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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA MÉDICA

EDITAL  AEBES Nº 1/2019

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO: CIRURGIA GERAL, PRÉ-REQUISITO EM
ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA, CLÍNICA MÉDICA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

QUESTÕES DE CLÍNICA MÉDICA:

QUESTÃO 01 - A Ventilação Não-Invasiva é contraindicada em qual alternativa?

A) Exacerbação aguda do DPOC.

B) Edema agudo de pulmão cardiogênico.

C) Pós-operatório imediato de cirurgia torácica.

D) Novo quadro de insuficiência respiratória instalada pós extubação.

E) Rebaixamento de nível de consciência devido a hipercapnia em DPOC.

QUESTÃO 02 -  Em relação  à  Síndrome do  Desconforto  Respiratório  Agudo (SDRA),
pode-se afirmar que:

A) A apresentação clínica pode ser unilateral.

B) Deve-se usar a menor FiO2 possível para garantir SpO2 > 95%.

C) A apresentação clínica é súbita, dentro de 1 semana após exposição a fator de risco.

D) Deve-se buscar manter Pplatô > 30 cm H2O.

E) O volume corrente deve ser programado para ficar de 6 a 8 ml/kg de peso predito.

QUESTÃO  03  -  Para  pacientes  com doença  de  Alzheimer,  em fase  avançada,  com
disfagia grave em função da demência, a melhor opção para alimentar o paciente é:

A) Manter dieta oral de conforto.

B) Alimentação via sonda nasoentérica.

C) Alimentação via sonda nasogástrica.

D) Alimentação via gastrostomia (realizada por via endoscopia).

E) Alimentação via gastrostomia (realizada cirurgicamente).
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QUESTÃO  04  -  Paciente  cirrótico  por  vírus  B,  sem  tratamento  específico,  etilista
inveterado. Apresenta-se bilirrubina total de 6,5 mg%, ascite moderada, albumina de 2,9
mg%,  TAP  e  PTTK  normais,  sem  sinais  de  encefalopatia  hepática.  Segundo  a
Classificação de Child-Pugh, a pontuação e a classe deste paciente é:

A) 7 pontos, Child-Pugh A

B) 8 pontos, Child-Pugh B

C) 9 pontos, Child-Pugh B

D) 10 pontos, Child-Pugh C

E) 11 pontos, Child-Pugh C

QUESTÃO 05 - Em relação ao estado epilético podemos afirmar que:

A) Estado de mal epiléptico se caracteriza pela presença de crise convulsiva que dure no
mínimo 10 minutos.
B) A primeira medida a ser tomada numa crise convulsiva é a infusão de diazepam 10 mg
IV.
C)  No estado  de  mal  epiléptico,  após  a  crise  ser  abortada,  está  indicado  o  uso  de
fenitoína 20 mg/kg de peso.
D) Antidepressivos tricíclicos podem estar associados a crise epilépticas, ao passo que os
antidepressivos serotoninérgicos não.
E)  A maior parte dos pacientes com crise única na emergência apresentará recorrência
das crises em até 6 meses, se não receber drogas anti-epilépticas para uso crônico.

QUESTÃO 06 - Mulher, 58 anos, hipertensa e diabética desde os 40 anos, evoluiu há 10
anos com insuficiência renal crônica, acompanhada de dispnéia aos esforços e edema de
membros inferiores. Iniciada terapia especifica na ocasião com medicações orais para o
diabetes, diuréticos e inibidores da ECA, com melhora dos sintomas. Com o passar dos
anos,  a  doença  progrediu  e  a  paciente  evoluiu  com  necessidade  de  terapia  renal
substitutiva.  Há  6  meses  descobriu  câncer  de  mama  ECOG  2,  sendo  tratada  com
mastectomia radical e posterior quimioterapia. Hoje, foi levada ao hospital às pressas por
quadro de edema agudo pulmonar e insuficiência respiratória  seguida de óbito.  Você,
como médico da família, foi chamado para preencher a declaração de óbito. Qual dessas
alternativas corresponderia a um preenchimento adequado da declaração de óbito?

A) Insuficiência respiratória - causa básica.
B) Insuficiência renal - causa imediata.
C) Diabetes melitus - causa básica.
D) Câncer de mama - causa intermediária.
E) Edema agudo pulmonar - causa básica.
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QUESTÃO 07 -  A síndrome da fragilidade (SF) vem sendo amplamente estudada nas
últimas décadas,  e seus conceitos vêm sofrendo modificações.  Associada inicialmente
com incapacidade funcional e comorbidade, hoje se sabe que ela é uma entidade à parte,
na qual  nem todo indivíduo frágil  é  incapaz ou apresenta comorbidades e vice-versa.
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

A) Síndrome da fragilidade como uma síndrome de declínio de energia que ocorre em
espiral, embasado em um tripé de alterações relacionadas ao envelhecimento, composto,
principalmente, por mialgias, desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica.
B) Fried e colaboradores propuseram um teste rápido para rastreamento de indivíduos
frágeis. Eles avaliaram cinco itens - força do braço, velocidade de marcha, perda de peso,
exaustão física e atividade física.
C) Segundo o modelo proposto por Fried et col., os indivíduos são classificados como
frágeis se apresentarem alterações em dois ou mais itens, dentre os cinco propostos para
rastreio da SF.
D) Perda de peso não intencional (≥ 4,5Kg ou 5% do peso corporal no ano anterior); é um
marcador físico do Fenótipo de Fragilidade.
E) Estudos identificaram que, enquanto a fraqueza muscular se manifesta no final e é
reversível, a exaustão e a perda de peso são marcadores evidenciados no início do ciclo
de fragilidade e indicam idosos com tendência a uma progressão rápida desse ciclo.

QUESTÃO 08 - A avaliação funcional é parte muito importante na anamnese de pacientes
idosos. Fazem parte do índice de Katz para Avaliação das atividades Básicas da Vida
Diária perguntas sobre todos os itens abaixo, exceto:

A) Capacidade de banhar-se.
B) Capacidade de usar o sanitário.
C) Capacidade de arrumar a casa.
D) Capacidade de vestir-se.
E) Capacidade de ter continência urinária e fecal.

QUESTÃO 09 - Acerca de um incidente com múltiplas vítimas pode-se afirmar que:

A) Incidente com múltiplas vítimas é todo evento com mais de 10 vítimas graves.

B) Pelo Método START, vítimas que deambulam são consideradas como verdes.

C) A melhor forma de classificar os pacientes na cena do incidente é o Protocolo de
Manchester.

D) Pelo Método START, vítimas que respiram somente após a abertura das vias aéreas
são consideradas amarelas.

E) A prioridade deve ser encaminhar as vítimas para o hospital mais próximo.
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QUESTÃO  10  -  O  fator  precipitante  (desencadeador  direto)  mais  comum  para  o
desenvolvimento do delirium é:

A) Doença cérebro-vascular
B) Alterações da glicemia
C) Estresse emocional
D) Uremia
E) Infecções

QUESTÃO 11 -  Paciente de 66 anos, feminina,  75 kg,  é levada à UTI em função de
choque séptico, usando uma solução de noradrenalina que contém 4 ampolas da droga
(4mg/4ml) diluídas em 224 ml de salina a 0,9%, em bomba de infusão contínua correndo
a 30 ml/h. Escolha, dentre as alternativas abaixo, o valor que mais se aproxima da dose
da noradrenalina que está sendo utilizada.

A) 0,21 mcg/kg/min

B) 0,45 mcg/kg/min

C) 0,76 mcg/kg/min

D) 0,90 mcg/kg/min

E) 1,50 mcg/kg/min

QUESTÃO 12 -  Com base no caso clínico relatado a seguir, responda a questão.

“Paciente, 55 anos, vítima de acidente automobilístico, está em VMI, modo VCV, VC: 480
ml, PEEP: 8 cmH2O, Fluxo insp: 30 L/min, FiO2 : 60%, Pplatô: 20 cmH2O, SpO2 : 97%,
FR: 18/18 ipm. Na avaliação pelo fisioterapeuta, apresentou índice de respiração rápida e
superficial (IRRS) de  37,5 ipm/L.”

Assinale a alternativa que indica a relação I:E aproximada deste paciente.

A) 1:1,5
B) 1:2,5
C) 1:3,0
D) 1:4,2
E) 1:5,1
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QUESTÃO 13 - Acerca dos quadro ansiosos agudos, pode-se afirmar que:

A) Geralmente surgem acompanhados de delírios.
B) A maior parte dos pacientes apresentam-se agressivos durante o exame.
C) O tratamento de escolha no PS é Diazepam 100 mg VO.
D) O paciente deve ser mantido em observação até a melhora do quadro.
E) Para  o  diagnóstico  ser  firmado,  deve  haver  um fator  desencadeante  claro  para  o
quadro.

QUESTÃO 14 - No tocante às hemorragias digestivas altas, assinale a INCORRETA:

A) A doença ulcerosa péptica é a maior causa de hemorragia digestiva alta.
B) O  H. pylori é associado com recorrência de sangramento em pacientes com úlcera
duodenal.
C) A passagem de sonda nasogástrica é recomendada na maioria dos casos.
D) A  profilaxia  de  peritonite  bacteriana  espontânea  é  recomendada  em  todos  os
pacientes com hemorragias digestivas altas varicosas.
E) A eficácia da ligadura é maior que a escleroterapia para pacientes com hemorragia
varicosa aguda.

QUESTÃO 15 - De acordo com a Campanha “Sobrevivendo à Sepse”:

A) A ressuscitação  volêmica  deve  ser  realizada  em todos  os  pacientes  com choque
séptico com 30 ml/kg de colóides.
B) A meta inicial de pressão arterial a ser perseguida na estabilização hemodinâmica do
paciente séptico é de 120/80 mmHg.
C) A  medida  da  pressão  venosa  central  é  a  melhor  maneira  de  avaliar  a
fluidorresponsividade do paciente séptico.
D) Uma dose de ataque de 1.000 mg de vancomicina será insuficiente em atingir níveis
terapêuticos precoces para um significante número de pacientes.
E) Para  aminoglicosídeos,  os  desfechos  clínicos  serão  melhores  quanto  maior  for  o
tempo no qual a concentração sérica da droga fique acima da concentração inibitória
mínima do patógeno envolvido.
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QUESTÃO 16 - No tocante às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a
correta:

A) Os casos graves devem ser tratados em UTI e receber antimicrobianos empíricos por
no mínimo 10 dias.
B) Amoxicilina isolada não deve ser utilizada para tratamento de PAC, independente da
gravidade ou da apresentação clínica, devido altos índices de resistência antimicrobiana.
C) Pacientes  com  CURB-65  pontuação  1  e  2  são  bons  candidatos  à  tratamento
ambulatorial.
D) Deve-se  evitar  o  uso  de  corticoides  em  pacientes  com  PAC  pelo  risco  de
imunossupressão.
E) Recomenda-se realizar exames que busquem a etiologia somente para pacientes com
PAC grave ou PAC não respondedora à terapia empírica inicial, bem como nos internados
em UTI.

QUESTÃO 17 - Diabetes mellitus (DM) é uma das mais importantes enfermidades que
acometem nossa população atualmente. Acerca dela, pode-se afirmar que:

A) O DM tipo 2 caracteriza-se por perda progressiva de secreção insulínica combinada
com resistência a insulina.
B) Para  firmarmos  o  diagnóstico  do  DM tipo  1A devemos necessariamente  excluir  a
presença de um ou mais autoanticorpos.
C) O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 60% de todos os casos de DM.
D) A glicemia em jejum deve ser coletada em sangue periférico após jejum calórico de no
mínimo 12 horas.
E) Em idosos frágeis, o alvo de HbA1c deve ser de < 6,5%.

QUESTÃO 18 -  Segundo o protocolo de morte encefálica (ME) atualmente vigente no
Brasil:

A) O intervalo mínimo entre os dois exames clínicos deve ser de 6h, para adultos
B) Pelo menos um dos médicos que atesta a morte encefálica deve ser neurologista ou
neurocirurgião
C) A administração  de  fenobarbital,  mesmo em doses  terapêuticas  usuais,  impede  a
determinação de ME
D) Cada exame clínico deve conter necessariamente avaliação neurológica envolvendo a
detecção de coma não perceptivo e da ausência de reatividade supraespinhal, bem como
um teste de apnéia
E) A hipernatremia grave refratária ao tratamento não inviabiliza determinação de ME,
exceto quando é a única causa do coma.
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QUESTÃO 19 - Sra. Maria, 69 anos, diabética, hipertensa, dá entrada no PS com relato
de fraqueza, náuseas e fadiga muscular. Ao examiná-la, encontra-se:

Desorientada, Glasgow 14 sem déficits focais, TAx: 36,8°C, sem rigidez de nuca.

RCR 2T BNF sem sopros, PA 170/95 mmHg, FC 90 bpm

MV presente bilateralmente, com crepitações finas em ambas as bases, FR 24 irpm, sem
esforço respiratório.

Abdome flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes, sem sinais de irritação peritonial.

Pele sem maiores alterações.

MMII sem sinais de TVP.

ECG: 

Dentre as alternativas, a medida que deve ser a primeira a ser tomada é:

A) Implantação de marcapasso transcutâneo.
B) Cardioversão elétrica sincronizada.
C) Encaminhamento imediato para unidade de hemodinâmica.
D) Ácido acetil-salicílico 200 mg mastigado VO.
E) Gluconato de cálcio.
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QUESTÃO 20 - Em qual das seguintes situações está correta a indicação da transfusão
de hemoderivados?

A) Transfusão  de  concentrado  de  plaquetas  em  quando  contagem  plaquetária  <
50.000/µL, mesmo na ausência de fatores de risco.
B) Transfusão  de  concentrado  de  plaquetas  nos  casos  de  dengue  com  contagem
plaquetária < 10.000 / µL, independente da existência ou não de sangramentos.
C) Transfusão  de  concentrado  de  plaquetas  nos  casos  de  cirurgia  neurológica  com
contagem plaquetária < 100.000/ µL.
D) Transfusão  de  concentrado  de  hemácias  nos  casos  de  pré-operatório  de  cirurgia
abdominal de grande porte com Hb < 11,0 g/dL.
E) Transfusão de crioprecipitado nos casos de sangramento ativo com INR > 2,0.

QUESTÕES DE CIRURGIA GERAL:

QUESTÃO  21  -  Paciente  do  sexo  feminino,  56  anos,  etilista  (200ml  destilados/dia),
tabagista, apresenta quadro de icterícia progressiva sem dor abdominal nas últimas 3
semanas, associada a perda de 15kg nos últimos 40 dias. Ao exame físico, apresenta
Sinal de Courvoisier. Qual seria o diagnóstico menos provável neste caso?

A) Adenocarcinoma de papila duodenal.
B) Adenocarcinoma de cabeça de pâncreas.
C) Tumor de Klatskin.
D) Colangiocarcinoma em colédoco distal.
E) Metástases linfonodais comprimindo segunda porção duodenal e papila duodenal.

QUESTÃO 22 -  Assinale a única estrutura, dentre as seguintes, não mencionada para
definição do trígono de Calot:

A) Artéria cística
B) Ducto hepático comum
C) Ducto cístico
D) Artéria hepática comum
E) Borda inferior do fígado
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QUESTÃO 23  -  Paciente  de  53 anos,  sexo masculino,  etilista  pesado  e portador  de
hepatite  C  não  tratada,  vem  encaminhado  do  Pronto  Atendimento  para  sala  de
emergência  de  um  hospital  terciário,  trazendo  apenas  hemograma  com  Hb=6,5  e
leucograma com 12500 leucócitos totais e 3% de bastonetes, com história de síncope e
melena há dois dias. Durante admissão, foi observado frequência cardíaca de 124bpm,
PA 90/50mmHg,  icterícia +/4+,  sonolência,  abdome levemente distendido com dor em
HCD e epigástrio, sem sinal de Blumberg. Qual a próxima conduta mais adequada para
este paciente?

A) Endoscopia digestiva alta de urgência
B) Ultrassonografia de abdome total de urgência
C) Omeprazol 40mg VO
D) Norfloxacina 400mg VO
E) Ringer lactato 2000ml EV infusão rápida

QUESTÃO 24 - Paciente de 32 anos, feminina, submetida a gastroplastia redutora em Y
de  Roux  videolaparoscópica(bypass)  há  6  meses,  apresenta  dor  em  Hipocôndrio
esquerdo há cerca de 8 dias, que piora após se alimentar, apresentando também náuseas
mas relata que "não consegue vomitar". Nega disfagia. Relata piora da dor há 4 horas,
sem febre ou icterícia,  dando entrada no PS com PA 120/70mmHg,  corada,  Hb 12,1
leucócitos  totais  9700  sem  desvio,  satO2  de  98%  em  ar  ambiente.  Foi  realizada
Radiografia  de  abdome  agudo  evidenciando  distensão  de  alças  isoladamente  em
hipocôndrio  esquerdo  e  aparente  distensão  do  estômago  excluso.  Qual  a  principal
hipótese diagnóstica?

A) Litíase biliar
B) Hérnia de Petersen
C) Isquemia intestinal
D) Estenose da gastroenteroanastomose
E) Úlcera marginal na anastomose gastro-jejunal
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QUESTÃO 25 -  Paciente masculino, 24 anos, deu entrada no PS trazido por populares
após se envolver em briga de torcidas e ter sido vítima de ferimento único por punhal na
parede  anterior  do  abdome.  Tendo  em  vista  o  mecanismo  do  trauma,  assinale  a
sequência decrescente de FREQUÊNCIA de envolvimento das seguintes estruturas intra-
abdominais neste caso:
I - CÓLONS
II - DIAFRAGMA
III - FÍGADO
IV - INTESTINO DELGADO
V - VASOS INTRA-ABDOMINAIS

A) III > IV > II > I
B) V > III > I > IV
C) IV > I > III > V
D) IV > III > I > V
E) III > II > IV > I

QUESTÃO 26 -  AL, feminino, 82 anos, cirrose hepática por álcool Child A, deu entrada no
pronto socorro com quadro de dor abdominal de forte intensidade, com início há 3 dias,
sobretudo em fossa ilíaca direita, associada a vômitos e hiporexia. No exame físico estava
com taquicardia (Fc 110 bpm), PA 70 x 50 mmHg, eupneica em ar ambiente e dor a
palpação  da  FID,  com defesa  local.  Após  ressuscitação  com cristalóide,  manteve  PA
inalterada.  Em  exames  laboratoriais,  leucocitose  (leucócitos  de  18.500  com  8%  de
bastões), eletrólitos normais. TC de abdome sugestiva de apendicite aguda, com líquido
livre na cavidade.
Por fim, cirurgião contraindica videolaparoscopia, por qual motivo?

A) Extremo de idade: 82 anos
B) Apendicite aguda em fase avançada
C) Cirrose hepática
D) Hipotensão / choque séptico
E) Risco da anestesia geral

QUESTÃO 27 -  Paciente de 36 anos, sexo feminino, procura o hospital com quadro de
dor em andar superior  do abdome, de forte intensidade, com irradiação para dorso e
vômitos com início há 1 dia. Os exames mais importantes para elucidar o DIAGNÓSTICO
e a ETIOLOGIA MAIS PROVÁVEL, são respectivamente:

A) Hemograma e tomografia computadorizada do abdome
B) PCR e ultrassonografia do abdome
C) Amilasemia e ultrassonografia do abdome
D) Amilasemia e tomografia computadorizada do abdome
E) Hemograma e ultrassonografia do abdome
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QUESTÃO 28 -  A cirurgia bariátrica é atualmente reconhecida como tratamento padrão
ouro no tratamento da obesidade. Por ser medida invasiva e irreversível as indicações
devem ser rigorosamente avaliadas pelo médico assistente. Atualmente, temos inúmeras
comorbidades reconhecidamente associadas/agravadas pela  obesidade e  podem vir  a
indicar o tratamento cirúrgico em paciente com obesidade grau 2, exceto:

A) Síndrome dos ovários policísticos
B) Depressão
C) Doença hemorroidária
D) Esofagite
E) Esteatose hepática

AS QUESTÕES 29 E 30  REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO QUE SE SEGUE:

Paciente  com 42 anos,  feminino,  com dor  abdominal  há 24hs em abdome superior  e
irradiação para dorso. Na admissão, apresenta fáscies de dor, taquicárdica, taquipnéica,
agitada, com dor forte à palpação do abdome superior. PA 110x70mmHg, FC 108bpm,
SATO2 88% em ar  ambiente,  sendo  então  administrado  O2  sob  máscara  de  Venturi
6L/min (com FiO2 de 40%). Leucócitos de 13.500, PCR 228, glicose 118, Amilase 2.281,
TGO 118, TGP 90, FA 138, GGT 152, Bilirrubina total 1,1. Gasometria arterial (após O2
suplementar): pH: 7,34 / pCO2: 33 / pO2: 80 / SatO2: 95% / HCO3- : 18 / BE: -2.

QUESTÃO  29  -  Assinale  a  alternativa  que  indica  o  diagnóstico  e  a  gravidade  na
admissão:

A) Pancreatite aguda leve
B) Pancreatite aguda moderadamente grave
C) Pancreatite aguda grave
D) Pancreatite crônica agudizada moderada
E) Pancreatite crônica agudizada grave

QUESTÃO 30 -  Assinale o critério clínico/laboratorial  que corrobora a classificação de
gravidade previamente indicada:

A) Leucocitose
B) PCR elevado
C) Amilase
D) Taquicardia
E) Relação PaO2/FiO2
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QUESTÃO 31 -  Paciente masculino, 40 anos, com IMC de 45 Kg/m², apresenta hérnia
inguinal  bilateral  e  umbilical  que  causam muito  desconforto  durante  o  esforço  físico.
Procurou atendimento médico para buscar melhor qualidade de vida e preocupado com
sua história familiar para doenças, pois possui na família mãe diabética, pai hipertenso,
irmã  diabética  e  iniciando  tratamento  para  hipotireoidismo,  avô  paterno  falecido  por
câncer pulmonar. Durante avaliação médica de rotina, paciente apresentou PA 150x90
mmHg em todas as aferições, e exames laboratoriais que evidenciaram glicemia de jejum
de 130 mg/dL, colesterol total 260 mg/dL e triglicerídeos 170 mg/dL. Diante do quadro
qual a melhor proposta cirúrgica para esse paciente?

A) Hernioplastia  inguinal  bilateral  e  umbilical  no  mesmo tempo.  Num segundo tempo
realização de Gastrectomia Vertical.
B) Hernioplastia  inguinal  bilateral  e  umbilical  no  mesmo tempo.  Num segundo tempo
Gastroplatia com derivação em Y de Roux (bypass gástrico)
C) Gastrectomia Vertical e hernioplastia inguinal bilateral  e umbilical,  todas no mesmo
tempo.
D) Gastrectomia Vertical. Num segundo tempo hernioplastia inguinal bilateral e umbilical.
E) Gastroplastia com derivação em Y de Roux (bypass gástrico). Num segundo tempo
hernioplastia inguinal bilateral e umbilical.

QUESTÃO 32 - Homem, 65 anos, com história de colelitíase assintomática, apresenta dor
em barra e vômitos de início há 5 dias. Após dar entrada no hospital, exames laboratoriais
evidenciaram leucocitose com 14.000 leucócitos por mm³ sem desvio, amilase 900 U/L,
lipase 1900 U/L e lactato 1,8 mg/dL. TC de abdome solicitada pelo clínico do plantão
evidenciou  pâncreas  aumentado,  com  borramento  da  gordura  e  pequenas  coleções
peripancreáticas  e  imagem  sugestiva  de  pequena  área  de  necrose  em  cauda  de
pâncreas.  Com esse resultado, é então solicitado um parecer para cirurgia geral para
avaliar o paciente. Em relação ao tratamento inicial do paciente, assinale a alternativa
mais adequada.

A) Dieta oral zero, hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos, Ceftriaxona 2g
EV dose diária.
B) Dieta oral zero, hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos.
C) Dieta oral zero, hidratação venosa, laparotomia com necrosectomia e drenagem dos
abscessos.
D) Punção venosa profunda para nutrição parenteral total, hidratação venosa, analgesia e
demais sintomáticos.
E) Passagem  de  sonda  nasoentérica  por  endoscopia  digestiva,  Nutrição  enteral,
hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos.
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QUESTÃO  33  -  Mulher,  29  anos,  com  queixa  de  abaulamento  em  região  inguinal
esquerda que aparece e dói durante atividade física, é submetida a cirurgia para correção
de hérnia. Durante a cirurgia é identificado anel herniário medial aos vasos epigástricos.
Qual o tipo de hérnia? Qual a classificação dessa de Nyhus?

A) Hérnia indireta. Nyhus tipo II.
B) Hérnia direta. Nyhus tipo III A.
C) Hérnia indireta. Nyhus tipo III B.
D) Hérnia direta. Nyhus tipo I.
E) Hérnia indireta. Nyhus IV.

QUESTÃO  34  –  Mulher,  45  anos,  em pré-  operatório  para  colecistectomia  devido  à
microlítiase em vesícula biliar procura o PS devido dor abdominal em HCD de início há 3
dias, associada a icterícia, febre, náuseas e vômitos. Ao exame físico, apresenta abdome
flácido, dor forte a palpação em HCD, PA 110x70 mmHG, FC 78 bpm. USG de abdome
realizado no PS confirma colelitíase,  e evidencia borramento da gordura em torno do
colédoco distal. Qual a principal suspeita diagnóstica e o tratamento inicial?

A) Colecistite aguda complicada. Colecistectomia de urgência.
B) Colecistite aguda. Antibioticoterapia.
C) Colangite aguda. Antibioticoterapia.
D) Colangite aguda. Drenagem da via biliar de urgência.
E) Pancreatite aguda de cabeça de pâncreas. Dieta zero, hidratação venosa e analgesia

QUESTÃO  35  -  Mulher  74  anos,  hipertensa,  diabética,  com  história  de  constipação
crônica,  foi  levada  ao  PS por  familiares  devido  distensão  abdominal  com parada  de
eliminação de flatos e fezes há 3 dias. Durante a avaliação inicial, exames laboratoriais
apresentando apenas discreta anemia (Hb 10 g/ dL) e leucocitose (13.000/ mm³) com
desvio  (10%  de  bastões).  TC  de  abdome  evidencia  distensão  colônica  até  o  cólon
descendente, diversos divertículos em todo o cólon esquerdo, borramento de gordura em
torno de todo o sigmóide, com duas coleções justa parede do sigmóide, uma medindo 1,1
x 0,7 cm e outra 1,8 x 2,1 cm. Qual a classificação tomográfica ( Hinchey ) e o tratamento
inicial?

A) Hinchey I. Antibioticoterapia.
B) Hinchey II. Antiobioticoterapia.
C) Hinchey III. Laparotomia com retossigmoidectomia à Hartmann.
D) Hinchey I. Laparotomia com retossigmoidectomia com reconstrução primária.
E) Hinchey II. Laparotomia com retossigmoidectomia com reconstrução primária.
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QUESTÃO  36  -  Como  é  definido  o  adenocarcinoma  precoce  de  esôfago,  segundo
classificação TNM da American Joit Committee ?

A) Tumor restrito a mucosa com ou sem invasão linfonodal
B) Tumor restrito a submucosa com ou em invasão linfonodal
C) Tumor restrito a muscular própria sem invasão linfonodal
D) Tumor restrito a submucosa sem invasão linfonodal
E) Tumor restrito a muscular própria com baixo grau de displasia

QUESTÃO 37 -  Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, foi encaminhado para
colonoscopia por queixas de constipação progressiva e sangramento retal há 3 meses. O
exame revelou lesão vegetante e ulcerada, não obstrutiva, no cólon sigmóide. O restante
do  cólon  foi  avaliado  e  apresentava-se  normal.  As  biópsias  confirmaram tratar-se  de
Adenocarcinoma,  e  o  paciente  foi  submetido  a  retossigmoidectomia.  Como orientar  o
seguimento endoscópico desse paciente?

A) Colonoscopia 6 meses após a cirurgia
B) Colonoscopia 1 ano após cirurgia
C) Colonoscopia 2 anos após cirurgia
D) Colonoscopia 3 anos após cirurgia
E) Colonoscopia 3 meses após cirurgia

QUESTÃO 38 - Com relação aos divertículos cólicos, assinale a alternativa correta:

A) Os divertículos respondem por mais de 65% das hemorragias baixas volumosas
B) Entre os pacientes com divertículos, cerca de 50% irão experimentar um episódio de
sangramento em suas vidas
C) Dos pacientes que sangram por divertículos, 2/3 apresentam sangramento volumoso
D) O Cólon direito é fonte do sangramento em 50% a 90% dos pacientes
E) O Cólon sigmóide é principal fonte de sangramento
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QUESTÃO 39 - Na evolução da Hipertensão portal a ruptura de varizes esofagogástricas
é a complicação mais temida. Assinale a alternativa correta quanto ao sangramento por
varizes de esôfago:

A) Pode ocorrer com valores de pressão venosa portal  < 5mmHg
B) Ocorre sangramento recorrente quando valor de pressão venosa portal > 20 mmHg
C) A taxa de ressangramento da hemorragia digestiva alta varicosa é menor que a taxa
de hemorragia digestiva alta não varicosa
D) A chance de sangramento não esta associada a gravidade da doença hepática
E) O risco de sangramento ocorre com mais freqüência nas varizes proximais

QUESTÃO  40  -  O  rastreamento  de  Câncer  Cólon  Retal.  por  colonoscopia,  é
recomendado por várias sociedades internacionais  como bom método para diminuir  a
incidência e a mortalidade do Carcinoma. Quais das alternativas a seguir está correta:

A) Rastreamento está indicado em qualquer idade
B) Rastreamento de pessoas acima de 75 anos está contra-indicado
C) Rastreamento em pessoas acima de 80 anos de idade é discutível
D) O rastreamento deve cessar a qualquer idade após 2 colonoscopia normais
E) Deve-se iniciar o rastreamento a partir de 40 anos.

QUESTÕES DE PEDIATRIA:

QUESTÃO 41 - No aleitamento materno predominante, além do leite materno, a criança
não está recebendo:

A) Suco de maçã
B) Água potável
C) Outro leite além do materno
D) Suco de pera
E) Chás

QUESTÃO 42 - São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de obesidade
na infância, exceto:

A) Obesidade materna
B) Desmame precoce
C) Introdução inadequada da alimentação complementar
D) Uso de leite de vaca antes de 1 ano de idade
E) Sexo feminino
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QUESTÃO 43 - O excesso de zinco diminui a biodisponibilidade de qual nutriente?

A) Ferro
B) Cobre
C) Manganês
D) Magnésio
E) Selênio

QUESTÃO 44 -  Qual o agente etiológico mais comum e qual a respectiva manifestação
clínica  mais  frequente  na  infecção  urinária  aguda  de  um lactente  de  1  ano  do  sexo
feminino?

A) Escherichia coli    / disúria, polaciúria e enurese
B) Escherichia coli    / febre, irritabilidade, recusa alimentar
C) Staphylococcus aureus    / disúria, polaciúria e enurese
D) Staphylococcus aureus    / febre, irritabilidade, recusa alimentar
E) Klebsiella   /disúria, polaciúria e enurese

QUESTÃO 45  - Lactente  de  1  ano  chega  ao  Pronto  Socorro  com olhos  encovados,
mucosa oral seca, distensão abdominal e hipotonia generalizada. Tem história de diarreia,
vômitos e poliúria há 3 dias. O eletrocardiograma evidencia depressão de segmento ST,
onda  T achatada  e  onda  U  ampla.  Além da  reposição  de  volume  para  correção  da
desidratação, qual íon deverá ser reposto imediatamente além das necessidades básicas
diárias?

A) Sódio
B) Potássio
C) Cálcio
D) Fósforo
E) Cloreto
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QUESTÃO 46 - Sobre a vacinação em prematuros, é correto afirmar, exceto:

A) Com exceção da vacina BCG, o calendário proposto para recém-nascido pré termo
deve ser seguido de acordo com a idade cronológica da criança.
B) As vacinas que contém vírus vivos (pólio  oral  e rotavírus)  são contraindicadas em
ambiente hospitalar, pelo risco teórico de disseminação do vírus vacinal no ambiente.
C) Prematuros apresentam, ao nascer, níveis séricos de anticorpos semelhantes ao de
bebês nascidos a termo.
D) Preferencialmente  os  prematuros  devem  receber  vacinas  acelulares  contra  a
coqueluche, pelo menor risco de eventos adversos.
E) A  vacinação  deve  ser  adiada  se  o  recém-nascido  apresentar  condições
hemodinâmicas instáveis, sepse, distúrbios infecciosos ou metabólicos.

QUESTÃO 47 - Com relação ao diabetes mellitus na criança, é correto afirmar, exceto:

A) Na presença de sintomas clínicos de diabetes,  a dosagem de glicemia mostrando
valor maior ou igual a 200 mg/dl confirma o diagnóstico.
B) Na presença de sintomas clínicos de diabetes, e glicemia ao acaso com resultado
maior ou igual a 200 mg/dl, o paciente deverá ser orientado a retornar após 24 horas, em
jejum, para que seja realizada nova dosagem confirmatória de nível glicêmico.
C) Para o diagnóstico de diabetes mellitus em crianças, a dosagem de glicemia em jejum
com resultado maior ou igual a 126 mg/dl deverá ser repetida.
D) O pilar mais importante do tratamento do diabetes mellitus tipo 2 é a mudança de
hábitos de vida, levando à normalização do IMC e redução da resistência insulínica.
E) A metformina, agente farmacológico das biguanidas, é utilizado como primeira opção
terapêutica em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 2.

QUESTÃO 48 - Para o tratamento das infecções por Mycoplasma pneumoniae, em caso
de resistência aos macrolídeos, quais dos seguintes antimicrobianos podem substitui-los?

A) Quinolonas e Tetraciclinas
B) Sulfonamida e Rifampicina
C) Cefalosporinas de terceira geração e Quinolonas
D) Cloranfenicol e Tetraciclinas
E) Sulfonamida e Cefalosporinas de terceira geração
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QUESTÃO  49  -  Lactente  de  5  meses  de  idade,  aparentemente  saudável,  passou  a
apresentar no último mês contrações musculares bruscas, bilaterais e de curta duração (5
segundos),  definidas  pela  mãe  como  "sustos",  seguidos  de  choro,  que  ocorrem
principalmente  ao  despertar.  História  pregressa  é  normal.  Nasceu  a  termo,  sem
intercorrências, APGAR 9/10. Está em aleitamento materno exclusivo, e seu exame físico
atual é normal. Dentre os diagnósticos diferenciais, qual é o mais provável?

A) Síndrome de West  
B) Epilepsia Parcial Benigna da Infância
C) Doença do Xarope de Bordo
D) Síndrome de Lennox-Gastaut
E) Síndrome de Janz

QUESTÃO 50 - Uma adolescente de 14 anos é levada ao Pronto Atendimento com queixa
de perda de peso (13 quilos em 6 meses) e amenorreia. Ela nega vômitos, diarreia, dor
abdominal ou outras queixas. Insiste que se sente muito bem. O exame físico mostra
caquexia  e  frequência  de  pulso  =  48  batimentos  por  minuto.  Os  exames  solicitados
mostram glicose sérica  = 62 mg/dl, potássio sérico = 3,2 mEq/l e hematócrito = 30%.
Qual alternativa abaixo indica o diagnóstico mais provável para essa adolescente?

A) Neoplasia maligna
B) Doença de Addison
C) Hipertireoidismo
D) Anorexia nervosa
E) Diabetes melito

QUESTÃO 51 - Qual a alteração laboratorial mais frequente na mononucleose infecciosa?

A) Leucopenia com neutropenia
B) Trombocitose e leucopenia
C) Leucocitose com linfocitose e presença de linfócitos atípicos
D) Anemia hemolítica e eosinofilia
E) Leucopenia com anemia hemolítica
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QUESTÃO 52 -  O achado de pulso femoral  ausente ou fraco e pulso radial  vigoroso
sugere o diagnóstico de:

A) Transposição de grandes vasos da base
B) Persistência do canal arterial
C) Coarctação da aorta  
D) Comunicação interatrial
E) Comunicação interventricular

QUESTÃO 53 -  Em relação às anemias hemolíticas, todas as afirmativas abaixo estão
corretas, exceto:

A) Esferocitose  hereditária:  o  diagnóstico  baseia-se  na  anemia  crônica,  reticulocitose
esferocitose e curva de fragilidade osmótica diminuída.
B) Anemia falciforme: predisposição à infecção por bactérias capsuladas.
C) Deficiência  de glicose-6-fosfato-desidrogenase:  é comum a história  de  episódio  de
hemólise com períodos de remissão, em crianças do sexo masculino.
D) Talassemia maior:  anemia importante,  deformidades óssea e dentária  podem estar
presentes.
E) Anemia  hemolítica  autoimune:  autoanticorpos  se ligam à superfície  das  hemácias,
ocasionando sua destruição via sistema complemento ou sistema reticuloendotelial.

QUESTÃO 54 - Lactente de 2 meses dá entrada no serviço de Emergência com hipotonia
generalizada e crise convulsiva. A convulsão rapidamente cedeu com o uso de diazepam.
O  pai  relata  que,  antes  do  início  da  convulsão,  o  filho  chorava  muito.  Fundoscopia
evidenciou  hemorragia  retiniana  bilateral  difusa.  Foi  submetida  a  exame  do  líquido
cefalorraquidiano que foi hemorrágico, e a tomografia de crânio mostrou hemorragia inter-
hemisférica na região de seio longitudinal superior  e "swelling" cerebral.  Raio X de crânio
normal. A principal hipótese diagnóstica é:

A) Intoxicação exógena
B) Coagulopatia adquirida
C) Deficiência de piridoxina
D) Síndrome do bebê sacudido
E) Acidúria glutárica tipo 1
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QUESTÃO 55 - Segundo as diretrizes de 2012 da OMS (Organização Mundial de Saúde)
para o tratamento farmacológico da dor persistente em crianças, assinale a alternativa
errada:

A) Deve-se decidir o tratamento analgésico levando em conta quatro fases, dependendo
da intensidade da dor: leve, moderada, grave ou intensa.
B) Opioides são os fármacos de eleição na dor de intensidade moderada a grave.  A
primeira opção é a morfina, porém deve-se considerar outras opções quando seus efeitos
colaterais forem intoleráveis.
C) Quando a dor for constante, deve-se administrar o fármaco em intervalos regulares e
não de acordo com a “demanda”, vigiando os efeitos colaterais.
D) Não existe dose limite diária para o uso de morfina, a dose máxima é limitada pela
ocorrência de efeitos adversos de difícil controle.
E) Não é recomendado o uso de dipirona em crianças menores de 3 meses de idade.

QUESTÃO 56  -  Gabriel,  2  meses  de  idade,  portador  de  holoprosencefalia  alobar  e
truncus  arteriosus  tipo  I,  internado  em  UTIN  desde  seu  nascimento,  em  assistência
ventilatória  mecânica,  evoluiu  com  pneumonia  extensa  -  sem  melhora  após
antibioticoterapia adequada, e falência cardíaca e renal.  Diante desse quadro, os pais
pedem que o filho seja extubado. Após discussão do caso entre o médico assistente da
criança, equipe de saúde multidisciplinar, pais da criança  e comitê de bioética do hospital,
Gabriel é extubado e morre 15 minutos após, no colo da mãe, com analgesia adequada,
sem sofrimento. A conduta final no caso acima é um exemplo de:

A) Eutanásia
B) Suicídio assistido
C) Extubação paliativa
D) Distanásia
E) Futilidade Terapêutica
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QUESTÃO 57 - Sobre os hemangioma da infância, é correto afirmar, exceto:

A)  São os tumores vasculares benignos mais  comuns na faixa etária  pediátrica,  com
maior incidência em bebês prematuros do que em recém nascidos a termo.
B)  Podem  ser  classificados  como  superficiais,  profundos  ou  mistos,  sendo  que  os
hemangiomas mistos são os mais prevalentes.
C)  O marcador  imunohistoquímico  GLUT-1 diferencia  hemangioma de  outros  tumores
vasculares dos lactentes.
D) Os hemangiomas em geral passam por uma fase de expansão rápida, seguida por um
período estacionário e, posteriormente, por involução espontânea.
E) O  tratamento  consiste  na  ressecção  cirúrgica  do  hemangiona,  e  só  é  necessário
quando ocorrem complicações, como ulceração, infecção secundária ou hemorragia.

QUESTÃO 58 - Paciente de 3 anos de idade, do sexo masculino, branco,  é levado pelos
pais para consulta com pediatra. Tem história de que há dois meses tem dor abdominal e
sudorese noturna. Ao exame físico está em regular estado geral, tem extremidades mais
frias no lado direito do corpo e hipertensão arterial,  protusão de globo ocular direito e
equimose  periorbitária  direita,  e  extensa  tumoração  em  loja  renal  direita,  de  limites
imprecisos,  atravessando a linha média do abdome. Manifestou choro intenso à palpação
de membros inferiores. Pensando que pode ser um tumor abdominal maligno, qual seria
sua hipótese diagnóstica mais provável?

A) Neuroblastoma  
B) Tumor de Wilms
C) Linfoma não Hodgkin
D) Rabdomiossarcoma
E) Carcinoma de supra-renal

QUESTÃO 59 -  Levando em conta os marcos do desenvolvimento nos primeiros dois
anos de vida, com que idade média, em meses, a criança é capaz de virar as páginas de
um livro?

A) 6 meses
B) 9 meses
C) 12 meses
D) 15 meses
E) 18 meses
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QUESTÃO 60 - O diagnóstico de bronquiolite viral aguda se baseia essencialmente no:

A) Hemograma
B) PCR
C) Pico de fluxo expiratório
D) Quadro clínico
E) Raio X de tórax

QUESTÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:

QUESTÃO 61 - O diafragma pélvico é formado pelos seguintes músculos:

A) Coccígeo e transverso profundo do períneo.
B) Levantadores do ânus e coccígeo.
C) Transversos profundos do períneo e puborretal.
D) Transversos profundos do períneo e esfíncter da uretra.
E) Esfíncter da uretra e coccígeo.

QUESTÃO 62 -  A etiologia mais frequente de secreção papilar unilateral,  espontânea,
sanguinolenta de um único ducto é causada por:

A) Fibroadenoma.
B) Alteração funcional.
C) Carcinoma de mama.
D) Adenose mamária.
E) Papiloma intraductal.

QUESTÃO 63 - O linfonodo sentinela é:

A) Mais próximo do tumor.
B) Do nível I de Berg.
C) Maior da região axilar.
D) Apical da axila.
E) Primeiro a receber a drenagem linfática de área tumoral.
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QUESTÃO 64 -  Caso uma mulher se encontre em amenorreia,  é correto afirmar que
quando o teste da progesterona:

A) É positivo, sugere que ocorreu ovulação.
B) É positivo, implica em bom nível estrogênico circulante.
C) É negativo, implica em anormalidade do trato genital inferior.
D) É positivo após a administração de estrogênio, indica fator uterino.
E) Persiste negativo após administração de estrogênio, sugere agenesia de útero.

QUESTÃO  65  -  Em  se  tratando  de  terapia  hormonal  no  climatérico  e  seus  riscos
cardiovasculares, é correto afirmar que:

A) A terapia hormonal por via oral diminui mais os riscos de fenômenos tromboembólicos
venosos em comparação com outras vias de administração.
B)  História  de  tromboembolismo venoso  prévio  é  contraindicação formal  para  uso de
terapia hormonal por via oral.
C) O uso de tibolona tem demonstrado aumento de riscos tromboembólicos.
D) Sua  utilização  em  mulheres  sem  doenças  cardiovasculares  exerce  fator  protetor
quando  administrada  em  qualquer  idade  após  a  menopausa,  desde  que  não  haja
contraindicações.
E) Em mulheres  com doença  cardiovascular,  sua  administração  deve  ser  incentivada
mesmo após o período considerado janela de oportunidade.

QUESTÃO 66 - Com relação ao papel dos ovários no ciclo menstrual, é correto afirmar:

A) Os vários estágios do crescimento folicular, desde folículo primordial ao pré ovulatório
são dependentes das gonodotrofinas.
B) O crescimento folicular ocorre somente na menacme.
C)  O folículo que iniciou seu desenvolvimento deverá, necessariamente, caminhar para
ovulação ou sofrer atresia.
D) A  progesterona  promove  a  aceleração  da  maturação  folicular  por  atuação  na
aromatização.
E) Todos os folículos ovarianos encontram-se em fase de crescimento, cada um em um
estágio, não havendo nenhum em fase de repouso.
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QUESTÃO 67 - Qual a causa mais frequente de sangramento genital na pós menopausa,
sem terapia hormonal?

A) Atrofia de endométrio.
B) Câncer de endométrio.
C) Pólipo endometrial.
D) Neoplasia ovariana.
E) Mioma submucoso.

QUESTÃO 68 -  Em uma jovem de 22 anos foi  diagnosticado linfogranuloma venéreo.
Qual é o agente patogênico responsável?

A) Neisseria gonorhoeae
B) Clamydia trachomatis.
C) Haemophilus ducrey.
D) Ureaplasma urealyticum.
E) Calymmatobacterium granulomatis.

QUESTÃO  69  -  Jovem  de  19  anos,  menarca  aos  13  anos,  refere  ter  ovários
polimicrocisticos.  Para  este  diagnóstico  ser  estabelecido,  segundo  os  critérios  de
Rotterdam, quais características devem estar presentes?

A)  Ecografia  apresentando  ovário  aumentado  de  tamanho  (maior  que  10cm3)  ou
multifolicular (mais de 12 foliculos pequenos).
B) Duas das três características a seguir: irregularidade menstrual, ecografia com ovário
multifolicular ou aumento do volume, hirsutismo ou acne.
C)  As  três  características  a  seguir:  irregularidade  menstrual,  ecografia  com  ovário
multifolicular ou aumento do volume, hirsutismo ou acne.
D) Nesta idade o diagnóstico de SOP não existe e o diagnóstico correto é imaturidade
axial.
E) Amenorreia hipotalâmica, hiperprolactinemia, hirsurtismo.

QUESTÃO 70 - Após uma semana de tratamento antibiótico para cistite, uma mulher de
28 anos, apresenta queixa de prurido vaginal há dois dias, ardência e corrimento vaginal
amarelado. Qual a terapia mais adequada?

A) Clindamicina.
B) Eritromicina.
C) Fluconazol.
D) Metronidazol.
E) Amoxicilina.
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QUESTÃO 71 - Em uma cesariana são sete as camadas que devem ser seccionadas (ou
divulsionadas) até se atingir o bebê. Como se denomina a quinta camada?

A) Fáscia muscular (aponeurose).
B) Músculo reto-abdominal.
C) Peritônio visceral.
D) Peritônio parietal
E) Miométrio.

QUESTÃO 72 -  Mulher de 30 anos, multípara, com três cesarianas anteriores, realiza
ultrassonografia  de  rotina com 16 semanas que  mostra  placenta  recobrindo o  orifício
interno do colo uterino. O diagnóstico e conduta são:

A) Placenta prévia centro total. Seguimento no pré-natal de alto risco.
B) Inserção baixa de placenta. Repetir o exame de ultrassom com 24 semanas.
C)  Placenta  prévia  centrototal.  Solicitar  ressonância  magnética  para  avaliar  acretismo
placentário.
D) Inserção baixa de placenta.  Solicitar  ressonância  magnética  para avaliar  acretismo
placentário.
E) Placenta prévia centrototal. Repetir o exame de ultrassom com 24 semanas.

QUESTÃO  73  -  Gestante  de  22  anos,  sem  pré-natal,  com  28  semanas.  Procura
atendimento  de  urgência  na  maternidade  por  queixa  de  sangramento  vaginal  de
moderada quantidade. O obstetra de plantão faz a ausculta fetal, que revela 146btm. A
ultrassonografia  não mostra  hidropsia fetal  nem placenta  prévia.  O exame de sangue
revela ser do tipo B negativo. Qual a melhor conduta.

A) Teste de coombs direto.
B) Teste de coombs direto e indireto.
C) Teste de Kleihauer-Betke e, em caso de negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh.
D) Teste de coombs indireto e, em caso de negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh.
E) Dopplerfluxometria da artéria cerebral média para aferir grau de anemia fetal.

QUESTÃO 74 -  A perda sanguínea média em parto vaginal não complicado é estimada
em quantos mililitros (ml) aproximadamente?

A) 150ml.
B) 550ml.
C) 850ml.
D) 1000ml
E) 1200ml.
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QUESTÃO 75 - Nulípara, 28 anos procura aconselhamento pré concepcional. Seu médico
avalia o estado para rubéola e prescreve ácido fólico. Qual das alternativas a seguir é a
melhor justificativa da prescrição?

A) Prevenção de anemia megaloblástica.
B) Melhorar a absorção de ferro.
C) Aumentar a função imunológica materna.
D) Diminuir as chances de anomalias fetais.
E) Prevenir a anemia fetal.

QUESTÃO  76  -  Terceiro  dia  de  pós  cesariana,  puérpera  apresenta  febre  de  38ºC,
loquiação fisiológica,  abdome flácido,  ruídos hidroáreos presentes,  membros inferiores
sem alterações, leucograma 10.000mm3, ferida operatória com bom aspecto e mamas
ingurgitadas. Assinale a conduta CORRETA:

A) Estimular o aleitamento.
B) Estimular o aleitamento e iniciar antibioticoterapia.
C) Suspender o aleitamento e inciar antibióticoterapia.
D) Suspender  o  aleitamento,  enfaixar  as  mamas  e  incicar  inibição  farmacológica  da
lactação.
E) Usar antibioticoterapia por se tratar de infecção puerperal.

QUESTÃO 77 - Em que situação, nos casos de pré eclampsia grave, deve-se suspender
o sulfato de magnésio e fazer o uso de gluconato de cálcio?

A) Ausência de reflexo patelar.
B) Oligúria.
C) Depressão respiratória.
D) Dor em barra em abdome superior.
E) Escotomas.

QUESTÃO  78  -  Assinale  o  teste  utilizado  para  diagnóstico  da  rotura  prematura  de
membranas, que é positivo quando há aumento do pH vaginal?

A) Cristalização.
B) Brossen Gordon.
C) Células orangiófilas.
D) Ianneta.
E) Fenol vermelho.
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QUESTÃO 79 -  Multípara,  com gestação de  34 semanas,  chega a maternidade com
queixa de dor em cólica e endurecimento abdominal. Ao exame demonstra contrações
uterinas frequentes (uma a cada cinco minutos), colo uterino com 50% de apagamento e
1cm de dilatação, vitalidade fetal preservada. A conduta mais adequada é:

A) Repouso e reavaliar em após 2h
B) Antibioticoterapia profilática para streptococcus agalatie e parto cesariano.
C) Antibioticoterpia profilática para streptococcus agalatie e indução do parto.
D) Iniciar partograma e acompanhar a evolução do trabalho de parto.
E) Antibioticoterpia profilática para streptococcus agalatie e rastreio infecicoso.

QUESTÃO 80 -  Mulher  33 anos,  na 37ª  semana de gestação confirmada por  US no
primeiro trimestre, vem a maternidade por sangramento vaginal de moderado à grave. A
US mostra placenta prévia. Qual a conduta mais adequada?

A) Indução do trabalho de parto.
B) Realizar cesariana.
C) Realizar tocólise.
D) Conduta expetante.
E) Corticoterapia.

QUESTÕES DE MEDICINA SOCIAL:

QUESTÃO 81 - Com relação à NOAS – SUS 01/2001:

I – aumenta as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
II – define o processo de regionalização da assistência;
III – cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do sistema Único de
Saúde;
IV – procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.

As afirmativas corretas, são:

A) Apenas I e II;
B) Apenas III e IV;.
C) Apenas I, II e III;
D) Apenas II, III e IV;
E) I, II, III e IV
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QUESTÃO 82 -  Julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa que apresenta as
corretas. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
II – o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a
saúde.
III – a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, III e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 83 - A VIII Conferência Nacional de Saúde - ocorrida em 1986 – colocou como
objetivo a ser atingido a criação:

A) do sistema Único de Saúde – SUS
B) das Normas Operacionais Básicas – NOBs.
C) de comissões fiscalizadoras do exercício profissional de médicos e paramédicos
D) dos congressos brasileiros de saúde pública.
E) de listas de doenças de notificação compulsória.

QUESTÃO 84 -  O Sistema Único Saúde (SUS) se caracteriza pela descentralização de
suas ações e serviços. Marque a única alternativa, entre as abaixo, que não obedece a
essa diretriz:

A) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
B) Comando  do  sistema  compartilhado  por  diversas  instituições  em  cada  nível  de
governo.
C)  Municipalização  da  saúde,  incluindo  ações  e  serviços  de  diversos  níveis  de
complexidade.
D) Transferência de atribuições e responsabilidades para estados e municípios.
E) Transferência de recursos financeiros para estados e municípios.
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QUESTÃO 85 - Com relação à Lei n° 8.080 de 19/09/1990, ela dispõe que:

A) Deve haver exclusão do setor público do atendimento às emergências.
B) O nível de prestação de serviços está ligado ao nível de renda do paciente.
C) O lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais não são fatores determinantes e
condicionantes da saúde.
D)  O  dever  do  Estado  não  exclui  o  das  pessoas,  da  família,  das  empresas  e  da
sociedade.
E) Os níveis de saúde da população não têm relação com a economia do país.

QUESTÃO 86 -  Segundo a Norma Operacional Básica – NOB/96, a relação entre os
serviços de Saúde e a população deve ter ética pautada por:

A) Lógica política vigente em cada município.
B) Proposta coletiva que transcende o individual.
C) Princípios básicos do código de ética médica.
D) Padrões regionais definidos na Constituições Estaduais.
E) Padrões organizados na Lei Orgânica do Município.

QUESTÃO 87 – Leia as duas definições abaixo, e marque o item que, no âmbito da
saúde, corresponda à perspectiva teórica, prática e subjacente a essas definições.  
 

1) “Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade
de vida e saúde, incluindo uma maior participação deste processo”.
 

2)  “O  conjunto  de  atividades,  processos  e  recursos,  de  ordem  institucional,
governamental  ou  da  cidadania,  orientados  a  proporcionar  a  melhoria  das
condições de  bem-estar  e  acesso  a  bens  e  serviços  sociais,  que  favoreçam o
desenvolvimento  de  conhecimentos,  atitudes  e  comportamentos  favoráveis  ao
cuidado da saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam à população
maior  controle  de  sua  saúde  e  suas  condições  de  vida,  a  nível  individual  e
coletivo”.

A) Vigilância da Saúde
B) Promoção da Saúde
C) Reabilitação da Saúde
D) Prevenção da Saúde
E) Vigilância Sanitária.
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QUESTÃO 88 - Considerando o que está escrito na Constituição Federal  de 1988, o
acesso aos serviços de saúde no Brasil tem caráter:

A) Público e organizado pela classe social.
B) Civil com restrições às responsabilidades.
C) Universal, ao qual todos têm direito.
D) Filantrópico pela inclusão social.
E) Disponível para a minoria.

QUESTÃO 89 - O “conjunto  articulado e  contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos,  individuais  e  coletivos,  exigidos  para  cada  caso,  em  todos  os  níveis  de
complexidade do Sistema Único de Saúde”, é o que define o conceito de:

A) Descentralização
B) Regionalização
C) Integralidade
D) Hierarquização
E) Universalidade

QUESTÃO  90  - Os  ideais  da  Reforma  Sanitária,  aprovados  na  Oitava  Conferência
Nacional de Saúde, podem ser resumidos como, EXCETO:

A) Democratização do acesso aos serviços de saúde.
B) Descentralização dos serviços de saúde com controle social.
C) Privatização dos serviços de saúde.
D) Universalização das ações.
E) Saúde como o direito de todos e dever do Estado.

QUESTÃO  91  - O  nome  do  fórum  de  negociação  integrado  por  representantes  da
Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde é:

A) Comissão Intergestores Bipartite;
B) Conselho Estadual de Saúde;
C) Comissão Intergestores Tripartite;
D) Conselho Nacional de Saúde;
E) Comissão Estadual de Gestores;
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QUESTÃO 92 - De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-
2001),  denomina-se  o  município  “capaz  de  ofertar  a  totalidade  dos  serviços  [...]
correspondentes ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência para a sua
população e para a população de outros municípios a ele adscritos” de município:

A) Sede;
B) Polo;
C) Básico;
D) Principal;
E) Núcleo;

QUESTÃO 93 - A Portaria  do Ministério  da  Saúde que divulga o  Pacto  pela  Saúde,
estabelece as prioridades do Pacto pela vida, a fim de privilegiar alguns segmentos, tais
como, EXCETO:

A) Câncer de colo de útero e da mama.
B) Promoção da saúde com índices hospitalares como meta.
C) Mortalidade infantil e materna.
D) Doenças emergentes e endemias como Dengue.
E) Atenção Básica à Saúde, qualificando a Saúde da Família.

QUESTÃO 94 - Com relação aos segmentos que integram obrigatoriamente o Conselho
Estadual de Saúde, julgue os itens a seguir:

I. Prestadores de Serviços de Saúde.
II. Governo.
III. Profissionais de Saúde
IV. Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V. Usuários.
VI. Movimento e entidade de consumidores

Assinale apenas os corretos:

A) III, IV e VI.
B) I, II, III, IV, V e VI.
C) I, II, III e V.
D) II, IV e VI.
E) V.
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QUESTÃO 95 - Para o funcionamento da prestação de serviços privados de assistência à
saúde serão observados:

A) Os estatutos e as regras das empresas de plano de saúde.
B) A forma de contrato ou convênio com a rede pública de saúde.
C)  As normas de direito público e as regras apresentadas pela entidade filantrópicas e
sem fins lucrativos.
D) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de
Saúde (SUS).
E) As normas técnicas e administrativas da empresa privada e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 96 - No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários
do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, e de outras fontes,
serão administradas pelo Ministério da Saúde através do fundo:

A) Nacional de Seguridade Social.
B) Orçamentário Federal.
C) Nacional de Bem-Estar Social.
D) Nacional de Saúde.
E) Orçamentário Seguridade Social.

QUESTÃO  97  - No  Brasil,  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  estabelece  como
competência municipal. Assinale a alternativa incorreta:

A) A vigilância sanitária de portos e aeroportos.
B) Gerir a rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
C) O financiamento dos recursos para o setor da saúde local.
D) Estabelecer benefícios.
E) A execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
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QUESTÃO 98 - Segundo a Lei n° 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde
(SUS), a participação da iniciativa privada na assistência à saúde é:

A) Livre;
B) Obrigatória;
C) Minoritária;
D) Prioritária;
E) Proibida.

QUESTÃO 99 - É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde:

A) Ministério da Saúde;
B) Fundo Municipal de Saúde;
C) Conferência de Saúde;
D) Secretaria de Assistência à Saúde;
E) Secretaria de Vigilância à Saúde.

QUESTÃO 100 - O SUS, rede regionalizada e hierarquizada de serviço de assistência à
saúde,  preconiza  como  base  de  sua  organização  espacial  e  funcional,  com  relativa
autonomia decisória, as seguintes unidades:

A) Distrito de paz;
B) Estados federados;
C) Distrito de saúde;
D) Regiões administrativas dos estados.
E) Municípios com mais de 250.000 habitantes.


