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QUESTÃO 1 – Assinale a alternativa que completa a frase corretamente: “No 
caso de dúvida sobre determinada tendência clínica de uma comunidade, 
podemos elaborar um diagnóstico situacional com a equipe multidisciplinar, que 
colherá ________________ dos prontuários e sites informativos e 
________________ através de entrevistas com moradores daquele local. 
Podemos usar a ________________ para selecionar informantes chaves. Ao 
concluirmos o diagnóstico deve-se fazer ________________.” 
 
A) Dados primários – dados secundários – bola de neve – uma ação comunitária. 
B) Dados secundários – dados primários – seleção espontânea – planejamento 
ascendente.  
C) Dados secundários – dados primários – bola de neve – uma ação comunitária. 
D) Dados secundários – dados primários – bola de neve – planejamento 
ascendente.  
E) Dados primários – dados primários – seleção espontânea – um planejamento 
ascendente.  
 
 
QUESTÃO 2 – Correlacione os atributos essenciais da APS apresentados na 
primeira coluna com os seus respectivos exemplos na coluna seguinte, e 
assinale a alternativa que contém a correta correlação: 

 
(1) Acesso de primeiro contato. 
(2) Longitudinalidade. 
(3) Integralidade. 
(4) Coordenação. 
 
(    ) Alice busca atendimento na Unidade Básica de Saúde após se ferir com 
uma faca enquanto preparava o almoço. Foi feita sutura e verificado que sua PA 
estava alta e glicemia capilar elevada. 
(   ) Fernanda é tabagista. Já tentou abandonar o vício 3 vezes, mas não 
conseguiu, nem mesmo com auxílio do seu médico de referência. Tem sentido 
muita falta de ar e procura a Unidade Básica de Saúde para tentar novamente. 
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(   ) Alexandre tem nefropatia e retinopatia por diabetes. Muitas vezes, fica 
confuso com as recomendações do especialista focal. Confia muito no seu 
médico de família e sua equipe de saúde para organizar seus tratamentos. 
(   ) Fabrício apresenta tosse há 10 dias, motivo pelo qual procurou a Unidade 
Básica de Saúde mais próxima da sua casa. Ao balcão, foi agendada uma 
consulta para a tarde do mesmo dia. 
 
A) 3, 2, 4, 1. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 1, 3, 4, 2. 
D) 3, 1, 2, 4. 
E) 3, 4, 1, 2. 
 
 
QUESTÃO 3 – Uma mulher com 28 anos de idade recebe a visita em sua 
residência de uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), pois está completando 
28 semanas de gestação e ainda não compareceu a nenhuma consulta de pré-
natal. Tem outros 2 filhos, um com 2 anos de idade e outro com 8 anos de idade. 
Refere que não trabalha e não comparece ao pré-natal porque não tem com 
quem deixar os filhos. Diz depender de doações para sobreviver. No momento 
da visita, refere disúria e polaciúria. Posteriormente, em reunião de equipe, a 
ACS coloca o caso em discussão e a equipe decide realizar as seguintes ações: 
visita da auxiliar de enfermagem e enfermeira no mesmo dia para examinar a 
paciente e coletar urina e sangue; visita da médica da equipe na semana 
seguinte; acionar o Serviço Social para que oriente a paciente a respeito de 
benefícios assistenciais e da possibilidade de inserir a criança de 2 anos de idade 
em creche e a de 8 anos de idade em escola. Considerando a situação 
apresentada, as ações programadas pela equipe de saúde estão orientadas por 
qual princípio do SUS?  
 
A) Integralidade.  
B) Regionalização. 
C) Descentralização. 
D) Participação popular. 
E) Equidade. 
 
 
QUESTÃO 4 – Paciente chega ao consultório médico e relata que tem herpes 
genital. Faz algumas perguntas ao seu Médico de Família e Comunidade e 
obtém respostas aos seus questionamentos. Assinale a alternativa que 
apresenta a correta explicação ao questionamento feito pela paciente: 
 
A) Paciente: Posso passar herpes para meu namorado sem ter lesões 
aparentes? 
MFC: Não, pois herpes somente pode ser transmitida quando existem lesões. 
B) Paciente: Existe algum exame que pode confirmar o diagnóstico? 
MFC: Infelizmente não, mas existe tecnologia para confirmação diagnóstica do 
herpes vírus. 
C) Paciente: Os sintomas são só no local acometido ou posso ter sintomas 
piores? 
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MFC: O herpes é uma doença de manifestação local. 
D) Paciente: Herpes tem cura? 
MFC: Não, Após a primo-infecção, o vírus fica latente em gânglios nervosos 
sensoriais e periodicamente pode ser reativado e migrar até a superfície da pele 
ou mucosa. 
E) Paciente: As lesões do herpes formam úlceras crônicas? 
MFC: Sim. Por isso os episódios vesiculares devem ser tratados com 
antibacterianos associados para evitar infecção. 

 
 

QUESTÃO 5 – A respeito de corrimentos vaginais e situações correlatas, 
assinale V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 
(    ) Sempre que possível, deve ser realizado o teste de pH e a microscopia, pois 
aumentam a precisão diagnóstica e otimizam a escolha de tratamento. 
(  ) Caso seja diagnosticado cervicite ou tricomoníase, além de tratar os 
parceiros, o médico deve, idealmente, rastrear Hepatite B e C, HIV e sífilis. 
(  ) O tratamento por via vaginal deve sempre ser a primeira opção para 
tratamento de qualquer corrimento vaginal patológico. 
(    ) Diante de qualquer corrimento vaginal patológico, é importante o tratamento 
do parceiro. 
 
A) V, F, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, V, V. 
E) V, V, F, V. 
 
 
QUESTÃO 6 – Sabendo que depressão é uma condição prevalente entre as 
pessoas em cuidado paliativo, avalie as assertivas a seguir: 
 
I – Em pessoas com demência, o humor não precisa ser avaliado. 
II – A escolha do antidepressivo deverá ser guiada pelas comorbidades de base 
do paciente, não havendo uma classe prioritária. 
III – A dose dos antidepressivos deve ser progredida habitualmente, quando 
necessário, a fim de proporcionar um melhor conforto para a pessoa. 
IV – A depressão deve ser rastreada em todas as pessoas que recebem 
cuidados paliativos. 
 
Quais alternativas estão corretas? 
 
A) Apenas a I e a II. 
B) Apenas a II e a III. 
C) Apenas a III e a IV. 
D) Apenas a II, III e IV. 
E) I, II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 7 – Durante consulta clínica na Unidade Básica de Saúde, uma 
mulher com 86 anos de idade está sendo acompanhada por sua filha, que 
externa preocupação com o risco da ocorrência de acidentes domésticos que 
envolvam a sua genitora. A filha informa que sua mãe vem apresentando declínio 
progressivo de várias de suas funções cognitivas, tendo recebido o diagnóstico, 
há cerca de um ano, de doença de Alzheimer. Ultimamente, relata a filha, a mãe 
vem esquecendo o fogão aceso, deixando o gás do banheiro ligado e cometendo 
outros esquecimentos. Menciona ainda o problema de quedas frequentes, tendo 
sido a paciente classificada como “idosa frágil”, portadora de significativa 
sarcopenia. A filha acrescenta que a família está preocupada, buscando auxílio 
no sentido de obter orientações quanto às medidas que devem ser tomadas para 
a prevenção de acidentes domésticos e de proteção à paciente. Entre as 
intervenções voltadas ao controle de fatores extrínsecos relacionados à 
ocorrência de quedas dessa paciente idosa, a recomendação mais efetiva é: 
 
A) Utilizar calçados abertos com solado de couro, pois diminuem o atrito ao 
caminhar e a chance de tropeços. 
B) Limitar práticas corporais e atividades físicas rotineiras, posto que a fadiga 
induzida predispõe ao risco de quedas. 
C) Evitar luzes acesas durante a madrugada, o que torna o sono mais instável, 
facilitando o despertar nesse período. 
D) Evitar a colocação de tapetes soltos, especialmente os de tecido, pois não 
permitem firmeza do idoso ao caminhar. 
E) Adquira sofás e cadeiras bem baixos, porque o grau de dificuldade exigido 
para se levantar é menor, sendo que estes devem ser confortáveis e com braços. 
 
 
QUESTÃO 8 – Uma paciente de 41 anos de idade, com queixa de dor epigástrica 
em queimação de longa data relacionada à ingesta de alimentos condimentados, 
retorna em consulta ambulatorial tendo como resultado de endoscopia digestiva 
alta o diagnóstico de úlcera duodenal e pesquisa de H. pylori positivo. Relatava 
uso esporádico de antiácidos, mas com pouca melhora da dor. Nega uso de anti-
inflamatórios não esteroidais (AINES). Qual a associação de medicamentos com 
melhor nível de evidência científica para o tratamento desse caso? 
 
A) Agente antissecretor, omeprazol e claritromicina. 
B) Inibidor da bomba de prótons, eritromicina e amoxicilina. 
C) Inibidor da bomba de prótons, amoxicilina e claritromicina. 
D) Antagonistas do receptor H2 de histamina, claritromicina e amoxicilina. 
E) Manter antiácidos e iniciar inibidor de bomba de prótons. 
 
 
QUESTÃO 9 – Uma senhora de 85 anos de idade, tem visita domiciliar da Equipe 
de Saúde da Família (ESF) solicitada por sua cuidadora, pois há dois dias tem 
apresentado comportamento estranho. Fala coisas desconexas, teve alucinação 
visual e comporta-se de forma agressiva algumas vezes. A paciente faz 
seguimento regular com a ESF há 10 anos, atualmente com assistência 
domiciliar, pois está restrita ao lar, após uma queda sofrida há quatro anos. A 
médica da equipe conhece a paciente e sabe que ela nunca teve problemas 
cardiovasculares, cognitivos ou de saúde mental, e que não faz uso de 
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medicamentos contínuos. No exame físico, mostra-se desorientada em relação 
ao tempo. A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada, são, 
respectivamente: 
 
A) Quadro depressivo; tratamento medicamentoso com tricíclico e avaliação por 
psicólogo. 
B) Quadro infeccioso agudo; solicitação de raio X, exame de urina e hemograma 
para melhor avaliação. 
C) Demência de Alzheimer; encaminhamento para neurologista para realização 
de exames de imagem. 
D) Distúrbio de comportamento por transtorno psicótico; prescrição de 
antipsicótico e encaminhamento para psiquiatra. 
E) Quadro depressivo; encaminhamento para psicoterapia.  
 
 
QUESTÃO 10 – Uma mulher de 45 anos de idade sedentária e tabagista (5 
cigarros/dia), procura atendimento em uma Unidade de Saúde da Família por 
estar acima do peso e ter o diagnóstico de diabetes confirmado há cerca de 6 
meses. Ela informou que, apesar da prescrição de tratamento para o diabetes, 
não o segue conforme recomendado. Ao exame físico, constatou-se IMC = 33 
kg/m2 (VR = 18 - 25 m2 /Kg) e PA = 140 x 80 mmHg. O abdome tinha aspecto 
globoso, indolor à palpação, sem visceromegalias. Constatou-se concentração 
de gordura corpórea em abdome e pescoço. A avaliação do aparelho 
cardiovascular evidenciou ausência de alterações. Os exames laboratoriais 
revelaram: Glicemia de jejum = 150 mg/dL (VR = 75 a 99 mg/dL) Hemoglobina 
glicosilada = 7,0% (VR = 3,8 a 6,4%) Colesterol total = 230 mg/dL (VR = < 200 
mg/dL) Triglicerídeos = 260 mg/dL (VR = < 260 mg/dL) Considerando o caso, 
qual das seguintes recomendações é a mais adequada para o tratamento do 
diabetes mellitus dessa paciente? 
 
A) Iniciar tratamento com insulinoterapia noturna. 
B) Realizar restrição dietética e praticar atividade física diária. 
C) Utilizar as biguanidas como drogas de primeira escolha. 
D) Utilizar as glitazonas, em razão das complicações apresentadas. 
E) Utilizar sulfonilureias em associação outra droga hipoglicemiante.  
 
 
QUESTÃO 11 – Leia a afirmativa a seguir: “O médico de família e comunidade 
presta cuidado continuado para as pessoas e tem um entendimento e apreciação 
da condição humana, especialmente da natureza do sofrimento e resposta da 
pessoa à doença. Ele coloca a pessoa em primeiro lugar, utilizando-se de 
contatos repetidos para promover o poder curador de suas interações. Este 
relacionamento tem a qualidade de um compromisso do médico de ser fiel com 
o bem-estar das pessoas sob seu cuidado”. A que Princípio da Medicina de 
Família e Comunidade ela se refere? 
 
A) O Médico de Família e Comunidade é um clínico qualificado. 
B) A atuação do Médico de Família e Comunidade é influenciada pela 
comunidade. 
C) O Médico de Família e Comunidade é um recurso de uma população definida. 
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D) A Relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do Médico de 
Família e Comunidade. 
E) O Médico de Família e Comunidade é um especialista da APS para atuação 
com as diversas faixas etárias. 
 
 
QUESTÃO 12 – Num município do interior do Estado do Espírito Santo, foi 
efetuada a avaliação da mortalidade proporcional, nas diferentes faixas etárias. 
Aplicando-se os resultados, utilizou-se o registro através da Curva de Nelson 
Moraes, conforme apresentado a seguir: 
 

 
 
Procedendo-se a avaliação do gráfico, conclui-se que as condições de vida da 
população estudada são: 
 
A) Muito baixas. 
B) Baixas 
C) Regulares. 
D) Elevadas. 
E) Muito elevadas. 
 
 
QUESTÃO 13 – O município de Vila Alta, recém-emancipado, tem 20.105 
habitantes. O Médico de Família e Comunidade foi convidado para opinar sobre 
a composição do Conselho Municipal de Saúde que, segundo a Lei Municipal, 
que o instituiu, deve ter composição paritária e ser integrado por 12 membros. 
Assinale a alternativa que reproduz uma fala correta deste profissional de saúde. 
 
A) O segmento dos usuários do Sistema de Saúde deve ser de 8 membros, 
devendo haver paridade entre homens e mulheres. 
B) A representação do segmento dos trabalhadores da saúde deve ser de 3 
conselheiros. 
C) O segmento dos prestadores de serviços para a saúde deve ser representado 
por 4 membros, sendo dois públicos e dois privados. 
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D) Deve-se prover uma vaga para representação do Ministério Público. 
E) Para a representação da gestão devem ser reservadas 3 vagas: uma para o 
Secretário Municipal de Saúde e duas outras para representantes de áreas 
técnicas da saúde. 
 
 
QUESTÃO 14 – A Gestão da Clínica tem como objetivo assegurar padrões 
clínicos ótimos e, consequentemente, melhorar a qualidade das práticas clínicas, 
o que inclui novas possibilidades de organizar o acesso e a agenda na Atenção 
Primária à Saúde. Sobre o Acesso Avançado na APS é correto afirmar: 
 
A) Significa organizar a agenda em função de grupos por patologias ou faixas 
etárias (dias específicos para gestantes, crianças, hipertensos ou diabéticos), 
para melhor otimizar os atendimentos. 
B) Tem por objetivo principal proteger a agenda dos profissionais de saúde, 
aumentar a produtividade e diferenciar os atendimentos em agendados e 
demanda espontânea. 
C) Consiste em programar a agenda para consultas breves (alguma necessidade 
específica que demanda pouco tempo de atendimento), além de garantir 
atendimento às consultas agendadas no dia e/ou pré-agendadas e retornos. 
D) Aumenta o tempo de espera por uma consulta médica, pois o número de 
pacientes aumenta muito, represando a demanda, que era oculta. 
E) Aproxima o atendimento da UBS de um pronto atendimento, não havendo a 
necessidade de encaminhar os pacientes para os serviços de emergência, que 
se encontram sobrecarregados.  
 
 
QUESTÃO 15 – Em tempos de ampliação de cobertura da Atenção Primária à 
Saúde no Brasil, via Estratégia Saúde da Família, tem sido também amplificada 
uma reação à iatrogenia médica. Tal questão tem importância reconhecida para 
o cuidado à saúde, e encontra-se intimamente ligada à missão ética e política de 
conter ou minimizar a parte da medicalização social decorrente da ação 
profissional em saúde. Tal conceito encontra-se relacionado à(o): 
 
A) Promoção da Saúde. 
B) Prevenção Quaternária. 
C) Acesso Avançado. 
D) Demora Permitida. 
E) Vigilância da Saúde. 
 
 
QUESTÃO 16 – Leia atentamente o texto apresentado a seguir, relativo a um 
fragmento de uma consulta hipotética, realizada na Atenção Primária: 
 
“Dr. João Carlos recebe dona Maria da Penha para uma consulta na ESF: 
Dr. João Carlos: Bom dia, dona Maria da Penha. Entre e sente-se. Em que posso 
ajudá-la hoje? 
Dona Maria da Penha: Bom dia, Dr. João. Hoje eu vim para revisar minha 
pressão, conforme combinamos na última consulta. Estou me sentindo bem 
melhor. Gostaria também de fazer o exame preventivo, pois já completou quase 
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um ano e meio do exame anterior. Além disso gostaria de tirar umas dúvidas 
sobre as atividades físicas que são indicadas para minha idade. 
Dr. João Carlos: Dona Maria da Penha, hoje o horário está um pouco 
complicado. Devido à epidemia de Dengue, tivemos que atender várias pessoas 
da comunidade. Além disso, houve um acidente com uma criança na escola e 
acabamos atrasando um pouco com as consultas. Se importaria se eu 
verificasse a sua pressão, a enfermeira da UBS coletasse o citopatológico e 
programássemos para conversar sobre as suas dúvidas a respeito das 
atividades físicas e tudo mais na próxima consulta? 
Dona Maria da Penha: Sem problemas, Dr. João. Estou vendo que as coisas 
estão meio complicadas por aqui hoje.” 
De qual componente do Método Clínico Centrado na Pessoa, o médico utilizou-
se, essencialmente, nesta consulta?   
 
A) Entendendo a pessoa como um todo.  
B) Explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença.  
C) Incorporando prevenção e promoção da saúde na prática diária.  
D) Intensificando a relação médico-pessoa. 
E) Sendo realista. 
 
 
QUESTÃO 17 – Sobre o Estudo de Coorte, considere as afirmações abaixo.   
 
I- Trata-se de um experimento realizado com o objetivo de verificar, entre 2 ou 
mais tratamentos, qual é o mais efetivo. 
II- Tem-se 2 grupos de pacientes, expostos e não expostos a certo fator de risco, 
e se quer verificar se a proporção de pacientes que desenvolvem certa doença 
é a mesma nos 2 grupos ou não. 
III- Parte do efeito (doença) para a investigação da causa (exposição). 
Qual(is) alternativa(s) está(ão) correta(s)?   
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III.    
 
 
QUESTÃO 18 – Josélia é auxiliar de saúde bucal, e trabalha em uma Unidade 
Básica de Saúde no município de Vitória. Na semana anterior, durante suas 
atividades de trabalho, após o atendimento diário dos pacientes, ao proceder a 
lavagem dos materiais e equipamentos utilizados pelo cirurgião dentista durante 
os procedimentos, teve um dos dedos da mão direita perfurado por uma agulha. 
Só hoje procurou o Médico de Família e Comunidade, pois ficou preocupada 
após conversa com a enfermeira. Qual o procedimento correto a ser indicado? 
 
A) Como a notificação tem que ser feita no decorrer da semana epidemiológica, 
o que já passou, não é necessário fazer a notificação do caso. Deve-se, no 
entanto, iniciar imediatamente a profilaxia pós-exposição e fazer testes rápidos 



9 

 

para HIV e Hepatites Virais para acompanhamento do caso. Orientar expedição 
de CAT. 
B) Deve-se proceder a notificação do acidente, fazer recomendação para 
expedição de CAT e solicitar sorologias para HIV e Hepatites Virais, repetindo-
as em 30 e 90 dias. 
C) Deve ser efetuada a notificação do acidente, fazer testes rápidos para HIV e 
Hepatites Virais e iniciar profilaxia pós-exposição em, no máximo, até 72 horas. 
Recomendar expedição de CAT. 
D) Como não houve necessidade de afastamento do trabalho, não é necessário 
recomendar expedição de CAT. Mas deve-se fazer a notificação do acidente e 
iniciar a profilaxia pós-exposição. 
E) Como trata-se de agravo de notificação compulsória imediata, tal deve ser 
efetuado no mesmo dia do atendimento. Caso os testes rápidos para HIV e 
Hepatites Virais sejam negativos, deve-se iniciar a profilaxia pós-exposição. 
Orientar expedição de CAT. 

 
 
QUESTÃO 19 – Paciente de 50 anos, tabagista, refere que acordou as 6horas 
da manhã com dor retroesternal em queimação, com irradiação para o pescoço, 
associado a sudorese, náuseas e vômitos. Chega ao pronto-socorro às 10 horas 
e é submetido a realização de eletrocardiograma que evidenciou supra do 
segmento ST em parede anterior. O paciente encontra-se a 30 minutos do centro 
de referência com hemodinâmica. Qual é o próximo passo: 
 
A) Administrar AAS 200mg, clopidogrel 300mg, enoxaparina 30mg IV e 
encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária. 
B) Administrar AAS 200mg, clopidogrel 300mg, enoxaparina 30mg IV e aguardar 
a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária. 
C) Administrar AAS 100mg, clopidogrel 75mg, enoxaparina 80mg SC e 
encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária. 
D) Administrar AAS 100mg, clopidogrel 75mg, enoxaparina 80mg SC e aguardar 
a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária. 
E) Realizar trombólise com tenecteplase. 
 
 
QUESTÃO 20 – Sobre a Insuficiência Cardíaca Descompensada, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) A avaliação da congestão pulmonar ou sistêmica e de baixo débito não pode 
ser empregada precocemente na sala de emergência, pela falta de exames 
complementares, e deve ser empregada na fase intermediária. 
B) A ausência de estertores crepitantes ao exame físico sugere fortemente que 
as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo não estão elevadas e que 
não há hipervolemia. 
C) A avaliação clínica por suspeita de insuficiência cardíaca descompensada 
requer a avaliação de sinais de sintomas e necessariamente de exames 
complementares para inferir se a IC é aguda de origem recente ou doença 
crônica agudizada. 
D) A ausência de terceira bulha não afasta a suspeita de insuficiência cardíaca, 
por esse achado carecer de sensibilidade, mas por ter especificidade elevada. 
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E) A presença de queixas digestivas leva fortemente a suspeitar de patologia 
abdominal associada.  
 
 
QUESTÃO 21 – Paciente de 52 anos, do sexo masculino, chegou ao pronto-
socorro com queixa de dor retroesternal em aperto, com duração de 20 min, que 
se repetiu por 2 vezes nas últimas 24 horas. Estava assintomático havia 2 anos, 
em uso de ácido acetilsalicílico (AAS), sinvastatina e enalapril. Apresenta 
antecedentes de hipertensão, dislipidemia. Pai falecido de infarto do miocárdio 
aos 54 anos.  Exame físico: ritmo cardíaco regular; Frequência cardíaca (FC) = 
88 bpm; pressão arterial (PA) = 140 x 90 mmHg; pulmões sem ruídos 
adventícios. Primeira medida de troponina positiva. O eletrocardiograma (ECG) 
está apresentado na figura que segue: 
  

 
 
A) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 24 horas.  
B) Paciente de alto risco (TIMI = 5); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 48 horas.  
C) Paciente de alto risco (TIMI = 7); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 24 horas.  
D) Paciente de moderado risco (TIMI = 4); deve ser estratificado invasivamente 
nas próximas 72 horas.  
E) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 48 horas. 
 
 
QUESTÃO 22 – Homem de 68 anos chegou à emergência do Hospital de 
Marechal Floriano com infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
supradesnivelamento de do segmento ST na parede inferior. Clinicamente, 
apresentava-se estável hemodinamicamente em Killip I. Os sintomas haviam 
iniciado há 60 minutos, não possui contra-indicação ao uso de trombolítico. Qual 
a estratégia de tratamento mais adequada, considerando-se o tempo de 
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transferência para o centro de referência para hemodinâmica estima-se ser de 
cerca de 150 minutos?  
 
A) Encaminhar o paciente imediatamente ao centro capacitado para realização 

de angioplastia primária. 
B) Administrar metade da dose do trombolítico preconizada para IAM com supra 

de ST e encaminhar o paciente para estratégia de angioplastia facilitada. 
C) Utilizar inibidor de IIb/IIa e encaminhar o paciente para estratégia de 

angioplastia facilitada. 
D) Por ser o IAM de baixo risco para complicações, tratar o paciente sem 

estratégia de reperfusão, evitando-se os riscos do uso de trombolítico em 
local com poucos recursos ou os riscos de transporte. 

E) Administrar trombolítico imediatamente, com posterior estratificação 
coronariana invasiva.  

 
 
QUESTÃO 23 – O Sr. J.A.M. tem 67 anos e usa hipoglicemiantes orais, mas não 
apresenta controle adequado das glicemias. Há 6 anos, lida com ulcerações 
varicosas em MMII e estas estão francamente infectadas. Por isso, deu entrada 
no HEVV, e os seguintes resultados foram obtidos: 
 

PA FC FR TAX 

110/60 92 bpm 17 37,2°C 

 

Hb/Htco VCM/HCM 
Ret 
(%) 

VHS PCR Ferritina Creat Glic 

7,9/24 88/29,2 0,8 56 14,8 96 1,9 203 

 
Em relação à abordagem terapêutica, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A correção da glicemia e controle da infecção não são o bastante para 
correção da anemia, sendo necessária a reposição de ferro parenteral. 
B) O uso de hemocomponentes (concentrado de hemácias) se faz necessário. 
C) O uso de eritropoietina associada a ferro parenteral objetiva transpor os 
defeitos fisiopatológicos. 
D) A utilização de ferro oral faz parte desta abordagem. 
E) O uso de ferro parenteral não é necessário, pois a ferritina está normal. 
 
 
QUESTÃO 24 – Sr. RGP, vítima de acidente automobilístico grave, foi submetido 
a laparotomia exploradora que evidenciou grave lesão hepática, e volumoso 
hemoperitôneo, sendo necessária a exérese de 50% do lobo esquerdo do fígado. 
Exames: Hb 6,8 g/dl, Htco. 18,3%, Plaquetas 22.000, TAP 40% (N = 70% a 
120%) e PTTa 66’’ (N = 29’’ +/- 9’’). Quais hemocomponentes você utilizaria para 
tratar o Sr. RGP, sabendo que ele é “A” positivo? 
 
A) Sangue total A positivo, pois o paciente necessita repor hemáceas, plaquetas 
e fatores da coagulação. 
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B) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas e crioprecipitado, pois houve 
grave lesão hepática. 
C) Sangue total A positivo, infundidos rapidamente, para não perdermos a ação 
dos fatores de coagulação termo-lábeis. 
D) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas por aférese e plasma rico em 
plaquetas, pois a lesão mais grave é a plaquetopenia. 
E) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas e plasma fresco congelado. 
 
 
QUESTÃO 25 – Chamamos de síndrome respiratória aguda grave, a síndrome 
respiratória caracterizada pelos critérios de síndrome gripal, associada a 
dispnéia ou aos seguintes sinais de gravidade, EXCETO:  
 
A) Saturação de O2 < 95% em ar ambiente. 
B) Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória 

avaliada de acordo com a idade. 
C) Piora nas condições clínicas de doença de base.  
D) Hipotensão em relação a pressão arterial habitual do paciente. 
E) Hipotermia reativa.  
 
 
QUESTÃO 26 – São indicações para troca de cateter venoso central, EXCETO: 
 
A)  Mau funcionamento do cateter.  
B)  Tempodepermanênciadocateter > 10dias.  
C)  Infecção primária de corrente sanguínea suspeita.  
D)  Infecção primária de corrente sanguínea confirmada.  
E)  Presença de exsudato purulento no ponto de inserção do cateter. 
 

QUESTÃO 27 – Em relação à noradrenalina, é CORRETO afirmar:  
 
A) É droga de primeira escolha nas bradiarritimias.  
B) É considerado um fármaco principalmente inotrópico.  
C) Tem como efeito colateral bradicardia.  
D) Atual no receptor alfa-1 levando a vasoconstrição.  
E) Alternativa A e D estão corretas. 
 

QUESTÃO 28 – O que apresenta um paciente com infarto agudo do miocárdio 
e insuficiência cardíaca Killip III: 
 
A) Choque cardiogênico. 
B) Edema agudo de pulmão cardiogênico. 
C) Estertores crepitantes bibasais. 
D) Perda de líquido para terceiro espaço.  
E) Todas as alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 29 – Segundo as recomendações de fluidoterapia nos pacientes 
sépticos, a dose inicial recomendada é: 
 
A) 20 ml/kg. 
B) 10 ml/kg. 
C) 30 ml/kg. 
D) 60 ml/kg. 
E) 50 ml/kg. 
 
 
QUESTÃO 30 – De acordo com o Guideline de sepse (campanha de 
sobrevivência a sepse), qual das alternativas abaixo não faz parte do manejo 
inicial do paciente séptico? 
 
A) Iniciar antibioticoterapia empírica na primeira hora. 
B) Coletar lactato arterial. 
C) Solicitar hemoculturas e culturas direcionadas de preferência antes da 
antibioticoterapia. 
D) Realizar antitérmico e controle intensivo da febre. 
E) Manejo hemodinâmico com reposição de fluido. 
 
 
QUESTÃO 31 – Em relação a dor abdominal de tratamento cirúrgico em idosos, 
podemos dizer que são frequentes as patologias abaixo, exceto: 
 
A) Torção de ovário. 
B) Isquemia Mesentérica. 
C) Ruptura de Aneurisma de Aorta. 
D) Vólvulo Intestinal. 
E) Colecistite Aguda. 
 
 
QUESTÃO 32 – Em pacientes com (TEP) Tromboembolismo Pulmonar, 
devemos avaliar com escores de probabilidade, antes de solicitar exames 
complementares, para refinar a probabilidade pós- teste de TEP. Assim no 
escore de WELLS, temos os seguintes itens para pontuação, EXCETO: 
 
A) Sinais Clínicos de TVP (Trombose Venosa Profunda). 
B) Diagnostico alternativo menos provável que TEP. 
C) Frequência Cardíaca > 100/min. 
D) PaCO2 < 36 mmHg. 
E) TVP ou TEP prévios. 
 
 
QUESTÃO 33 – Homem de 50 anos, sem comorbidades prévias, vem em 
consulta em seu consultório com quadro de anasarca e derrame pleural a 
esquerda. Trouxe os seguintes exames: proteinúria de 24 horas 8g/L; 
albuminemia 1,5g/dl; colesterol total 310mg/dl; creatinina 0,8mg/dl. EAS sem 
hematúria. Qual o provável diagnóstico do caso? 
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A) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 
B) Glomerulonefrite membranosa. 
C) Doença de Berger. 
D) Glomerulonefrite pós estreptocócica. 
E) Púrpura de Henoch Scholein. 
 
 
QUESTÃO 34 – Paciente de 60 anos, hipertenso e diabético, em uso de losartan 
50mg 12/12 horas iniciado recentemente pelo cardiologista, vem ao pronto 
socorro com quadro de edema de membros inferiores e dispneia leve. Refere 
volume urinário > 2 L/24 horas. Na investigação laboratorial foi detectado 
creatinina 2mg/dl, ureia 70mg/dl, potássio 7,0 mEq/L. Qual seria a conduta mais 
correta, referente a condução do caso? 
 
A) Hemodiálise de urgência.  
B) Gluconato de cálcio IV apenas se houver alteração eletrocardiográfica. 
C) Manter a medicação em uso e prescrever solução de glicose e insulina. 
D) Administração de bicarbonato de sódio 8,4% IV. 
E) Furosemida IV isoladamente.  
 
 
QUESTÃO 35 –  Os campos da imunologia e da oncologia estão ligados desde 
o final do século 19, quando o cirurgião William Coley relatou que uma injeção 
de bactérias mortas em locais de sarcoma poderia levar ao encolhimento do 
tumor. Desde então, os avanços exponenciais na compreensão da interseção 
entre a vigilância imunológica e o crescimento e desenvolvimento do tumor 
levaram a amplos avanços terapêuticos que agora estão sendo estudados em 
todos os tipos de câncer, o que abrange o conceito de Imunoterapia. Uma 
resposta imune citotóxica eficiente e específica contra um tumor requer uma 
interação complexa e de rápida evolução entre vários tipos de células no sistema 
imune adaptativo e inato. Os tipos de células envolvidas diretamente no 
reconhecimento e rejeição de tumores são, EXCETO: 
 
A) Linfócitos CD8 + e CD4 +, tradicionalmente denominados células T citotóxicas 
e células T auxiliares.  
B) Células natural killer (NK) que não requerem apresentação de antígeno pelo 
complexo principal de histocompatibilidade (MHC) para atividade citotóxica.  
C) CD3, que codifica um complexo proteico transmembranar não variável com 
um componente de ativação baseado em tirosina intracelular. 
D) FoxP3 + / CD25 + / CD4 + / T regulatório (Treg) e células supressoras 
derivadas de mielóides (MDSCs) que inibem em grande parte a atividade dos 
linfócitos T citotóxicos. 
E) Macrófagos M1, que liberam interferon (IFN) gama e são responsáveis pela 
fagocitose, e macrófagos M2, que liberam citocinas como IL-4, IL-10, fator de 
crescimento transformador beta (TGF- beta). 
 
 
QUESTÃO 36 – A Sociedade Americana de Câncer (ACS) e o Colégio 
Americano de Medicina Esportiva (ACSM) desenvolveram diretrizes de nutrição 
e atividade física para sobreviventes de câncer com base nas evidências 
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disponíveis relacionando dieta, peso e atividade física a resultados de câncer. 
Os pontos-chave das recomendações do ACS/ ACSM incluem, exceto: 
 
A) Manter um peso saudável e tentar perder se estiver acima do peso ou obeso. 
B) Adotar um estilo de vida fisicamente ativo, com pelo menos 30 minutos de 
atividade física moderada a vigorosa em cinco ou mais dias da semana. 
C) Consumir uma dieta saudável, com pelo menos cinco porções de frutas/ 
vegetais por dia. 
D) Limitar a ingesta de álcool a não mais do que uma bebida/ dia para mulheres 
e duas bebidas/ dia para homens.  
E) Consumir uma dieta saudável rica em fibras com pelo menos 5 g/ dia. 
 
 
QUESTÃO 37 – Mulher 20 anos é trazida a emergência pelo resgate com história 
de atropelamento. Está no 8º mês de gestação. Sinais vitais a chegada são: PA 
90/60 mmhg FC 100 bpm. Apresenta uma grande equimose da parede 
abdominal e sinais de sangramento vaginal. A conduta imediata é: 

 
A) Chamar o ginecologista para avaliar o feto. 
B) Iniciar reposição volêmica com ringer lactato. 
C) Ofertar O2 nasal em mascara 12 litros minuto. 
D) Encaminhar ao centro cirúrgico para cesariana de urgência. 
E) Avaliar o BCF do feto. 

 
 

QUESTÃO 38 – Homem 30 anos é trazido a emergência após mergulho em 
piscina. Apresentava PA 80/50 mmhg FC 56 bpm FR 30 irm. Lúcido e 
responsivo, porém sem movimentos de braços e pernas. Em relação a reposição 
volêmica é CORRETO afirmar: 

 
A) Iniciar reposição com sangue em função da pressão arterial. 
B) Iniciar imediatamente drogas vasoativas em função da frequência cardíaca. 
C) Iniciar imediatamente solução cristalóide. 
D) Iniciar imediatamente reposição com solução salina hipertônica em função de 
risco de trauma de crânio. 
E) Não há necessidade de reposição imediata em função da frequência cardíaca.   

 
        

QUESTÃO 39 – Sobre o choque hemorrágico é correto afirmar, exceto: 
 

A) No choque classe I a preda sanguínea é de até 750 ml. 
B) É a principal causa de morte evitável no trauma. 
C) A reposição deve começar com solução salina.  
D) No tratamento do choque hemorrágico é importante o controle da hemorragia. 
E) É sempre necessário o uso de sangue no tratamento do choque hemorrágico.   
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QUESTÃO 40 – Paciente 59 anos deu entrada na emergência apresentando 
ferimento arma branca 1cm em flanco esquerdo que não sangrava, após briga 
em bar. Apresentava-se visivelmente alcoolizado e não colaborativo. Seus sinais 
vitais eram PA 110/70 mmhg FC 82 bpm FR 14 ipm. 
No exame físico apresentava leve dor abdominal ao redor do ferimento. Toque 
retal com tônus do esfíncter preservado sem espicula óssea e com presença de 
sangue na luva ao retirar. A próxima conduta é: 

 
A) Realizar FAST para avaliar sangramento. 
B) Laparotomia exploradora. 
C) Realizar tomografia do abdome com contraste oral para avaliar 
extravasamento. 
D) Explorar o ferimento para avaliar penetração na cavidade abdominal. 
E) Observação clínica em função da estabilidade hemodinâmica. 
 
 
QUESTÃO 41 – Com relação ao traumatismo do trato urinário, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
I. Trauma renal grau III: Paciente estável hemodinamicamente sem hematoma 
retroperitoneal em expansão. Conduta: Tratamento conservador + drenagem do 
trato urinário (duplo J ou nefrostomia). 
II. Lesão vesical extraperitoneal: Paciente estável hemodinamicamente sem 
envolvimento do colo vesical. Conduta: Tratamento conservador + sondagem 
vesical de demora ou cistostomia.   
III. Lesão ureteral (laceração completa): Paciente instável hemodinamicamente. 
Conduta: Ligadura do ureter ou nefrostomia seguida de correção cirúrgica 
definitiva tardia. 
IV. Lesão da uretra posterior: Paciente instável hemodinamicamente. Conduta: 
Correção cirúrgica imediata deve ser realizada. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas.  
 
A) I e II apenas.  
B) I e IV apenas.  
C) II e III apenas.  
D) I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 42 – Atleta Judoca, 21 anos de idade, sexo masculino, 80 kg, sofreu 
queimadura de 2 º grau comprometendo 40 % da superfície corporal. É atendido 
no Centro de Tratamento de Queimados do hospital regional dentro da primeira 
hora que ocorreu o acidente, em estado grave. Pergunta: Qual a necessidade de 
hidratação deste paciente nas primeiras 24 horas?  

 
A) 6400 ml de ringer lactado nas 8 primeiras horas e 6400 ml de ringer lactado 
nas 16 horas subsequentes. 
B) 3200 ml de Soro Glicosado 5% nas 8 primeiras horas e 3200 ml de ringer 
lactato nas 16 horas subsequentes. 
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C) 3200 ml de soro glicosado a 5% nas 8 primeiras horas e 3200 ml de soro 
glicosado a 5% nas 16 horas subsequentes. 
D) 6400 ml de ringer lactado nas 12 primeiras horas e 6400 ml de ringer lactado 
nas 12 horas subsequentes. 
E) 1600 ml de ringer lactado nas 8 primeiras horas e 1600 ml de ringer lactato 
nas 16 horas subsequentes. 

 
 

QUESTÃO 43 – O câncer de mama é a principal neoplasia maligna em 
incidência no sexo feminino. Dentre as alternativas abaixo assinale qual o tipo 
histológico mais frequente de neoplasia maligna da mama? 

 
A) Carcinoma ductal infiltrante. 
B) Carcinoma lobular infiltrante. 
C) Carcinoma medular. 
D) Carcinoma neuroendócrino. 
E) Fibroadenoma. 
 
 
QUESTÃO 44 – O achado incidental de nódulos hepáticos é uma preocupação 
muito frequente em pacientes assintomáticos submetidos a exames de imagem, 
embora a maioria das vezes não seja necessário nenhum tratamento. Qual o tipo 
histológico de nódulo hepático benigno mais frequente? 

 
A) Hiperplasia nodular focal. 
B) Hemangioma. 
C) Adenoma hepático. 
D) Hamartoma de vias biliares. 
E) Abscesso hepático. 
 
 
QUESTÃO 45 – O câncer de colo de útero ainda é uma doença de alta incidência 
em países em desenvolvimento. Qual a conduta mais adequada em uma 
paciente portadora de carcinoma epidermóide de colo de útero estádio IIB (lesão 
de 5cm com invasão de paramétrios sem hidronefrose)? 

 
A) Histerectomia total ampliada com linfadenectomia pélvica. 
B) Histerectomia simples sem linfadenectomia. 
C) Radioterapia e quimioterapia. 
D) Exenteração pélvica total. 
E) Derivação urinaria e colostomia. 
 
 
QUESTÃO 46 – O melanoma é uma neoplasia maligna que ocorre geralmente 
na pele, mas pode manifestar-se mais raramente na boca, intestinos ou olhos. 
Em mulheres as lesões desenvolvem-se mais frequentemente nas pernas, 
enquanto que nos homens a área mais atingida é o tronco. As lesões podem 
evoluir a partir de alterações em nevos melanocíticos, quando sofrem aumento 
de tamanho e apresentam bordas irregulares, alteração de cor, prurido ou 
úlceras. Qual o tipo mais frequente de melanoma de pele? 
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A) Melanoma nodular. 
B) Melanoma acral. 
C) Lentigo maligno. 
D) Extensivo superficial. 
E) Melanoma amelanótico. 
 
 
QUESTÃO 47 – Qual a conduta mais adequada em um paciente de 50 anos, 
hígido, portador de adenocarcinoma de reto baixo a 5 cm da borda anal com 
estadiamento clinico com ressonância magnética e tomografia cT3cN1cMo? 

 
A) Amputação abdominoperineal do reto. 
B) Ressecção anterior do reto com anastomose colorretal baixa. 
C) Radioterapia e quimioterapia neoadjuvante com posterior ressecção anterior 
do reto com anastomose colorretal baixa. 
D) Ressecção anterior do reto com anastomose colorretal baixa seguido de 
radioterapia e quimioterapia adjuvante. 
E) Ressecção anterior do reto com colostomia terminal seguido de radioterapia 
e quimioterapia adjuvante. 
 

QUESTÃO 48 – No trauma arterial isolado, qual a artéria que se lesionada pode 
levar ao maior risco gangrena? 
 
A) Artéria femoral superficial. 
B)  Artéria poplítea.  
C)  Artéria tibial anterior. 
D)  Artéria ilíaca interna. 
E)  Artéria radial. 

 
QUESTÃO 49 – P.A.O., 48 anos; sexo masculino, índice de massa corporal 
(IMC) 35,9kg/m2; diagnosticado com síndrome metabólica há 5 anos durante 
internação devido infecção urinária.  Desde então faz seguimento clínico com 
endocrinologista, cardiologista e nutricionista, além de tratamento farmacológico 
com metformina, glibenclamida, losartana, anlodipino, hidroclorotiazida, 
rosuvastatina. Exames de rotina recentes: ultrassonografia abdominal 
evidenciando esteatose hepática grau III; endoscopia digestiva alta com relado 
de cárdia alargado, junção esofagogástrica a 3 cm do pinçamento diafragmático 
e esofagite grau B de Los Angeles. Glicose em jejum 220mg/dl, Insulina 42mU/l, 
hemoglobina glicada 8,4%, colesterol total 284mg/dl e trigliceres 320mg/dl. 
Foi encaminhado pela endocrinologista ao cirurgião para avalição quanto 
tratamento cirúrgico da obesidade/síndrome metabólica. Dentre as afirmativas 
abaixo, assinale a opção CORRETA: 
 
A) A cirurgia deve ser contraindicada, uma vez que pacientes portadores de 
obesidade grau I não preenchem os critérios cirúrgicos estipulados pela portaria 
424 do Ministério da Saúde, publicada em 19/03/2013. 
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B) A gastrectomia vertical/sleeve é a melhor indicação, por se tratar de uma 
técnica disabsortiva com ótimo resultado no tratamento da síndrome metabólica. 
C) Deve ser indicado o by-pass gástrico em Y de Roux, por se tratar de uma 
técnica mista (restritiva e disabsortiva) com ação incretínica, proporcionando, 
além da perda ponderal, o controle da síndrome metabólica. 
D) A gastrectomia vertical/sleeve é a melhor indicação, por se tratar de uma 
técnica restritiva com ótimo resultado no tratamento da obesidade e síndrome 
metabólica. 
E) O by-pass gástrico em Y de Roux, é a melhor opção, por se tratar de uma 
técnica restritiva e com baixo efeito incretínico. 
 
QUESTÃO 50 – A Portaria 424 do Ministério da Saúde, publicada em 19 de 
março de 2013, redefiniu as diretrizes para a organização da prevenção e do 
tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Em relação a cirurgia 
bariátrica, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Pacientes com IMC igual ou maior que 50kg/m2 são elegíveis ao tratamento 
cirúrgico da obesidade. 
B) Pacientes com IMC igual ou maior que 30kg/m2 e menor que 40kg/m2, com 
atestado de intratabilidade clínica/multidisciplinar da obesidade por um período 
superior a 2 anos e associados a comorbidades (alto risco cardiovascular, 
Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle, apneia do 
sono e doenças articulares degenerativas),  são elegíveis ao tratamento cirúrgico 
da obesidade. 
C) Pacientes com IMC igual ou maior que 40kg/m2 e menor que 50kg/m2, com 
atestado de intratabilidade clínica/multidisciplinar da obesidade por um período 
superior a 2 anos são elegíveis ao tratamento cirúrgico da obesidade. 
D) A cirurgia deverá ser contraindicada em pacientes portadores de hipertensão 
portal com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do 
trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento 
digestivo ou outras condições de risco. 
E) Pacientes com limitação intelectual significativa sem suporte familiar 
adequado não preenchem critérios de adesão ao tratamento cirúrgico da 
obesidade. 
 
 
QUESTÃO 51 – Com relação ao Câncer Gástrico Hereditário (CGH) podemos 
afirmar que, EXCETO:  
 
A) É uma doença hereditária autossômica dominante relacionada à mutação do 
gene CHD1. 
B) Pacientes que apresentem critérios clínicos para suspeita de CGH devem ser 
encaminhados a um centro especializado a fim de realizarem avaliação 
multidisciplinar e testagem genética. 
C) Para casos de confirmação de mutação do gene CDH1, a gastrectomia total 
profilática por videolaparoscopia está indicada. 
D) Mulheres com mutação do CDH1 devem ser acompanhadas com RNM de 
mama e mamografia anuais após os 30 anos de idade, pois têm maior incidência 
de carcinoma mamário. 
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E) Segundo a classificação de Lauren, o tipo   mais frequente em casos de CGH 
é o intestinal.  
 
 
QUESTÃO 52 – A indicação mais frequente para um transplante   hepático em 
crianças é: 
 
A) Doença de Wilson. 
B) Síndrome de Alagille. 
C) Atresia Biliar. 
D) Hepatite aguda fulminante. 
E) Tirosinemia elevada. 
 
 
QUESTÃO 53 – Quando comparado a procedimentos abertos, os procedimentos 
laparoscópicos resultam em: 
 
A) Maior supressão imunológica. 
B) Maior produção de hormônios de stress.  
C) Normalização mais lenta dos níveis de citocinas. 
D) Níveis de cortisol sérico maiores.  
E) Não existem diferenças entre os métodos aberto e laparoscópicos em relação 
às afirmações anteriores.   
 
 
QUESTÃO 54 – qual das localizações seguintes de úlceras gástricas está 
associada ao aumento de produção de ácido? 
 
A) Cardia. 
B) Fundo. 
C) Incisura Angular. 
D) Pré pilórica. 
E) Grande curvatura.  
 
 
QUESTÃO 55 – Gestante secundigesta, 35 semanas é admitida na urgência 
com quadro de icterícia, hipertensão arterial de 150x100 mmHg e óbito fetal. 
Relata que, há 10 dias, vem apresentando náuseas, vômitos e desconforto em 
hipocôndrio direito. A avaliação laboratorial evidencia: hipoglicemia, aumento 
discreto das enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia às custas de bilirrubina 
direta, leucocitose sem desvio, anemia e plaquetas normais. O diagnóstico mais 
provável é: 
 
A) Síndrome HELLP.  
B) Cirrose hepática.  
C) Hepatite por vírus C. 
D) Hepatite por vírus B.  
E) Esteatose hepática aguda da gestação.  
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QUESTÃO 56 – Paciente MSR, G1P0A1, 22 anos, deu entrada na urgência com 
quadro de sangramento transvaginal intenso, atraso menstrual de 16 semanas 
e taquicardia. Ao exame: PA = 150 X 90 mmHG, FC=120 bpm, colo amolecido e 
fechado, fundo uterino acima da altura da cicatriz umbilical e massa em anexo 
direito. Exames de admissão: β-Hcg positivo e hematócrito baixo. O diagnóstico 
mais provável é: 
 
A) Rotura uterina.  
B) Abortamento infectado.  
C) Descolamento da placenta. 
D) Gravidez tubária rota.  
E) Mola hidatiforme completa.  
 
 
QUESTÃO 57 – Paciente G3P1A1 com AG 34 S 2 dias deu entrada no pronto 
atendimento referindo dor tipo contração e perda de liquido amniótico de 
coloração esverdeada. Ao exame: Colo apagado em 50%, dilatado 2 cm, 
dinâmica uterina com 2 contração em 10 minutos, bcf = 104 bpm, bolsa rota com 
líquido meconial (3+/4). A conduta adequada para o caso é: 
 
A) Hidratação Venosa com 2000 ml de SG 5%.  
B) Tocólise com salbutamol para corticoterapia com dexametasona.  
C) Tocólise com nifedipina para corticoterapia com betametasona.  
D) Cesariana.  
E) Condução do trabalho de parto prematuro com episiotomia ampla.  
 
 
QUESTÃO 58 – A respeito da restrição de crescimento intra-uterino, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) São alterações do desenvolvimento fetal relacionadas à hipóxia fetal e má 
nutrição materna.  
B) Ocorre em fetos pequenos de pacientes diabéticas.  
C) É menos grave quando é simétrico.  
D) É um distúrbio do crescimento fetal definido mais comumente como um peso 
abaixo do percentil 10º para determinada idade gestacional.  
E) Em alguns casos, está relacionado ao diabetes gestacional sem 
acompanhamento ou à hipertensão materna.  
 
 
QUESTÃO 59 – Durante as consultas de pré-natal, as orientações 
recomendadas para a dieta é para que ela seja: 
 
A) Hiperprotéica, hipoglicídica e hipolipídica.  
B) HIiperprotéica, hipoglicídica e hiperlipídica.  
C) Hiperglicídica, hipoprotéica e hipolipídica.  
D) Hipoprotéica, hipoglicídica e hipolipídica.  
E) Hiperlipídica, hipoglicídica e hipoprotéica.  
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QUESTÃO 60 – Puérpera, com recém-nascido de 22 dias, tem queixa de febre 
de 39,8oC e dor na amamentação. Ao exame, é encontrada mama direita 
bastante túrgida, com grande área de hiperemia. Não são encontradas áreas de 
abscesso ao exame clínico ou à ultrassonografia. A melhor conduta é: 
 
A) Suspender a amamentação e iniciar antibiótico.  
B) Drenagem cirúrgica da mama.  
C) Não é necessário tratamento medicamentoso.  
D) Fazer uso de anti-inflamatórios e suspender amamentação.  
E) Iniciar antibioticoterapia e manter a amamentação.  
 
 
QUESTÃO 61 – Paciente, no quinto dia pós-parto à fórcipe, tem queixa de febre 
constante superior a 39ºC e dor na região genital. Ao exame clínico, são 
constatados lóquios de características fisiológicas, com útero indolor à palpação 
e mamas lactantes sem alterações. No toque vaginal, há queixa de dor na 
palpação parametrial à direita, com endurecimento local. Realizada 
ultrassonografia que não evidenciou alterações no útero ou na região genital. A 
melhor conduta é: 
 
A) Exploração cirúrgica imediata dos paramétrios.  
B) Histerectomia imediata com antibioticoterapia.  
C) Antibioticoterapia e observação clínica.  
D) Não há necessidade de tratamento.  
E) Realizar ressonância magnética da pelve.  
 
 
QUESTÃO 62 – Mulher com amenorreia secundária não apresenta sangramento 
por interrupção hormonal após estímulo com progesterona, nem após estímulo 
com medicamento constituído por estrogênios e progesterona. É provável que 
ela apresente 
 
A) Tumor hipofisário. 
B) Sinéquia uterina 
C) Ovários policísticos. 
D) Tumor hipotalâmico 
E) Tumor da adrenal 
 
 
QUESTÃO 63 – Paciente 52 anos, refere prurido vulvar resistente ao uso de 
medicamentos. Ao exame é observado diminuição da gordura subcutânea da 
vulva, atrofia das formações vulvares, os pequenos lábios ausentes e 
sepultamento do clitóris. Qual o provável diagnóstico? 
 
A) Líquen escleroso. 
B) Líquen plano. 
C) Candidíase vaginal crônica 
D) Distrofia hiperplásica. 
E) Doença de Paget. 
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QUESTÃO 64 – Paciente de 43 anos com Mamografia BIRADS 2 com mamas 
densas! Segundo o estudo ACRIN 6666, qual exame eu devo associar para 
aumentar a Acurácia do método? 
 
A) Ultrassonografia de mamas. 
B) RNM das mamas. 
C) Ductografia. 
D) Mamografia semestral. 
E) Biópsia de tecido mamário. 
 
 
QUESTÃO 65 – Histologicamente como se defini o Carcinoma Inflamatório da 
Mama? 
 
A) Células em fila indiana. 
B) Embolização metastática para linfáticos da pele. 
C) Rompimento da membrana basal. 
D) Necrose intraductal. 
E) E-Células neoplásicas infiltrando a epiderme. 
 
 
QUESTÃO 66 – À respeito do Carcinoma Lobular é correto afirmar: 
 
A) É o tipo mais agressivo. 
B) É o tipo mais comum. 
C) Possui tendência a bilateralidade, multifocalidade e multicentricidade. 
D) Grande parte são HER 2 positivo. 
E) O tipo pleomorfico é o menos agressivo. 
 
 
QUESTÃO 67 – São possíveis opções terapêuticas para tratamento da 
incontinência urinária de esforço, exceto: 
 
A) Exercícios de Kegel. 
B) Redução do consumo de cafeína. 
C) Toxina botulínica.  
D) Sling retropubico. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 68 – Que fatores de risco podem se relacionar à ocorrência de 
distopias genitais? 
 
A) Tabagismo, paridade, história familiar de distopias. 
B) Cirurgias pélvicas previas, baixo nível sócio econômico, DPOC. 
C) Idade avançada, lacerações perineais pós parto, sedentarismo. 
D) Osteoporose, esclerose múltipla, hipoestrogenismo. 
E) Nenhuma das anteriores. 
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QUESTÃO 69 – Sobre o HPV, considere as afirmativas abaixo:   
 
l – O alto risco oncogênico do HPV está relacionado a baixa expressão de E6 e 
E7. 
ll – O esquema de vacinação para HPV preconizado pelo Ministério da Saúde, 
nas Unidades de Saúde (UBS) em meninas de 9- 15 anos incompletos, é de 0- 
60 – 180 dias. 
III- Nas mulheres entre 20 – 24 anos infectadas pelo HPV, 80 % possuem 
infecção transitória que se resolvem em 12 a 18 meses. 
 
Quais são corretas:  
 
A) Apenas l.  
B) Apenas ll.  
C) Apenas lll.  
D) Apenas ll e lll. 
E) Estão corretas l, ll e lll. 
 
 
QUESTÃO 70 – Paciente 28 anos, G3 P3 A0, ligadura tubária, fez exame 
preventivo de rotina na UBS, após três anos sem realizá-lo. O resultado foi Lesão 
Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL). A conduta adequada:  
 
A) Como a paciente tem prole constituída e tem ligadura tubária, encaminhar 
para conização. 
B) Repetir o preventivo, e se dois exames consecutivos alterados: enviar para 
colposcopia. 
C) Histerectomia total.  
D) Colposcopia.  
E) Exérese da zona de transformação. 
 
 
QUESTÃO 71 – Propedêutica subsequente ao achado de Lesão de Baixo Grau 
na colpocitologia oncótica, segundo a Diretriz de Rastreamento do Câncer do 
Colo Uterino- INCA/ 2016: 
 
A) Enviar imediatamente para colposcopia. 
B) Repetir a colpocitologia oncótica após três meses. 
C) Repetir a colpocitologia oncótica em 3 anos.  
D) Repetir a colpocitologia oncótica em 1 ano.  
E) Repetir a colpocitologia oncótica em 6 meses. 
 
 
QUESTÃO 72 – O câncer de colo do útero é raro em mulheres de até 30 anos, 
e o pico de sua incidência se dá na faixa etária de 45 – 50 anos. Considerando 
uma mulher de 46 anos, quais recomendações do Ministério da Saúde para o 
rastreio do exame colpocitológico, segundo as Diretrizes do Rastreamento do 
Câncer do Colo do Útero:  
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A) Início do rastreio aos 25 anos, com intervalo entre os exames colpocitológicos 
de 2 anos, após três exames consecutivos anuais normais.  
B) Início do rastreio aos 25 anos, com intervalo entre os exames colpocitológicos 
de 2 anos, após 2 exames consecutivos anuais normais.  
C) Início do rastreio aos 25 anos, com intervalo entre os exames colpocitológicos 
de 3 anos, após 2 exames consecutivos anuais normais.  
D) Início do rastreio aos 25 anos, com exames colpocitológicos anuais.  
E) Não se faz colpocitológico e sim só pesquisa do DNA HPV.  
 
 
QUESTÃO 73 – Paciente 5 meses, sexo feminino, apresenta quadro de tosse 

há 20 dias acompanhado de guincho inspiratório e vômito após tosse. A principal 

hipótese diagnóstica é: 

 

A) Crupe. 

B) Tuberculose pleural. 

C) Nasofaringite. 

D) Coqueluche. 

E) Meningococcemia. 

 

QUESTÃO 74 – O agente etiológico na pneumonia necrosante na criança é: 

 

A) Staphylococcus aureus. 

B) Psudomonas aeruginosa. 

C) Streptococcus pneumoniae. 

D) Klebisiella pneumoniae. 

E) Mycobacterium tuberculosis. 

 

QUESTÃO 75 – Lactente de 60 dias de vida nascido de parto normal apresenta 

há dois dias tosse e dispneia sem febre. A mãe relata que a criança apresentou 

conjuntivite prévia ao quadro clínico. Ao exame físico, identifica-se bom estado 

geral, FR: 60 IRPM FC 150BPM, afebril, acianótico e estertores crepitantes em 

bases pulmonares. O hemograma evidencia hemoglobina 13g/dl; leucócitos 

totais 11000mm³ (bastões 3% segmentados 36% eosinófilos 10% linfócitos 48% 

e monócitos 3%). Pode-se afirmar que se trata provavelmente de pneumonia por: 

 

A) Streptococcus grupo B. 

B) Citomegalovírus. 

C) Chlamydia trachomatis. 

D) Vírus sincicial respiratório. 

E) Pneumocystis carinii. 

 

QUESTÃO 76 – Uma criança nasceu com vísceras expostas, sem cobertura por 

saco amniótico, que saiam pela parede abdominal a direita do cordão umbilical. 

O diagnóstico neste caso é: 

 

A) Onfalocele. 
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B) Hérnia de cordão. 

C) Extrofia de bexiga.  

D) Gastrosquise. 

E) Extrofia de coacla. 

 

 

QUESTÃO 77 – Uma criança comparece a consulta de puericultura. Durante o 

exame, ela senta sem apoio, fica na posição de engatinhar, não fica em pé 

sozinha, transfere objetos de uma mão para outra, consegue segurar objetos 

pequenos entre a ponta do dedo e polegar e balbucia. Qual a idade estimada 

para esta criança: 

 

A) 4 meses. 

B) 6 meses. 

C) 10 meses. 

D) 12 meses. 

E) 15 meses. 

 

 

QUESTÃO 78 – Menino de 4 anos é internado por apresentar febre de 39º por 6 

dias, conjuntivas hiperemiadas, sem secreções, exantema polimorfos, fissuras 

labiais, edemas de mãos e pés, fissuras labiais e adenopatia cervical. O 

tratamento visa prevenir qual complicação: 

 

A) Endocardite bacteriana. 

B) Aneurisma de coronária. 

C) Insuficiência hepática. 

D) Edema cerebral. 

E) Estenose de valva mitral. 

 

 

QUESTÃO 79 – Menino de 4 anos tem diagnostico de anemia falciforme e é 

levado ao pronto socorro com quadro agudo de febre e queda importante dos 

níveis de hemoglobina, sendo caracterizado como episodio aplasico. O agente 

viral mais frequentemente envolvido nesses episódios é o: 

 

A) Citomegalovírus.  

B) Vírus herpes simples. 

C) Vírus epstein-baar. 

D) Hantavírus. 

E) Parvovírus B 19. 
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QUESTÃO 80 – Paciente 3 anos com febre e diarreia com muco e sangue há 3 
dias, da entrada na emergência com crise convulsiva tonicoclonica generalizada. 
Qual provável agente etiológico: 

 
A) Rotavirus. 
B) Shigella. 
C) Entamoeba.  
D) Giárdia  lamblia. 
E) Staphylococcus aureus. 

 
 
QUESTÃO 81 – Lactente de 7 meses, saudável, comparece em consulta 
pediátrica de rotina e seu cartão de vacinação indicava a administração das 
seguintes vacinas: BCG; hepatite B, 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; VOP (antipoliomielite 
oral), 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; DPT + hemófilos B 1.ª, 2.ª e 3.ª dose; VORH 
(antirrotavírus), 1.ª dose. Conforme o Programa Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde do Brasil. Pode-se afirmar que: 
 
A) Essa criança deveria receber nessa ocasião a segunda dose da VORH e a 
primeira dose da vacina antipneumocócica 23 valente. 
B) A imunização do lactente está em dia e não necessita de novas vacina até os 
2 anos de idade. 
C) O lactente deve receber as 4ª doses das vacinas de hepatite B e DPT + 
hemófilos B. 
D) Antes de programar continuação das imunizações, aos 7 meses o lactente 
deve ser testado para reações alérgicas aos componentes das vacinas. 
E) Essa criança deveria receber nessa ocasião a primeira dose da vacina de 
hepatite C. 
 

 
QUESTÃO 82 – Gestante, CTP, de 40 anos, encontra-se na 30 ª semana de 
gestação e devido a uma infecção do trato urinário entra em trabalho de parto. 
O Prematuro de 30 semanas é encaminhado a UTI neonatal, onde é estabilizado 
clinicamente. O pediatra deverá iniciar a nutrição desse recém-nascido. Nesse 
caso, é correto afirmar que: 
 
A) O prematuro deverá receber preferencialmente fórmula nutritiva. 
B) O prematuro deverá receber somente hidratação e reposição de eletrólitos. 
C) O alimento mais apropriado é o leite humano pasteurizado proveniente de um 
conjunto de mães de prematuros de idades pós-natal diversas, via enteral. 
D) O alimento mais apropriado é o leite da própria mãe de forma oral. 
E) O alimento mais apropriado é o leite da própria mãe, associado a reposições 
hidroeletrólicas e proteicas. 
 

 
 
QUESTÃO 83 – Lactente jovem é levado ao pronto socorro pediátrico com 
história de êmese volumosa, não biliosa e pós alimentar. Mãe nega diminuição 
da ingesta alimentar ao seio materno, nem tão pouco alteração da sucção. 
Relata já estar utilizando medicações devido diagnóstico prévio de doença do 
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refluxo esofagogástrica, porém sem sucesso. Ao exame físico o paciente 
encontra-se desidratado. Assinale a alternativa que evidencia o a principal 
hipótese diagnóstica e distúrbio metabólico mais comum dessa patologia.  
 
A) Alcalose metabólica hipoclorêmica – Estenose hipertrófica de piloro. 
B) Acidose metabólica hiperclorêmica – Má rotação intestinal. 
C) Acidose metabólica hiperclorêmica – Estenose hipertrófica de piloro. 
D) Alcalose metabólica hipoclorêmica – Atresia duodenal. 
E) Acidose metabólica hipoclorêmica – Atresia duodenal.    
 
 
QUESTÃO 84 – São sinais de desidratação moderada:  
 
A) Prostração x agitação, sede aumentada, mucosas secas, choro sem lagrimas 
e fontanela deprimida.  
B) Irritação, sede aumentada, mucosas muito secas, fontanela deprimida e pulso 
fino e rápido.  
C) Prostração x agitação, sede aumentada, mucosas secas, fontanela 
deprimida, pulso fino e rápido. 
D) Prostração x agitação, sede aumentada, mucosas muito secas, fontanela 
deprimida, pulso fino e rápido e frequência cardíaca aumentada.  
E) Irritação, sede aumentada, mucosas secas, fontanela deprimida, pulso fino e 
rápido e frequência cardíaca aumentada.  
 
 
QUESTÃO 85 – Para o diagnóstico laboratorial de cetoacidose diabética (CAD) 
é preciso:  
 
A) Glicemia > 300mg/dL. 
B) pH < 7,3 com bicarbonato < 15 mEq/L e ânion gap normal. 
C) pH < 7,3 e/ou bicarbonato <15 mEq/L e ânion gap elevado. 
D) Resultado negativo na reação urinária com nitroprussiato de sódio. 
E) Cetonas séricas superior a 6 mg/dL ou fortemente positivas em diluição do 
soro superior a 1:8. 
 
 
QUESTÃO 86 – Qual doença tem maior correlação com a ataxia cerebelar 

aguda na faixa etária pediátrica? 

 

A) Infecção pelo vírus da varicela. 

B) Infecção pelo Epstein-Barr. 

C) Infecção pelo vírus da hepatite A. 

D) Infecção pelo Herpes vírus. 

E) Infeção por Legionella. 

 
 

QUESTÃO 87 – Menino, 3 anos, apresenta subitamente irritabilidade, salivação 
excessiva, tosse e desconforto respiratório enquanto brincava no trabalho de seu 
pai que é relojoalheiro. É levado pelos responsáveis ao pronto atendimento 
pediátrico que referem que a criança é previamente hígida, não tem alergias e 
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nunca ficou internado. Negam sinais e sintomas prévios ao evento atual. Marque 
a alternativa que tenha a principal hipótese diagnóstica e conduta a ser tomada. 
 
A) Aspiração não acidental de corpo estranho – Endoscopia digestiva alta (EDA). 
B) Aspiração acidental de corpo estranho – Radiografia de pescoço, tórax e 
abdome. 
C) Aspiração acidental de corpo estranho – Endoscopia digestiva alta (EDA). 
D) Broncoaspiração – Broncoscopia. 
E) Broncoaspiração – Rx de tórax. 
 
 
QUESTÃO 88 – Paciente de 10 anos é levado ao Pronto socorro pediátrico 
arresponsivo, sem respiração e sem pulso. Após monitorização você visualiza o 
ritmo abaixo. Qual a conduta imediata de acordo com o ritmo em questão? 
 
 

 
 
 
A) Acesso venoso, intubação com sequência rápida e monitorização.  
B) Acesso venoso, ventilação com pressão positiva com bolsa-válvula-máscara 
e reservatório e compressão torácica. 
C) Acesso venoso, adrenalina e compressão torácica.  
D) Acesso venoso, ventilação com pressão positiva e choque. 
E) Acesso venoso, monitorização, intubação orotraqueal e choque.  
 
 
 
QUESTÃO 89 – Menina 4 anos com história de há um dia ter iniciado com tosse 
seca, rinorréia clara e febre baixa. Mãe procura atendimento após 24 horas 
devido piora da febre e presença de desconforto respiratório. Ao exame é 
evidencia criança prostrada, algo sonolenta, com Tax= 39,5°C, taquicardica, 
taquipneica, com retração de fúrcula, tiragens subcostal e intercostal, batimento 
de aletas nasais e estridor. Qual a principal hipótese diagnóstica e o tratamento 
para a doença em questão? 
 
A) Crupe viral – dexametasona e observação no pronto socorro 
B) Traquíte – Nebulização com epinefrina e antibiótico  
C) Crupe viral – Dexametasona intramuscular, nebulização com epinefrina e 
internação em UTI. 
D) Supraglotite – Intubação orotraqueal e antibiótico. 
E) Crupe espasmódico – Dexametasona intramuscular e alta hospitalar. 
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QUESTÃO 90 – Sobre o aleitamento materno é correto afirmar que: 
 
A) O uso do leite materno exclusivo no recém nascidos com menos de 1500g 
tem sido associado a ganho de peso inadequado e déficit nutricional durante a 
hospitalização. 
B) Ao utilizar o leite materno por gastrólise ao prematuro há uma maior perda de 
nutrientes, principalmente proteína.  
C) Massagear a mama e fazer ordenhas periódicas logo após o nascimento do 
bebê, mesmo que ele ainda não possa receber o leite materno, são práticas que 
não melhoraram o conteúdo energético do leite.  
D) A fortificação individualizada do leite materno é a uma prática fácil e barata, 
sendo a melhor solução para os prematuros, já que o leite materno é analisado 
e fortificado segundo as necessidades de cada bebê. 
E) Se a analise energética do leite for analisada (crematócrito) e evidenciar que 
o conteúdo calórico é baixo, a mãe deve ser orientada a retirar o segundo leite 
que é rico em gordura e proteínas.  

 

 


