fazem parte do setor de saúde suple-
mentar. 

(C) as operadoras dos seguros-saúde são instituições 
de natureza cooperada. 

(D) a remuneração dos provedores do setor de saúde 
suplementar exclui o assalariamento de médicos. 

 
▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A mortalidade proporcional por idade 

(A) substitui, com vantagens, os coeficientes de morta-
lidade específicos por idade. 

(B) utiliza, para a sua construção, os dados de popula-
ção em seu denominador. 

(C) deve ser ajustada pelas pirâmides populacionais 
para efeitos comparativos. 

(D) é mais utilizada na ausência de dados populacio-
nais confiáveis. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A organização do SUS, em Goiânia, pressupõe o conhe-
cimento de inúmeras características.  Dentre estas, po-
de-se citar: 

(A) ter suas equipes de saúde da família organizadas 
com base nas noções de território e população refe-
renciada. 

(B) apresentar  as maiores taxas de crescimento popu-
lacional durante a década de 1990. 

(C) registrar  taxas de partos operatórios    maiores nos 
serviços públicos em relação aos privados. 

(D) apresentar uma distribuição homogênea dos agra-
vos à saúde na população. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma manchete de jornal de Goiás, em 30 de setembro 
de 2007, referindo-se aos 20 anos do acidente com o 
Césio 137, em Goiânia, dá destaque à afirmação: “O 
ACIDENTE QUE NUNCA ACABA”.  

Essa assertiva reporta-se aos trabalhadores que, à épo-
ca, por uma razão ou outra, envolveram-se com esse 
acidente e vêm, ao longo do tempo, sofrendo os seus 
efeitos. Dentre os efeitos, destacam-se 
(A) os radiológicos, que atuam sobre os organismos 

dos trabalhadores e de seus dependentes, levando-
os a doenças agudas decorrentes da radiação. 

(B) os somáticos, que são manifestados por meio de 
tumores sólidos. 

(C) os genéticos, como aberrações cromossômicas, 
que  aumentam a incidência da ocorrência da Sín-
drome de Down. 

(D) os carcinogênicos, que produzem tumores não-
sólidos. 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com a NR-7, da Portaria nº 3214, de 08.06.2007, 
o programa de controle médico em saúde ocupacional 
(PCMSO) deve incluir, obrigatoriamente, a realização dos 
exames médicos: admissional, de mudança de função, 
periódico, demissional, de retorno ao trabalho, inclusive por 
licença médica. 

Na situação de licença médica, o exame de retorno é 
obrigatório, quando o período de afastamento for igual 
ou superior a  
(A) 10 dias. 
(B) 15 dias. 
(C) 25 dias. 
(D) 30 dias. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um aumento na prevalência da sífilis em países em de-
senvolvimento e industrializados, destacando-se o au-
mento de sífilis em mulheres em idade fértil, tem sido 
observado em anos recentes. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde do Brasil, 
(A) a sífilis congênita não é doença de notificação com-

pulsória, desta forma é difícil  estabelecer o perfil 
desse agravo em  nosso meio.  

(B) a  avaliação sorológica para   diagnóstico de sífilis 
deve  ser realizada, no mínimo, duas vezes, de pre-
ferência no primeiro e no terceiro trimestres  de ges-
tação.   

(C) a  triagem pré-natal para sífilis em gravidezes su-
cessivas, para mulheres adequadamente tratadas,é 
dispensável,  pois a infecção pelo T. pallidum pro-
move imunidade duradoura. 

(D) o tratamento das gestantes com diagnóstico de 
sífilis deve ser feito o mais próximo possível do par-
to, a fim de evitar efeitos adversos das drogas para 
o feto.  

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um inquérito de base populacional realizado em Goiânia, 
em 2001, evidenciou uma soroprevalência de 30% 
(IC95% 27,7 a 32,3) para infecção pelo vírus da dengue. 
A população estudada foi composta por 1.590 indivíduos 
assintomáticos, maiores de 5 anos de idade. De acordo 
com esses resultados, 

(A) 30% da população estudada havia sido vacinada 
contra dengue ou apresentava resposta sorológica 
cruzada decorrente de vacina contra Febre Amare-
la, em anos anteriores. 

(B) 70% da população estudada apresentava risco 
aumentado de desenvolver formas graves (febre 
hemorrágica de dengue ou síndrome do choque), já 
que não tinha anticorpos protetores para essa in-
fecção. 

(C) a não-inclusão, no estudo, de crianças menores de 
5 anos de idade deve-se à imunidade natural 
(transplacentária), contra a dengue, própria dessa 
faixa etária.  

(D) 477 participantes com antecedentes sorológicos 
indicativos de infecção prévia (sintomática ou assin-
tomática) para vírus da dengue foram identificados 
na população estudada.  

 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No Brasil, houve um aumento dos casos de transmissão 
vertical do HIV, no período de 1990 a 1997. A partir de 
1997, dados do sistema de notificação apontam para 
uma tendência de redução desses casos. Entre as pos-
síveis causas identificadas para essa redução, citam-se: 

(A) a melhora do estado nutricional das gestantes HIV 
soropositivas com uso de anti-retrovirais e o estímu-
lo ao aleitamento materno prolongado. 

(B) a redução do número de mulheres em idade fértil 
infectadas pelo HIV com deslocamento da infecção 
para faixas etárias maiores, fora do período repro-
dutivo, e a oferta de anticoncepcionais orais mais 
eficazes na rede pública. 

(C) a oferta de anticoncepcionais orais mais eficazes na 
rede pública e o estímulo ao parto natural e ao alei-
tamento materno prolongado. 

(D) o aumento da oferta de triagem para HIV durante o 
pré-natal e durante o parto para gestantes que não 
fizeram o pré-natal e a introdução de terapia anti-
retroviral para as gestantes soropositivas. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O calendário de vacinação de adulto (>20 anos) ou de 
idosos (> 59 anos) residentes em Goiás, de acordo com 
o Programa Nacional de Imunização, preconiza 

(A) vacina contra influenza (gripe) e contra febre amare-
la, anualmente, para indivíduos com idade >59 anos. 

(B) vacina contra pneumonia causada pelo pneumoco-
co para idosos pertencentes a categorias de risco, 
tais como os portadores de doenças cardiorrespira-
tórias crônicas. 

(C) reforço da vacina contra difteria, tétano e coquelu-
che (tríplice bacteriana) para as gestantes > 20 anos, 
previamente vacinadas.  

(D) vacina contra caxumba, rubéola e sarampo para 
indivíduos > 59 anos, sem história vacinal pregressa. 

 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São abordagens do processo saúde-doença mental, de 
base vitalista, a  

(A) vegetoterapia reichiana e a terapia cognitiva. 

(B) homeopatia unicista e a terapia análise bioenergéti-
ca.  

(C) fitoterapia científica e a terapia familiar sistêmica.  

(D) acupuntura chinesa e a terapia comportamental.  

 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Terapia Comunitária, abordagem desenvolvida no 
nordeste do País há mais de duas décadas, presente em 
vários serviços do Sistema Único de Saúde, tem como 
referencial, de autoria brasileira, o pilar teórico  

(A) antropológico. 

(B) comunicacional. 

(C) pedagógico.  

(D) sistêmico. 

 

▬ QUESTÃO 61▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvi-
mento de lesões pré-neoplásicas e de carcinoma invasor 
do colo uterino são: 

(A) infecção por clamídia e infecção por herpes sim-
ples. 

(B) infecção por HPV (papiloma vírus humano) e gran-
de número de parceiros. 

(C) baixa paridade e alto nível socioeconômico. 

(D) idade avançada do primeiro coito e alto nível socio- 
econômico. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina e a 
Associação Médica Brasileira (projeto diretrizes), as con-
sultas pré-natais devem ser mensais até a 

(A) 28ª semana, quinzenais da 28ª a 36ª e semanais a 
partir da 36ª semana. 

(B) 30ª semana, quinzenais da 30ª a 37ª e semanais a 
partir da 37ª semana. 

(C) 36ª semana, quinzenais da 36ª a 38ª e semanais a 
partir da 38ª semana. 

(D) 26ª semana, quinzenais da 26ª a 34ª e semanais a 
partir da 34ª semana. 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A neoplasia intra-epitelial cervical (NIC II) é  

(A) um desarranjo de todas as camadas do epitélio, 
sem invasão do tecido conjuntivo subjacente. 

(B) uma alteração celular, que acomete as camadas 
mais basais do epitélio estratificado. 

(C) um desarranjo celular, que ocorre em até 3/4 da 
espessura do epitélio, com preservação das cama-
das mais superficiais. 

(D) uma intensa alteração celular com invasão do teci-
do conjuntivo do colo uterino (abaixo do epitélio).  

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na profilaxia da hemorragia puerperal, é efetivo 

(A) fazer pressão sobre o fundo do útero no período 
expulsivo para apressar o parto. 

(B) fazer episiotomia em todas as pacientes para evitar 
lacerações. 

(C) aplicar 10 UI de ocitocina intramuscular, após o 
desprendimento do ombro anterior. 

(D) fazer antibioticoterapia profilática no início do traba-
lho de parto para evitar endometrite. 

 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A endometriose é definida como a presença de tecido 
endometrial (glândulas e estroma) fora do útero. Os lo-
cais mais freqüentes de implantação são as vísceras 
pélvicas e o peritôneo. Nessa doença, 

(A) o tratamento cirúrgico é comprovadamente efetivo 
na restauração da infertilidade em mulheres com 
endometriose mínima.  

(B) os problemas gastrointestinais podem ocorrer simul-
taneamente a outras manifestações da doença. 

(C) as mulheres, em sua totalidade, apresentam disme-
norréia ou dor pélvica crônica. 

(D) o diagnóstico definitivo independe da realização de 
biópsia e exame histológico de glândulas e estro-
mas endometriais. 
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▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Candidíase vulvo-vaginal é uma infecção que acomete 
75 % das mulheres pelo menos uma vez no curso de 
suas vidas. Possui como agente etiológico os fungos 
cândida albicans, glabrata e tropicalis. Nesse processo 
infeccioso, 

(A) o uso de antibióticos independe do aparecimento da 
infecção. 

(B) os sintomas freqüentes são corrimento esverdeado 
e prurido vulvo-vaginal.  

(C) o diagnóstico presuntivo pode ser feito, mesmo 
antes do diagnóstico microscópico.  

(D) a utilização do creme de estrogênio a 1% e esterói-
de tópico é inadequada para aliviar os sintomas. 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O abscesso tubo-ovariano é uma evolução da doença 
inflamatória pélvica, que ocasiona aderências tubo-
ovarianas e intestinais. Nesse tipo de abscesso, 

(A) o diagnóstico é ultra-sonográfico, porque há forma-
ção de área nodular em anexo pélvico. 

(B) o tratamento é cirúrgico, para retirar a área de ne-
crose e/ou coleção purulenta. 

(C) a antibioticoterapia exclusiva é a conduta de eleição. 

(D) a realização de punções guiadas por ultra-
sonografia, com a finalidade de esvaziar a coleção 
purulenta é indevida.  

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o climatério 
corresponde à fase da vida da mulher em que ocorre a 
transição do período reprodutivo (menacme) até a se-
nescência. Essa fase ocorre entre  

(A) 40 e 60 anos. 

(B) 40 e 65 anos. 

(C) 50 e 60 anos. 

(D) 50 e 65 anos. 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Nas últimas décadas, tem ocorrido, em todo o mundo, 
significativo aumento de câncer de mama. Para preven-
ção desse câncer, o médico deve   

(A) solicitar, anualmente, mamografia a mulheres com 
40 anos ou mais, porque é o único método capaz 
de diminuir a mortalidade. 

(B) solicitar mamografia a mulheres de 30 anos ou mais 
para servir de parâmetro comparativo com outros 
exames realizados. 

(C) fazer punção biópsia aspirativa com agulha fina nos 
casos de nódulos palpáveis, mesmo antes de reali-
zar a ultra-sonografia e a mamografia. 

(D) solicitar ressonância magnética antes da mamogra-
fia, por ser o método que possui maior visibilidade 
do parênquima mamário.  

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O sistema de duas células constitui uma explicação lógi-
ca dos eventos envolvidos na esteroidogênese e desen-
volvimento folicular ovariano. Nesse sistema, 

(A) o FSH é incapaz de induzir seus próprios recepto-
res. 

(B) os receptores do LH estão presentes nas células 
tecais e, inicialmente, ausentes nas células da gra-
nulosa, porém, à medida que o folículo cresce, o LH 
induz o aparecimento de receptores próprios. 

(C) as células da granulosa são desprovidas de recep-
tores de estrogênios e de testosterona.  

(D) o FSH induz a atividade de aromatase nas células 
da granulosa. 

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Conforme Jorge de Rezende, é considerado grupo de 
risco muito alto para infecção puerperal:  

(A) parto vaginal com amniorrexe prolongado ou com 
grande traumatismo. 

(B) operação cesareana eletiva em mulheres não-
indigentes. 

(C) parto vaginal em mulheres indigentes. 

(D) operação cesareana depois de parto normal e am-
niorrexe > 6 -12 horas, após múltiplos exames vagi-
nais em mulheres indigentes. 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No choque septicêmico, a cultura de sangue  

(A) é dispensável e o tratamento independe desse pro-
cedimento. 

(B) é obrigatória e o tratamento  é iniciado logo após a 
coleta do material. 

(C) deve ser realizada, se não houver resposta ao tra-
tamento inicial. 

(D) deve ser feita e o tratamento deve aguardar o resul-
tado para acerto do antibiótico. 

 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Descolamento prematuro da placenta (DPP) é definido 
como a separação completa ou parcial da placenta nor-
malmente inserida, ocorrido em gravidez acima de 22 
semanas. Nesse processo,  
(A) o sangramento retroplacentário é indolor na grande 

maioria dos casos. 
(B) o feto é severamente comprometido, mesmo nos 

pequenos descolamentos. 
(C) a cardiotocografia, realizada a partir da 26ª semana, 

poderá mostrar alterações de desacelerações (DIP II). 
(D) a cesareana não é indicada, podendo-se aguardar 

parto normal, quando a dilatação for de 4 cm, o apa-
gamento de 30% e o descolamento de 30%. 
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▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São causas mais comuns de hemorragia puerperal tardia: 

(A) restos ovulares, infecção puerperal e sobredisten-
são uterina. 

(B) atonia uterina e lacerações do trajeto. 

(C) rotura uterina, atonia uterina e lacerações do trajeto. 

(D) anemia prévia (pré-natal), lacerações do trajeto e 
operação cesareana. 

 
▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na síndrome de imunodeficiência adquirida(SIDA), 
(A) a  transmissão vertical não ocorre  por via transpla-

centária. 
(B) a realização de biópsia de vilo corial, de cordocen-

tese ou de amniocentese não aumenta  a probabili-
dade de contaminação fetal pelo HIV. 

(C) a amamentação é autorizada, pois o vírus está au-
sente no leite materno.  

(D) a via de parto preferencial é a cesareana. 

 
▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aborta-
mento é definido como interrupção da gestação com 
concepto pesando menos de 500 g ou idade gestacional 
inferior a 22 semanas completas. Dessa forma, 
(A) o toque vaginal, no  abortamento incompleto, revela 

útero, na maioria das vezes, com volume menor do 
que o esperado para a idade gestacional. 

(B) a dosagem plasmática do b-hCG é positiva, em 
todas as situações. 

(C) a curetagem é indispensável. 
(D) a histerectomia total com anexectomia bilateral é 

uma conduta inadequada. 
 
▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise as figuras  1 e 2 , a seguir. 
 

FIGURA 1 FIGURA 2 

 
As figuras 1 e 2 indicam, respectivamente, o processo de 

(A) desaceleração desfavorável e desaceleração  favo-
rável. 

(B) desaceleração favorável e desaceleração desfavo-
rável. 

(C) desaceleração favorável e desaceleração favorável. 

(D) DIP II e DIP I. 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Síndrome HELLP é caracterizada por 

(A) hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetas 
baixas. 

(B) descolamento de placenta, ácido úrico elevado e 
plaquetas elevadas. 

(C) enzimas hepáticas baixas, plaquetas elevadas e 
proteinúria. 

(D) convulsão, descolamento de placenta e plaquetas 
baixas. 

 
 
▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O quadro diagnóstico da doença hipertensiva específica 
da gravidez (DHEG) compõe-se de  

(A) hipertensão arterial maior do que 120 / 80 mm Hg e 
edema. 

(B) proteinúria de 300 mg ou mais por 24 horas. 

(C) hipertensão de aparecimento anterior a 20 semanas 
de gravidez. 

(D) aumento de enzimas pancreáticas. 
 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Quanto à conduta obstétrica, no trabalho de parto pre-
maturo, deve-se 

(A) utilizar corticoterapia (dexametazona, 12 mg i.m. a 
cada 24 horas por 3 dias). 

(B) verificar pulso e temperatura a cada 6 horas e reali-
zar toque vaginal a cada 12 horas. 

(C) administrar antibióticos no ato da internação. 

(D) realizar amnioscopia para confirmar a rotura prema-
tura de membranas. 

 
▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em um RN de termo, após 30 segundos de ventilação 
com pressão positiva através de bolsa e máscara, o pe-
diatra observa apnéia persistente, FC de 120 bpm e cia-
nose central. O anestesiologista comunica o uso de opióide 
na gestante. Qual a conduta adequada, nesse caso?  

(A) Manter a ventilação com pressão positiva, porém 
com intubação traqueal. 

(B) Manter a ventilação com pressão positiva através 
de bolsa e máscara. 

(C) Realizar imediatamente Naloxone IM –0,1 mg/Kg. 
Manter ventilação com pressão positiva, porém com 
intubação traqueal. 

(D) Realizar estímulo tátil e oxigênio inalatório. 
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▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na reanimação neonatal, os sinais de melhora que per-
mitem a interrupção da ventilação com pressão positiva 
através de balão e máscara são, em seqüência: 

(A) melhora da cor, elevação da FC e respiração es-
pontânea. 

(B) elevação da FC, respiração espontânea e melhora 
da cor. 

(C) elevação da FC, melhora da cor e respiração es-
pontânea. 

(D) melhora da cor, respiração espontânea e elevação 
da FC. 

 
▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

RN com 4 horas de vida. Peso de nascimento de 2350 g. 
Capurro de 40 semanas e 2 dias. Mãe com sorologia 
positiva para Hepatite B(HBsAg + e HBeAg +). A ama-
mentação ainda não foi iniciada. É realizado um HGT 
com resultado de 36 mg%. A imunoglobulina estará dis-
ponível com 10 horas de vida do RN. A conduta adequa-
da, nesse caso, é 

(A) suspender a amamentação até realizar vacina e 
imunoglobulina,colher sangue para glicemia e iniciar 
glicose EV. Manter sem dieta enteral. 

(B) suspender a amamentação, oferecer Nan I e repe-
tir HGT com 2 horas. Aguardar para fazer vacina e 
imunoglobulina no mesmo momento. 

(C) liberar a amamentação, colher sangue para glice-
mia. Fazer 1 dose de vacina para Hepatite B agora 
e imunoglobulina com 10 horas de vida. 

(D) liberar a amamentação, complementar com Nan I e 
repetir HGT com 2 horas. Fazer 1 dose de vacina 
para Hepatite B agora e imunoglobulina com 10 ho-
ras de vida. 

 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um pediatra é chamado para avaliar um RN de 35 se-
manas no alojamento conjunto em fototerapia devido à 
icterícia fisiológica, no 3º dia de vida. Está em fototerapia 
há 24 horas. A mãe refere que o RN encontra-se irritado, 
com pouca diurese. Clinicamente, o médico nota uma 
regressão da icterícia e perda de peso de 6% após o 
início do tratamento. Qual a conduta adequada? 
(A) Suspender a fototerapia, realizar hidratação venosa 

e solicitar exames de controle das bilirrubinas e ele-
trólitos. 

(B) Suspender a fototerapia e estimular a hidratação 
oral e aleitamento materno. Controle de bilirrubinas 
e eletrólitos após 24 horas. 

(C) Manter a fototerapia, estimular aleitamento materno 
e complementar com Nan I. Solicitar exames de 
controle das bilirrubinas e eletrólitos. 

(D) Manter a fototerapia, realizar hidratação venosa e 
solicitar exames de controle das bilirrubinas e ele-
trólitos. 

 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

RN de termo com 1 hora de vida. Parto cesárea devido à 
hipertensão materna e diabetes. Apgar 7 e 9 (1º e 5º mi-
nutos). Líquido meconial (++/++++).Peso de nascimento 
de 3700g.Observa-se cianose central  e, ao exame   
clínico, o RN está eupnéico e, na ausculta cardíaca, não 
é constatado sopro. O RN é colocado no CPAP nasal 
com 90% de oxigênio e a saturação se mantém em 86%. 
Qual a suspeita diagnóstica? 
(A) Síndrome de aspiração de mecônio. 
(B) Síndrome de Escape de Ar (Pneumotórax ou Pneu-

momediastino). 
(C) Distúrbios Metabólicos (Hipoglicemia ou Hipocal-

cemia). 
(D) Cardiopatia congênita cianogênica. 

 
▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Lactente de 45 dias, pesando 3510g, amamentado ex-
clusivamente ao seio materno, é levado ao Posto de 
Saúde pela primeira vez com história de tosse e dificul-
dade de respirar, há três dias. Não é vacinado. Apresen-
ta temperatura axilar = 38,5°C, FR = 68irpm, tiragem 
subcostal e ausculta pulmonar com raros estertores sub-
crepitantes. A conduta adequada é: 
(A) administrar a primeira dose de antibiótico e antitér-

mico, encaminhar a criança imediatamente a uma 
unidade hospitalar e recomendar à mãe que a man-
tenha aquecida e ofereça o seio durante o transpor-
te. 

(B) administrar as vacinas BCG e a 1ª dose da anti-
hepatite B, encaminhar a criança imediatamente a 
uma unidade hospitalar, recomendar à mãe que não 
ofereça o seio durante o transporte. 

(C) vacinar a criança com vacinas BCG e a 1ª dose da 
anti-hepatite B, prescrever antitérmico e antibiótico 
e pedir à mãe que retorne ao Posto em 48 horas. 

(D) tranqüilizar a mãe, prescrever antitérmico, antibióti-
co e solução fisiológica nasal e pedir que retorne ao 
Posto em 48 horas. 

 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pré-escolar de cinco anos tem, em sua carteira de vaci-
nação, as seguintes anotações: BCG ao nascer, DPT-
Hib e Sabin (dois, quatro e seis meses, reforço DPT e 
Sabin aos 15 meses) Tríplice viral (SRC) aos 12 meses e 
uma dose anti-hepatite B aos 15 meses. A família infor-
ma que a criança teve varicela há cinco semanas e que 
há três dias apresentou coriza e febre baixa, tendo sido 
feito o diagnóstico de resfriado comum. Procurou o Pron-
to Socorro, onde foi prescrito um xarope que continha 
descongestionante associado a corticosteróide, que de-
veria usar por cinco dias. Compareceu ao ambulatório 
para a consulta de rotina previamente agendada. A con-
duta em termos de imunização desta criança é 

(A) aguardar pelo menos dois meses em virtude da 
varicela e do uso de corticosteróides para depois 
administrar qualquer vacina. 

(B) recomendar a administração de vacinas DPT, Sa-
bin, anti-hepatite B e Febre Amarela,  três meses 
após o término do uso de corticosteróide. 

(C) aplicar a vacina DPT e reiniciar o esquema de vaci-
nas contra hepatite B, pois a criança recebeu a pri-
meira dose há mais de três anos. 

(D) aplicar as vacinas DPT, reforço da tríplice viral 
(SRC), febre amarela e a segunda dose da hepatite 
B, agendando a terceira dose, visto não haver no 
momento nenhuma contra-indicação.  

 
 
▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na desidratação infantil,  

(A) a maioria dos casos ocorre sem distúrbio da osmo-
laridade plasmática. 

(B) a água corporal total varia de conformidade com o 
teor da gordura do organismo da criança. 

(C) a criança pode apresentar uma falsa hipopotasse-
mia em casos de desidratação com acidose meta-
bólica. 

(D) a necessidade hídrica diária é o resultado do soma-
tório das perdas insensíveis de água. 

 
 
▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na infecção maciça pelo Trichuris trichiura, encontra-se  

(A) a enterorragia. 

(B) o prolapso retal. 

(C) a anemia importante. 

(D) a síndrome de Loefler. 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Transmissão Vertical do HIV está relacionada com a 
maioria dos casos de AIDS em crianças. Dentre as estra-
tégias para reduzir a taxa de transmissão vertical do HIV, 
destaca-se a seguinte: 

(A) uso de anti-retroviral na gestante, a partir do primei-
ro trimestre de gestação. 

(B) indicação de cesária eletiva para todas as gestantes 
HIV+, independente da carga viral. 

(C) introdução de zidovudina nas primeiras horas de 
vida do recém-nascido e manter esse medicamento 
por seis semanas.  

(D) utilização de  zidovudina EV no intraparto por uma 
hora.  

 
▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um lactente de 12 meses, com anemia ferropriva, ali-
mentado basicamente com leite de vaca, passou a apre-
sentar dor ao manuseio das extremidades, não quer 
mais andar e assume a posição de “pernas de rã” quan-
do em repouso. O distúrbio nutricional provável é 

(A) desnutrição protéico-energética. 

(B) raquitismo por carência da vitamina D. 

(C) escorbuto. 

(D) deficiência de vitaminas do complexo B. 

 
▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No aleitamento materno,  

(A) cerca de 80% do leite é sugado pelo recém-nascido 
nos primeiros 3 minutos de sucção. 

(B) a mamada deve iniciar-se no seio oposto ao último 
sugado. 

(C) as mamadas devem  limitar-se a 10 minutos em 
cada seio. 

(D) os recém-nascidos devem ser amamentados de 3/3 
horas, no primeiro mês de vida. 

 
▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Durante uma consulta de puericultura, a mãe de um lac-
tente com 4 meses de vida queixa-se que seu filho não 
aceita a sopa de legumes, introduzida por ela no cardá-
pio. Relata que a criança “cospe” todo o alimento, colo-
cando-o para fora da boca, com movimentos ântero-
posteriores da língua. 

A explicação mais plausível para essa situação é: 

(A) as papilas gustativas não estão desenvolvidas nes-
ta idade, impedindo a apreciação de novos alimen-
tos. 

(B) o desenvolvimento motor da criança, nesta idade, é 
insuficiente. 

(C) a criança prefere alimentos doces nessa idade. 

(D) a queixa não tem fundamento e resulta da ansieda-
de materna. 
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▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Mãe procura serviço ambulatorial com sua filha de 09 anos 
de idade. Vieram encaminhadas pelo Conselho Tutelar, 
com o objetivo de realizar um exame clínico na criança, que 
sofreu violência sexual perpetrada pelo tio paterno e se 
queixa de dor em região genital. Qual a conduta a ser to-
mada? 

(A) Não repetir de imediato a entrevista com a criança 
sobre o relato do caso, pois foi realizado o registro, 
confirmado a um agente de proteção à criança e ao 
adolescente. 

(B) Não registrar a história e os exames realizados em 
prontuário, pois não houve confirmação de autoria 
do abuso. 

(C) Limitar o exame físico ao aparelho geniturinário, 
mamas e ânus, pois só há relato de abuso sexual. 

(D) Dispensar os exames complementares caso não 
sejam encontradas lesões genitais, uma vez que a 
possibilidade de intercurso estaria descartada. 

 

▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Adolescente do sexo masculino, 14 anos de idade, en-
caminhado da emergência para investigação de quadro 
de desmaio, que se repetiu duas vezes, em um período 
de 2 meses, é caracterizado por perda súbita da cons-
ciência, com volta rápida à lucidez, precedida de mal-
estar, palidez e sudorese, sem manifestações motoras. 
As crises aconteceram em dias quentes e durante posi-
ção ortostática. BEG, corado. FC: 80bpm.  RCR, BNF, 
sem sopro. PA (sentado 110/70 mmHg), em pé após 3 minu-
tos: 105/70mm Hg, com exame neurológico normal. O 
diagnóstico clínico mais provável é 

(A) síncope psicogênica. 

(B) síncope vasovagal ou cardioneurogênica. 

(C) epilepsia. 

(D) hipotensão postural. 

 

▬ QUESTÃO 96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Adolescente de 12 anos de idade, sexo masculino, é 
levado ao serviço de saúde, pois sua mãe está preocu-
pada com seu crescimento. Ele se encontra menor em 
relação a seus colegas de escola. Os dados mais impor-
tantes para avaliação desta queixa são: 

(A) estatura dos familiares e idade óssea. 

(B) idade óssea e dosagem de hormônios tireoideanos. 

(C) velocidade de crescimento e maturação sexual 
(Tanner). 

(D) dosagem de hormônio de crescimento e idade 
óssea. 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Adolescente de 16 anos, sexo feminino, procura o servi-
ço com queixa de tristeza. Refere ter um namorado muito 
ciumento há 10 meses e nega sexarca. Ao exame físico, 
apresenta área de alopécia irregular no ápice do couro 
cabeludo com escoriações e os cabelos estão quebra-
dos, com diversos tamanhos. A hipótese diagnóstica é 
(A) alopécia areata. 
(B) tínea capitis. 
(C) hipovitaminose A. 
(D) tricotilomania. 

 
▬ QUESTÃO 98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Adolescente com 12 anos e 6 meses e sua mãe procu-
ram o serviço ambulatorial preocupadas com seu atraso 
menstrual, desde que teve a menarca há 3 meses. Cursa 
6ª série, é boa aluna. Bom convívio familar. Nunca na-
morou. Exame físico é normal. Peso: 45Kg. Estatura: 
1,55m. Maturação sexual (Tanner) M4P4. A melhor con-
duta, neste momento, é 
(A) solicitar Rx de sela túrcica. 
(B) tranqüilizar a mãe e a adolescente, pois nesta fase 

existe imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-
gônada e solicitar retorno com 3 meses. 

(C) solicitar dosagem de beta-hCG plasmático. 
(D) solicitar dosagem de FSH, LH, estradiol e prolactina. 

 
▬ QUESTÃO 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Lactente de 11 meses, sexo masculino, encaminhado da 
emergência para acompanhamento de infecção do trato 
urinário, tratada há uma semana. Houve melhora clínica, 
segundo a mãe. Exame físico é normal. Qual a melhor 
conduta neste momento? 
(A) Realizar EAS com urocultura de controle + USG 

renal e de vias urinárias. 
(B) Realizar imediatamente uretrocistografia miccional. 
(C) Repetir EAS e urocultura de 3 em 3 meses. 
(D) Realizar cintilografia renal. 

 
▬ QUESTÃO 100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Mãe de um RN do sexo masculino, com 21 dias, retorna 
para acompanhamento, com queixa de fissuras nos ma-
milos devido à sucção freqüente do bebê. Embora tenha 
muito leite, acha que o RN urina pouco (molha 5 fraldas 
em 24horas). Peso de nascimento: 3000g. Peso atual 
3150g. O exame físico encontra-se normal, exceto fonta-
nela bregmática pouco deprimida. Qual a melhor orienta-
ção para essa mãe? 
(A) Introduzir mamadeira por 24 horas para tratamento 

das fissuras. 
(B) Dar leite materno ordenhado na colher e tratar as 

fissuras. 
(C) Avaliar e orientar a pega adequada da sucção do 

bebê e reavaliar ganho ponderal com 1 semana. 
(D) Tratar as fissuras de mamilos com antifúngico e 

prescrever leite humano do banco de leite.  
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