
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS  

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA/2018  

ENTRADA DIRETA 

 

PROVA TIPO I 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIRURGIA GERAL, CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA, ANESTESIOLOGIA, NEUROLOGIA, OBSTETRÍCIA E 
GINECOLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
PSIQUIATRIA, RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, NEUROCIRURGIA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A PROVA 

 

1) Você está recebendo do fiscal, além deste caderno contendo 100 (cem) questões 

objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes do cartão resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala; 

3) O tempo de duração da prova é de 04:30h (quatro horas e trinta minutos) ininterruptas. 

Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora após o início da mesma; 

4) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal 

junto com seu caderno de questões ao término da prova; 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão-resposta ou o fizer fora do 

local indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante 

do documento oficial de identificação; 

6) Tenha cuidado com seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído 

em hipótese alguma; 

7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção 

deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, não 

sendo considerados traços e x.  

8) Para cada uma das questões são apresentadas quatro opções e somente uma responde 

adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações 

rasuradas anulam a questão do candidato; 

9) As provas objetivas e os gabaritos serão divulgados de acordo com o cronograma 

constante do edital, no site eletrônico da organizadora; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de 

anotações, a não ser o gabarito em papel cedido pelo fiscal de sala. 

11) ASSINALE NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTA O TIPO DE PROVA (I OU II 

OU III OU IV) QUE VOCÊ RECEBEU PARA FAZER. 

 

Lí as instruções acima. 

 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2017.  

 

 

Assinatura do Candidato 
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QUESTÕES SOBRE CIRURGIA GERAL 

1 - Sobe anatomia cirúrgica das hérnias inguinais, marque a resposta errada: 

 

(A) As hérnias diretas são aquelas que se encontram lateralmente aos vasos epigástricos inferiores 

(B) O triangulo de Hasselbach é sede anatômica das hérnias diretas 

(C) As hérnias indiretas tem como fisiopatologia a persistência do conduto peritônio-vaginal 

(D) A inguintomia tem como pontos de referência anatômicos a espinha ilíaca ântero-superior e o 

tubérculo púbico. 

 

2 - São considerados fatores de maior risco para um pólipo de cólon, achado na colonoscopia ser 

de origem carcinomatosa, exceto: 

 

(A) Pólipo séssil 

(B) Pólipo viloso 

(C) Pólipo hiperplásico 

(D) Tamanho acima de 20 mm 

3-Pacientemasculino 20 anos idade, com quadro de dor abdominal há 24horas, inicialmente no 

epigástrio, que após 8 horas, irradiou para FID, apresentando descompressão dolorosa brusca no 

ponto de Mc Burney, associado a náuseas e febre baixa. 

A partir da diagnóstico clínico, qual sinal radiográfico não esperamos encontrar no RX de 

abdômen: 

 

(A) Apagamento da sombra do musculo psoas direito 

(B) Pneumoperitonio 

(C) Escoliose antálgica 

(D) Alça sentinela FID 

 

4- Um paciente comparece ao consultório com desejo de submeter-se a tratamento cirúrgico da 

obesidade mórbida. 

Ele possui IMC: 31,3 kg/m² e possui hipertensão arterial controlada com o uso de Losartan. O 

médico deve: 

 

(A) Indicar a cirurgia restritiva pois trata-se de um obeso mórbido com indicação formal. 

(B) Contraindica a cirurgia pois trata-se de um obeso grau II com indicação de tratamento clínico 

(C) Indica cirurgia mista (restritiva e disabortiva) 

(D) Contraindica a cirurgia pois o paciente possui obesidade grau I 

 

5- Sobre apendicite aguda, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

(A) Febre alta faz parte da maioria dos quadros clínicos iniciais 

(B) Anorexia é um sintoma infrequente 

(C) É indicado o uso de dreno abdominal nos casos de apendicite fase I e II 

(D) Apendicite aguda pode ser causada por neoplasia 

 

6-Faz parte do arsenal propedêutico inicial de abdômen agudo cirúrgico, exceto: 

(A) Hemograma 

(B) Rx tórax PA e perfil 

(C) Rx abdômen decúbito dorsal e ortostatismo 

(D) Tomografia computadorizada de abdômen. 
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7- Sobre colecistite aguda marque a resposta errada: 

(A) A principal fisiopatologia é obstrução do ducto cístico por cálculo 

(B) O tratamento moderno atual é antibioticoterapia para “esfriar” o processo e cirurgia depois de 

6-8 semanas 

(C) A via preferencial deve ser por videolaparoscopia 

(D) É mais prevalente em mulheres acima de 40 anos 

 

8- Sobre antibioticoprofilaxia, marque a resposta errada: 

(A) Deve ser administrado por via EV antes da anestesia geral ou bloqueio espinhal 

(B) Ascefalosporinas de primeira geração é o mais utilizado devido seu amplo espectro e ação 

sobre o S.aureus 

(C) Deve ter duração de 24 horas 

(D) Reduz a incidência de infecção pulmonar pós-operatória. 

 

9- Sobre os anestésicos locais marque a alternativa correta: 

(A) A lidocaína possui potência maior que a bupivacaína 

(B) A lidocaína possui demorado início de ação 

(C) A adição de bicarbonato ao anestésico local diminui o tempo de latência 

(D) O uso de vasoconstritor diminui a profundidade e duração do anestésico local. 

 

10- Uma criança de 08 anos sofreu um ferimento cortocontuso no couro cabeludo há 06 horas 

quando jogava bola na escola. Apresenta cartão de vacinação em dia e é previamente hígida. 

Você deve tratar esta ferida da seguinte forma: 

 

(A) Síntese da ferida sem prescrição ATB 

(B) Síntese da ferida com prescrição de ATB de curta duração 

(C) A ferida deve ser tratada por segunda intenção devido ao tempo de trauma e grau de 

contaminação. 

(D) Você deve fazer o fechamento primário retardado 

 

11- Constitui exemplo de cirurgia limpa, exceto: 

(A) Herniorrafia umbilical com técnica de Mayo 

(B) Ooforoplastia laparoscópica 

(C) Lipoma gigante nas costas 

(D) Redução de fratura exposta 

 

12- São consideradas vantagens da videolaparoscopia, exceto: 

(A) Menor resposta endócrino metabólica ao trauma 

(B) Menor dor pós-operatória devido ao menor dano tecidual 

(C) Maior taxa de hérnia incisional devido a instalação do pneumoperitônio que aumenta a pressão 

abdominal 

(D) Realimentação e alta hospitalar mais precoce. 
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13- Constitui contraindicação formal ao tratamento por via laparoscópica: 

(A) Úlcera duodenal perfurada com peritonite difusa 

(B) Apendicite aguda fase IV 

(C) Gravidez ectópica rota com choque hipovolêmico 

(D) Obstrução intestinal por hérnia encarcerada 

 

14- Sobre hemorragia digestiva alta de origem ulcerosa, marque a alternativa errada: 

(A) A realização precoce de EDA com algum método terapêutico que vise a hemostasia, diminui o 

índice de ressangramento, a chance de cirurgia de emergência e a mortalidade 

(B) A classificação de Forrest é a mais utilizada e tem como objetivo maior prognosticar a chance 

de ressangramento 

(C) A úlcera duodenal classificada como Forrest II – B tem alta chance de necessitar de cirurgia de 

urgência para conseguir hemostasia. 

(D) As úlcera duodenais de parede posterior sangram mais do que parede anterior 

 

15- Sobre a Síndr.Mirizzi marque a alternativa errada: 

(A) O principal fator de sucesso no tratamento é o reconhecimento precoce  

(B) Dificilmente cursa com icterícia 

(C) O tipo de tratamento vai depender do grau de acometimento da via biliar principal 

(D) A colangioressonância é o método de maior sensibilidade ao diagnóstico 

 

16- Sobre Pancreatite aguda, marque a alternativa errada: 

(A) Pode ter fatores mecânicos, vasculares, metabólicos e traumáticos na sua etiologia 

(B) O sintoma mais frequente é dor abdominal 

(C) A maioria é considerada grave com taxa de complicações elevadas 

(D) O tratamento clínico é sempre o instituído no primeiro momento. 

 

17- Trata-se de paciente 20 anos, longilíneo, iniciou com quadro de dor torácica súbita, 

ventilatório-dependente associado a dispneia. 

Nega trauma. Relata ser o primeiro episódio. 

Nega co-morbidades. 

Ao exame físico notava-se: murmúrio vesicular abolido HTX Esquerdo e timpanismo à percussão 

torácica. FR: 24 irpm. FC: 80 bpm PA: 120x80 mmhg. Ausência de cianose de extremidades. 

Baseado na principal hipótese diagnóstica são alterações possíveis de encontrar no RX de tórax, 

exceto: 

 

(A) Aumento do espaço intercostal esquerdo 

(B) Deslocamento do mediastino para o lado direito. 

(C) Rebaixamento do diafragma esquerdo 

(D) Apagamento do botão aórtico 

 

18- O tratamento ideal do paciente acima é: 

(A) Drenagem pleural em selo d’água 

(B) Pleuroscopia 

(C) Observação clínica por mais 12 horas 

(D) Toracocentese de emergência no segundo espaço intercostal esquerdo 
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19- Sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado marque a alternativa errada: 

(A) A cânula de Guedel deve ser usada no auxílio à ventilação, especialmente em pacientes 

conscientes. 

(B) A entubação nasotraqueal está contraindicada nos pacientes em apnéia 

(C) Em pacientes com Glasgow abaixo de 8 devemos providenciar uma via aérea definitiva. 

(D) Acricotireoidostomia cirúrgica está contraindicada em crianças pequenas. 

 

20- São dados que convergem para o diagnóstico do hiperesplenismo, exceto: 

(A) Baço aumentado 

(B) Pancitopenia 

(C) Medula óssea ativa 

(D) Hipertensão porta 

 

QUESTÕES SOBRE CLÍNICA MÉDICA 

 

21- Considerando os benefícios e os efeitos colaterais relacionados ao uso de terapia 

antirretroviral, as recomendações atuais para a grande maioria dos pacientes são de que seja 

iniciada: 

 

(A) Quando a infecção pelo HIV for confirmada 

(B) Somente em pacientes com diagnóstico de SIDA 

(C) Somente quando a contagem de CD4 for menor que 200céls/microL 

(D) Somente na presença de infecções repetidas, em qualquer sítio 

 

22- Homem de 50 anos, tabagista (20 anos/maço), queixa-se de dor torácica súbita, em hemitórax 

esquerdo de moderada intensidade e acompanhada de dispneia. Ao exame físico: eupneica, 

acianótica, murmúrio vesicular reduzido e timpanismo em hemitórax esquerdo. A hipótese 

diagnóstica e a conduta são: 

 

(A) Tromboembolismo pulmonar; heparina de baixo peso molecular 

(B) Atelectasia total do pulmão esquerdo; fibrobroncoscopia 

(C) Pneumotórax espontâneo; radiografia de tórax 

(D) Infarto agudo do miocárdio; trombólise 

 

23- Homem de 42 anos, perdeu seguimento pós-operatório de gastroplastia redutora há 2 anos 

devido a quadro de depressão e alcoolismo. Procura o pronto- atendimento com quadro de 

confusão mental, fraqueza generalizada, dispneia e edema de membros inferiores. A conduta 

imediata é: 

 

(A) Haldol IM 

(B) Diazepan IV 

(C) Glicose IV 

(D)Tiamina IV 
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24- Paciente chega à Unidade de pronto Atendimento, com diagnóstico de Infarto Agudo do 

Miocárdio com Supra desnível do ST. Em qual das condições, seria possível indicar trombólise: 

 

(A) Acidente vascular cerebral isquêmico há 6 meses 

(B) Acidente vascular cerebral hemorrágico há 1 ano 

(C) Traumatismo Crânio Encefálico há 3 meses 

(D) Qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa) 

 

25- Paciente de 22 anos, chega ao Pronto Atendimento apresentando queimadura de segundo grau 

em 10% de sua área corporal e queimadura de terceiro grau nas mãos. Sobre o atendimento a este 

paciente responda o CORRETO: 

 

(A) As mãos devem ficar elevadas por 24 a 48 horas após a queimadura, para minimizar o edema. 

(B) O paciente acima é considerado médio queimado, por apresentar entre 10 e 20% de superfície 

corporal queimada 

(C) Antibioticoprofilaxia está indicada. 

(D) A internação não está indicada, pois o paciente possui menos de 15% de superfície corporal 

queimada. 

 

26- Homem de 65 anos, etilista e tabagista, procura atendimento médico queixando rouquidão. 

Após exame físico a propedêutica indicada é realizar: 

 

(A) Ressonância magnética cervical 

(B) Laringoscopia 

(C) Ultrassonografia cervical 

(D) Tomografia computadorizada com contraste da região cervical 

 

27- Fazem parte da escala de WELLS para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, 

EXCETO: 

 

(A) Câncer em atividade 

(B) Idade > 65 anos 

(C) Imobilização maior ou igual a 3 dias e/ou cirurgia a menos de 4 semanas 

(D) Frequência cardíaca > 100 bpm 

 

28- Em relação à úlcera péptica, está CORRETO afirmar: 

 

(A) Na ausência de complicações, o exame físico raramente é útil no seu diagnóstico. 

(B) A dor epigástrica em geral não mantém relação com a alimentação. 

(C) Muitas vezes a dor se torna intratável, necessitando do uso de analgésicos opióides. 

(D) Na fase aguda, a manifestação mais comum é a obstrução produzindo vômitos e saciedade 

precoce. 

 

29- Paciente diabética apresentando pressão arterial de 150/90mmHg. Exames laboratoriais com 

destaque para microalbuminúria de 100mg/24horas. Qual a melhor opção terapêutica: 

(A) Betabloqueadores. 

(B) Bloqueadores do canal de cálcio. 

(C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina. 

(D) Inibidores adrenérgicos. 
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30- Patrícia, 25 anos, em tratamento para pielonefrite com Ciprofloxacino, após 72 horas de 

antimicrobiano, persiste com febre e leucocitose, urocultura com crescimento de E.coli sensível a 

ciprofloxacino. A conduta apropriada ao caso é: 

 

(A) Modificar antimicrobiano para carbapenêmico devido à resistência “in vivo”. 

(B) Manter a conduta e aguardar por mais 48 horas. 

(C) Solicitar ecocardiograma transesofágico para descartar endocardite por êmbolo séptico. 

(D) Solicitar ultrassonografia para pesquisa de complicações renais ou abdominais e manter o 

antibiótico. 

 

31- Sobre a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) O pH esofágico normal, durante monitorização de 24 horas, descarta DRGE. 

(B) Para seu diagnóstico é necessária o aparecimento de esofagite. 

(C) Ao contrário da rinosinusopatia, a otite média recorrente não integra suas manifestações 

extraesofágicas. 

(D) O ganho de peso pode ser causa do início dos sintomas. 

 

32- Ao exame neurológico, que resposta motora dentre as abaixo, representa a pior situação 

clínica, recebendo a menor pontuação na Escala de Coma de Glasgow? 

 

(A) Extensão hipertônica 

(B) Flexão hipertônica 

(C) Flexão inespecífica 

(D) Localiza a dor 

 

33- Homem de 37 anos, sofre queda da laje, admitido no PA com quadro de traumatismo crânio-

encefálico (TCE). Encaminhado ao CTI, evolui com poliuria (6,5L/24h); exames laboratoriais, 

creatinina 0,9mg/dL, glicemia de 79mg/dL, Sódio de 159mEq/L. Diante do exposto o diagnóstico 

mais provável é: 

 

(A) Secreção inapropriada de ADH 

(B) Diabetes insipidus 

(C) Diurese osmótica 

(D) Síndrome perdedora de sal 

 

34- Paciente feminina de 35 anos, apresenta mucorreia, tenesmo e sangramento misturado com as 

fezes há 6 meses. Perda de peso de 10% do peso corporal neste período. Na anuscopia é 

visualizada mucosa retal de aspecto habitual. Sobre o caso acima, pode-se afirmar somente que: 

 

(A) Trata-se de retocolite ulcerativa 

(B) Trata –se de doença de Crohn 

(C) Necessita de exame endoscópico de reto e cólon com brevidade  

(D) Provavelmente apresenta patologia em cólon direito 
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35- Paciente de 55 anos, hipertenso sem controle adequado, trabalha na coleta de hortifruti, deu 

entrada na UPA, com quadro mal estar, sudorese, bradicardia e falta de ar. ECG e enzimas 

cardíacas sem alterações isquêmicas. Ao exame físico apresentava lesões eritematosas e 

descamativas nas mão e braços. O provável diagnóstico é: 

(A) Angina instável 

(B) Infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST 

(C) Bloqueio átrio ventricular total 

(D) Intoxicação por organosfosforado 

 

36- Sobre os acidentes crotálicos é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Em geral cursam com muita dor local. 

(B) São pouco importantes, diferindo dos acidentes botrópico e laquético. 

(C) Sintomas neurológicos como fácies miastênica, surgem nas primeiras horas após a picada. 

(D) A principal complicação, em nosso meio, é a Insuficiência Renal Aguda (IRA). 

 

37- Paciente de 50 anos, hipertenso em uso de furosemida, iniciou com quadro de diarreia há 

cinco dias. Procurou a UPA com quadro de mal-estar. ECG pode apresentar as seguintes 

alterações secundárias a distúrbio eletrolítico, EXCETO: 

 

(A) Aumento do intervalo QT 

(B) Bradicardia sinusal 

(C) QRS alargado 

(D) Aumento da duração da onda T 

 

38- Paciente de 65 anos, ICC, em uso de losartana 50mg BID, carvedilol 12,5mg BID, 

espironolactona 25mg MID, furosemida 40mg MID, sinvastatina 20mg MID. Chega a unidade de 

pronto atendimento com quadro de descompensação da ICC. Nos exames de chegada apresenta 

pH: 7,57 pCO2: 38   pO2: 133 HCO3: 35   BE: 12   SatO2:99%   Na: 134 mEq/L   K:4,3 mEq/L 

Cl: 92 mEq/L. Qual distúrbio apresentado pelo paciente: 

 

(A) Alcalose respiratória 

(B) Alcalose metabólica 

(C) Acidose metabólica 

(D) Acidose respiratória 

 

39- Paciente de 22 anos de idade, sexo masculino, chega ao Centro de Saúde para consulta, 

trazendo resultados de exames solicitados por outro médico. Os exames mostravam: 

HBsAg: negativo; Anti HBc IgG: positivo; Anti HBc IgM negativo; HbeAg negativo; Anti Hbe 

negativo; Anti HBs positivo. 

Assinale o diagnóstico do paciente. 

 

(A) Paciente com passado de hepatite B que evoluiu para cura 

(B) Paciente com hepatite B crônica 

(C) Paciente vacinado para hepatite B 

(D) Paciente com hepatite C crônica e imune a hepatite B 
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40- Paciente de 30 anos, sexo masculino, queixa de febre, tosse persistente com hemoptóicos, 

emagrecimento e sudorese noturna de início há três semanas. Rx tórax mostra lesão cavitada em 

ápice pulmonar direito, com discreto infiltrado misto pericavitação. Realizado pesquisa de BAAR 

de escarro que mostrou-se positiva e realizado teste molecular para M. tuberculosis cujo resultado 

veio positivo. O tratamento de escolha atual para o paciente é: 

 

(A) 2 meses de RHZE + 10 meses de RH 

(B) 2 meses de RHZE + 4 meses de RH 

(C) 2 meses de RHZ + 4 meses de RH 

(D) 2 meses de RHZ + 10 meses de RH 
 

QUESTÕES SOBRE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

 

41- Paciente de 21 anos, queixa-se de corrimento vaginal abundante, branco acizentado, bolhoso e 

com odor fétido. O diagnóstico clínico mais provável é: 

 

(A) Gardnerella Vaginalis 

(B) Candida Albicans 

(C) Clamídia 

(D) HPV 

 

42- São fatores de risco para gravidez ectópica, EXCETO: 

 

(A) Uso de anticoncepcional oral combinado 

(B) Uso de DIU 

(C) Histórico de salpingotripsia 

(D) Gestação ectópica anterior tratada conservadoramente 

 

43- Gestante assintomática inicia pré natal e mostra resultado de Gram de gota com bastonetes 

Gram negativos. Qual é a melhor conduta dentre as relacionadas: 

 

(A) Conduta expectante 

(B) Tratamento como ITU 

(C) Repetir exame no 2° trimestre 

(D) Prescrever antisséptico das vias urinárias 

 

44- O Tamoxifeno como terapia no Câncer de Mama tem ação: 

 

(A) Anti androgênica 

(B) Progestacional 

(C) Mineralocoricóide 

(D) Anti estrogênica 

 

45- A Gonorréia é diagnosticada laboratorialmente pelo achado de:  

 

(A) Diplococo Gram negativo extracelular 

(B) Diplococo Gram positivo intracelular 

(C) Diplococo Gram negativo intracelular 

(D) Diplococo Gram positivo extracelular 
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46- O pico de HCG durante a gestação ocorre por volta da: 

 

(A) 40° semana de gestação  (C) 30º semana de gestação 

(B) 20° semana de gestação  (D) 10º semana de gestação 

47- Parte importante da lubrificação vaginal formada durante a fase de excitação do ciclo da 

resposta sexual em mulheres provém da: 

 

(A) Glândula tireóide 

(B) Glândulas paratireoides 

(C) Glândulas de Bartholin 

(D) Glândulas suprarrenais 

 

48- Os eventos habituais no desenvolvimento puberal normal em ordem de surgimento são: 

 

(A) Pêlos pubianos / broto mamário / menarca 

(B) Broto mamário / pelos pubianos / menarca 

(C) Pêlos pubianos / menarca / broto mamário 

(D) Broto mamário / menarca / pelo pubianos 

 

49- O sinal mais indicativo de que a ovulação ocorrerá é o pico: 

 

(A) do Estrogênio 

(B) do LH 

(C) do FSH 

(D) da Progesterona 

 

50- Assinale o tratamento mais adequado da Sífilis recente na gestação entre os seguintes: 

 

(A) Benzetacil 2.400.000 UI 

(B) Eritromicina 500 mg VO de 8/8 hs por 10 dias 

(C) Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 hs por 5 dias 

(D) Doxiciclina 100 mg VO de 12/12 hs por 10 dias 

 

51- A Terapia de Reposição Hormonal pós menopausa pode dispensar a complementação da 

progesterona quando: 

 

(A) Paciente ooforectomizada 

(B) Paciente com miomatose uterina 

(C) Paciente submetida a pan-histerectomia 

(D) Paciente com fibroadenoma mamário 

 

52- A Clamídia Trachomatis é agente etiológico do(a): 

 

(A) Gonorréia 

(B) Sífilis 

(C) Linfogranuloma venéreo 

(D) Trichomoníase 
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53- A anticoncepção de emergência tem a seguinte composição: 

 

(A) Noretisterona      (C) Só estradiol 

(B) Estrôgenos conjugados com progestagênios  (D) Levonorgestrel 

 

 

54- Vacina que é CONTRAINDICADA na gestação: 

 

(A) Hepatite A, B   (C) Pneumococo 

(B) Gripe    (D) Caxumba  

 

55- Qual a condição de maior risco para o descolamento prematuro de placenta?      

                                                                         

(A) Síndrome hipertensiva (C) Multiparidade 

(B) Primigesta   (D) Amniorrexe prematura 

 

56- As gestações gemelares estão associadas ao aumento de várias complicações, EXCETO:   

 

(A) Macrossomia fetal  (C) Hiperêmese gravídica 

(B) Placenta prévia  (D) Pré eclampsia 

 

57- Após laqueadura tubária a queixa mais comumente apresentada é: 

 

(A) Dispareunia 

(B) Alterações de libido 

(C) Alterações menstruais 

(D) Leucorréia recidivante 

 

58- Mulher jovem com queixa de ardor na região genital há 10 dias. O exame físico revela lesões 

vulvares pleomóficas, ora vesiculares, ora ulceradas mas sem secreções. O diagnóstico mais 

provável é: 

 

(A) Donovanose 

(B) Herpes genital 

(C) Sífilis  

(D) Cancro mole 

59- São contraindicações às pílulas anticoncepcionais combinadas, conforme os Critérios de 

Elegibilidade da OMS: 

(A) Enxaqueca com aura 

(B) Adolescência 

(C) Obesidade 

(D) Tabagista acima de 35 anos (mais de 15 cigarros /dia) associado com Hipertensão Arterial 

 

60- O diagnóstico mais precoce de gravidez pode ser obtido por: 

(A) Pesquisa sanguínea de Beta –hcg 

(B) Pesquisa urinaria de Beta-hcg 

(C) Ultrassonografia pela via endovaginal 

(D) Pesquisa de células fetais no sangue materno 



 

12 
 

 

 

QUESTÕES SOBRE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL (Saúde Coletiva e Medicina Geral de 

Família e Comunidade) 

 

61- Analise as afirmativas abaixo: 

I- Saúde é um direito social e o Sistema Único de saúde (SUS) é o meio de concretização 

desse direito, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988. 

II- A Vigilância Sanitária é de competência do Ministério da Saúde e toda informação sobre 

reações nocivas causada por medicamento deve ser notificada pelo profissional de saúde, dentro 

da sua área de competência. 

III- Para fim de vigilância epidemiológica, o tempo máximo para se iniciar uma investigação 

de campo em tempo oportuno é de 4 horas após o recebimento da notificação. 

IV- O Sistema Único de Saúde tem como princípio de organização a direção única em cada 

esfera de governo.  

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I e II somente. 

(C) I e III somente. 

(D) I, II e IV somente. 

 

62- O conceito de ADJUVANTE é: 

 

(A) Anticorpos protetores que inativam proteínas solúveis. 

(B) Substância tipo antigênica que produz hipersensibilidade imediata e capaz de provocar 

reação alérgica. 

(C) Glicoproteína sintética capaz de se ligar a imunoglobulina das bactérias e atuar como 

toxina. 

(D) Produto capaz de melhorar a resposta imunológica e conferir proteção de maior duração 

aos imunobiológicos  

 

63- Lucas, 17 anos, comparece ao serviço de saúde desacompanhado dos responsáveis e informa 

que perdeu o “Cartão de Vacinas”. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Lucas receberá a vacina BCG (bacilo de Calmette - Guérin) se possuir apenas uma cicatriz 

no braço direito. 

(B) Lucas não poderá receber a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B e 

haemophilus influezae tipo B (conjugada) – Pentavalente que tem contraindicação na idade maior 

que 7 anos.  

 (C) Nessa situação, antes de indicarmos os imunobiológicos para a faixa etária, faz - se 

necessário solicitar um hemograma, com valores absolutos de todas as células e a contagem de 

linfócitos. 

(D) O caso deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica para investigação e 

conduta adequada. 
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64- “O papiloma vírus genital é uma infecção sexualmente transmissível comum no Brasil e 

responsável pelo maior número de casos de óbitos de mulheres por câncer de colo uterino”. INCA 

– 2016. 

A vacina papilomavírus humano (HPV) é liberada para comercialização no Brasil seguindo as 

seguintes recomendações: Assinale a afirmativa considerada CORRETA: 

 

(A) Recomenda-se completar o esquema da vacina com mais de uma dose e se houver 

interrupção é necessário reiniciar todo o esquema. 

(B) A vacina pode ser administrada concomitantemente a outras vacinas, de vírus vivos ou de 

vírus inativados.  

(C) A imunossupressão é contra indicação do uso. 

(D) Pode ser recomendada para mulheres grávidas acompanhadas adequadamente no pré-natal. 

 

65- “É o resultado ou consequência de determinado procedimento ou tecnologia médica quando 

aplicados na prática e faz referência a situações reais.” (Epidemiologia & Saúde). 

A afirmativa faz referência ao conceito de: 

 

(A) Eficácia 

(B) Eficiência 

(C) Efetividade 

(D) Ensaio clínico 

 

66- A Lei nº 8080/90 regula as ações e serviços de saúde. 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS); 

I- A execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

II- A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

III- A fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 

IV- A formulação e execução de política de sangue e hemoderivados. 

V- Execução de todas as ações de saneamento básico.  

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e IV somente 

(B) I e IV somente. 

(C) I, II, III e IV somente. 

(D) II, III e IV somente 

            

67 - São princípios que norteiam as ações de saúde no Sistema Único de Saúde: 

I- Universalidade 

II- Integralidade 

III- Participação da comunidade 

IV- Descentralização político-administrativo com direção única pelo Ministério da Saúde 

V- igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e V somente.  (C) I, II, III e IV somente 

(B) I, II, III, IV e V.   (D) I, II, IV e V somente 
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68- Conforme legislação do Sistema Único de Saúde - SUS - são atribuições dos entes federados 

(União, Estados, Distrito Federal, Municípios) em seu âmbito administrativo: 

I- Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

II- Organização e coordenação dos sistema de informação da saúde. 

III- Definição dos mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 

saúde. 

IV- Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

V- elaboração da proposta orçamentária do sistema Único de Saúde, em conformidade com o 

plano de saúde. 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III,  IV e V.   (C) II, III e IV somente 

(B) I, II, III e IV somente  (D) III e IV somente 

 

69- Em relação às competências dos níveis de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) 

Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 

 

I- Direção Nacional do SUS  

II- Direção Estadual do SUS 

III- Direção Municipal do SUS 

 

(    ) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de 

assistência à saúde. 

(    ) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

(    ) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. 

(    ) Executar serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador. 

(    ) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária e de rede de laboratórios de saúde 

publica. 

A associação CORRETA de cima para baixo é: 

 

(A) I, III, II, III , I   (C) I, III, III, II, II 

(B) III, III, II,II, I   (D) II, III, II, III, I 

 

70- Em relação à Notificação Compulsória no âmbito nacional , analise as afirmativas abaixo:   

 

I- Deve ser realizada exclusivamente pelo médico assistente, responsável pelo diagnostico. 

II- Pode ser realizada por outros profissionais de saúde. 

III- Pode ser realizada pelos responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados, que prestam 

assistência ao paciente. 

IV- A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória 

pode ser realizada por qualquer cidadão à autoridade de saúde. 

V- A Notificação Compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou 

agravo, conforme normas técnicas do Ministério. 

São CORRETAS as afirmativas: 

(A) I, IV e V somente. 

(B) II, III, IV e V somente. 

(C) II, IV e V somente. 

(D) I somente. 
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71- São Doenças / Agravos /Eventos de Notificação Compulsória: 

I- Óbito Materno 

II- Doença ou óbito por doença do vírus Zika. 

III- Hantavirose 

IV- Leptospirose 

V- Leishmaniose 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e V somente. 

(B) II, IV e V somente. 

(C) I, II, III, IV e V. 

(D) II, III, IV e V somente. 

 

72- Analise os conceitos abaixo e associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

I- Zooantroponoses 

II- Zoonose 

III_ Vetores 

IV- Tempo de incubação 

V- Período prodômico  

 

(   ) São seres vivos que veiculam o agente desde o reservatório até o hospedeiro potencial.   

(   ) Lapso decorrido entre a exposição a dado fator de risco e a eclosão dos primeiros sintomas. 

(   ) Doenças adquiridas pelos animais a partir do homem. 

(   ) Infecção ou doença infecciosa transmissível, em condições naturais dos animais vertebrados 

ao homem. 

(   ) Lapso de tempo entre os primeiros sintomas da doença e o início dos sinais ou sintomas com 

os quais o diagnóstico pode ser estabelecido. 

Assinale a associação CORRETA, de cima para baixo: 

 

(A) II, IV. III, I, V  (C) III, IV, II, I, V 

(B) III, V, I, II, IV  (D) III, IV, I, II, V 

 

73- São Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 

 

(A) SINASC- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. 

(B) SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

(C) SIH – Sistema de Informações Hospitalares. 

(D) SISOBI – Sistema de Controle de Óbito. 

 

74- Os indicadores mais utilizados para avaliar o nível de saúde de uma população são: 

(A) mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças crônicas. 

(B) mortalidade neonatal, mortalidade infantil, mortalidade materna e percentual de internações 

hospitalares. 

(C) mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças transmissíveis. 

(D) mortalidade neonatal, porcentagem de internações hospitalares, mortalidade materna e por 

doenças crônicas. 
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75- Na Atenção Primária de Saúde são estratégias importantes para melhor compreensão pelo 

paciente das orientações em saúde: 

I- Apresentação das informações no início da consulta 

II- cuidado para que as instruções sejam específicas. 

III- Organização das informações em blocos claros e objetivos. 

IV- Resumo das informações no encerramento da consulta. 

V- Fazer a escuta do paciente em relação ao seu entendimento das orientações. 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) II, III e IV somente. 

(B) I, II, III, IV e V. 

(C) II, III, IV e V somente. 

(D) II, IV e V somente.  

 

76- Na atenção à saúde das comunidades são tarefas importantes da Equipe de Saúde: 

I- Definir e caracterizar a comunidade.  

II- Identificar os problemas de saúde da comunidade. 

III- Modificar programas para abordar os problemas identificados. 

IV- Monitorar a efetividade das modificações no programa.   

V- Aplicar os programas estritamente conforme normatizações do Ministério da Saúde, realizando 

a tabulação estatística para lançamento nos sistemas de informações.  

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV somente. 

(B) I, II, III e V somente. 

(C) I, II, IV e V somente 

(D) II e V somente.  

 

77- Na Atenção Primária a Saúde, são características essenciais para assegurar a qualidade da 

atenção:  

I- Geral: não é restrita a faixa etária ou tipos de problemas ou condições. 

II- Integrada: curativa, reabilitadora, promotora de saúde e preventiva de enfermidades. 

III- Pessoal: atenção centrada na pessoa e não na enfermidade. 

IV- Orientada para a família: problemas compreendidos no contexto da família e redes sociais. 

V- Equipe: o profissional Médico é coordenador da equipe. 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV somente. 

(B) I, II, III e V somente. 

(C) I, II, III, IV e V. 

(D) II, III e IV somente. 
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78- Indicadores para a Avaliação da Atenção Primária no Nível Populacional: 

Incidência de suicídio 

Asma 

Amamentação nos primeiros anos de vida 

Gestação indesejada 

Cobertura vacinal em crianças até 05 anos 

Incidência de doenças hipertensiva e cerebrovascular 

Assinale a afirmativa considerada CORRETA: 

(A) O bom serviço de atenção primaria e a boa relação de longa duração com as usuárias 

refletem nas altas taxas de mortalidade e morbidade pós-neonatal. 

(B) As características ambientais devem ser levadas em consideração na avaliação do impacto 

do serviço de saúde da população ao considerar a cobertura vacinal ofertada. 

(C) A maioria dos indicadores está, em pelo menos um dos mencionado acima, incluído nos 

indicadores de internação hospitalar. 

(D) Para a real avaliação dos indicadores de saúde no nível populacional, as informações 

podem vir de várias fontes incluindo dados aleatórios de interesse da comunidade. 

 

79- “A morbimortalidade materna e perinatal continuam ainda muito elevadas no Brasil, 

incompatíveis com o atual nível de desenvolvimento econômico e social do país. Sabe-se que a 

maioria das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e puerpério são 

preveníveis, mas para isso é necessária a participação ativa do sistema de saúde” (MS 2012) 

Assinale a afirmativa considerada INCORRETA: 

(A) A razão da mortalidade materna é expressa por 100.000 nascidos vivos no seu 

denominador. 

(B) As necessidades das mulheres no ciclo gravídico e puerperal são resolvidas com 

procedimentos simples nos níveis primário e secundário da assistência. 

(C) As mortes maternas têm comportamento epidêmico nos países em desenvolvimento e 

podem ser resultantes de doenças existentes antes da gravidez consideradas mortes maternas 

indiretas. 

(D) Laurenti e colaboradores relatam que a inadequação dos serviços de saúde e a falta de 

oferta de planejamento familiar refletem no coeficiente da mortalidade materna. 

 

80- Assinale a alternativa que relaciona somente doenças de veiculação hídrica: 

(A) Toxoplasmose, leishmaniose, hepatite B 

(B) Leptospirose, hepatite A, toxoplasmose 

(C) Giardiase, cólera, hepatite B 

(D) Febre tifoide, hepatite A, cólera 
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QUESTÕES SOBRE PEDIATRIA 

 

81- No inverno, num plantão em uma UPA, em qual paciente você indicaria o uso do oseltamivir: 

 

(A) Criança com 15 meses, sexo feminino há 24 horas apresentando tosse rouca, sem            

esforço respiratório, sem coriza. Afebril. 

(B) Criança com 3 anos, sexo feminino, com febre há 48 horas, tosse seca, coriza hialina, e recusa 

alimentar. 

(C) Criança de sexo masculino com 7 anos, há 1 dia com febre alta, tosse seca e taquidispnéia.  

(D) Adolescente de sexo feminino, com febre há 3 dias e coriza aquosa, mialgia, cefaléia frontal. 

 

82- Puérpera procura a UBS 4 dias pós alta da maternidade queixando de dor ao amamentar.  

Nega ingurgitamento mamário e febre. Ao exame das mamas apresenta fissuras mamilares 

bilaterais. A indicação mais correta neste caso é: 

 

(A) Avaliar a técnica de amamentação e corrigir a posição e pega.  

(B) Usar compressas quentes para acelerar a cicatrização.  

(C) Suspender a amamentação no seio por 24 horas para possibilitar a cicatrização das           

fissuras.  

(D) Uso de creme ou pomada anti-inflamatório para aliviar a dor local antes das mamadas. 

 

83- O impetigo bolhoso, inicia-se como pequenas vesículas que se transformam em bolhas 

flácidas de até 2 cm de diâmetro, de conteúdo turvo. É mais frequente no período neonatal. É 

quase universalmente causado por: 

 

(A) Staphylococcus epidermidis 

(B) Escherichia coli   

(C) Streptococcus pyogenes 

(D) Staphylococcus aureus 

 

84- Com relação às doenças exantemáticas, qual a alternativa ERRADA:  

 (A) A escarlatina apresenta-se com quadro de febre, língua em framboesa, exantema          

eritematoso, difuso, vermelho vivo, áspero, mais intenso nos cotovelos, virilhas e axilas que 

clareiam à digitopressão e desaparece após três a quatro dias, quando surge a descamação laminar 

(B) Na Rubéola a febre é baixa e o exantema é róseo, inicia-se na face e pode atingir tronco e 

membros em 24 a 48 horas. Não muda de cor nem descama. 

(C) Febre com duração acima de cinco dias, congestão ocular bilateral, exantema polimorfo         

em tronco, edema em mãos e pés, adenopatia não supurativa cervical unilateral maior que 1,5cm e 

língua em framboesa sugere de Doença Kawasaki.  

(D) O exantema súbito inicia-se com mancha vermelha nas bochechas com palidez perioral, 

seguido de pápulas na região de extensão dos membros e posteriormente exantema de           

aspecto rendilhado.  
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85-   Criança com 5 anos de idade atendida no Pronto Atendimento com chieira e febre há 24 

horas. História de crises asmáticas frequentes. Ao exame: Alerta, mucosas secas, esforço 

respiratório com retração subcostal, sibilos expiratórios difusos e saturação de oxigênio de 89%, 

FR 48 ipm, FC 144 bpm, tax 37,3ºC. A conduta inicial mais importante a ser instituída deve ser: 

 

(A) Administrar beta dois agonista por via inalatória e corticosteróide endovenoso.  

(B) Administrar oxigênio através de máscara facial para tratar a hipoxemia. 

(C) Administrar broncodilatador via espaçador a cada 20 minutos por 1 hora. 

(D) Puncionar acesso venoso periférico e iniciar hidratação. 

 

86- Sobre a Vacina BCG intradérmica podemos afirmar: 

(A) É constituída de vírus vivos atenuados. 

(B) A dose de reforço deve ser administrada aos 10 anos de idade. 

(C) Oferece proteção contra tuberculose miliar e meningite tuberculosa. 

(D) Está indicada em recém nascidos a partir de 2,5 kg.  

 

87- A respeito da Otite Média em crianças, é INCORRETO afirmar: 

 (A)  As bactérias causadoras mais frequentes são: Streptococcus pneumoniae,      

             Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.  

(B) A otorréia purulenta com alívio da otalgia é sinal de perfuração da membrana timpânica. 

(C) A associação de otite com conjuntivite é sugestiva de etiologia por S pneumoniae. 

(D) A conduta expectante pode ser considerada devido a alta taxa de cura espontânea. 

 

88-  A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDAPE) ainda é muito frequente no  

Brasil. É responsável por cerca de 80 % das GN na faixa pediátrica. Com relação a esta importante 

patologia é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Ocorre após infecção estreptocócica de pele ou de vias aéreas superiores. 

(B) É mais comum no gênero feminino, na proporção de 2:1 

(C) O edema, urina escura e a hipertensão são sinais clássicos da GNDA e servem de base para o 

seu diagnóstico. 

(D) A hematúria macroscópica recorrente pode ocorrer em casos de infecção das vias aéreas 

superiores até 2 anos após a doença. 

  

89-  A dermatite atópica apresenta prevalência crescente no nosso meio. Das considerações    

abaixo, qual está INCORRETA?  

 

(A) O uso de cremes hidratantes deve ser evitado por agravar a doença. 

(B) 85% dos casos de D.A. do lactente têm início no primeiro ano de nascimento, principalmente 

entre o segundo e sexto meses.  

(C) 70%dos pacientes acometidos podem evoluir para remissão na adolescência.  

(D) O uso de anti-histamínico pode ser utilizado para auxiliar a aliviar o prurido das crises. 
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90- Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a avaliação da idade gestacional e do peso 

ao nascer têm a finalidade de o risco de morbimortalidade, a fim de proporcionar assistência 

adequada: 

 

(A) Recém-nascido de termo é aquele que nasce com idade gestacional entre 37 semanas e 40 

semanas e 6 dias.  

(B) Recém-nascido de baixo peso é aquele que nasce com peso inferior a 2.000 g, 

(C) Recém-nascido pequeno para a idade gestacional é aquele que nasce entre os percentis 10 e 

90, inclusive, da curva de peso para a idade gestacional. 

(D) Recém-nascido muito baixo peso são aqueles nascido com menos de 1500 gr. 

 

91- A contraindicação ao uso de imunobiológicos é entendida como uma condição do usuário a 

ser vacinado que aumenta, em muito, o risco de um evento adverso grave ou faz com que o risco 

de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença contra a qual se deseja proteger. 

Assim consideram-se contraindicações à vacinação: 

 

(A) A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de 

dose anterior. 

(B) História de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico a ser            

administrado. 

(C) Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave não devem receber vacinas             

de agentes vivos atenuados. 

(D) A ocorrência de febre acima de 38,5ºC, após a administração de uma vacina, constitui 

contraindicação à dose subsequente. 

92- Sobre escabiose, marque a alternativa INCORRETA.  

(A) O enxofre a 5% tópicos devem ser utilizado em menores de 2 anos. 

(B) O tratamento da família e dos contactantes é uma etapa fundamental para o sucesso do 

tratamento. 

(C) A ivermectina é uma opção para o tratamento desta patologia por via oral.  

(D) O principal sintoma é o prurido principalmente noturno, e a principal lesão são pápulas e  

vesículas. A escoriação é frequente.   Pode haver polimorfismo regional.  

 

93- As vacina combinadas contêm em uma única apresentação antígenos capazes de estimular a 

resposta imunológica contra mais de um agente infeccioso, facilitando a administração diminuindo 

o número de injeções a serem aplicadas. A vacina Pentavalente é segura, bem tolerada e tem 

eficaz. Ela oferece proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae do tipo 

b e: 

(A) Meningococo tipo A 

(B) Meningococo tipo B 

(C) Hepatite B 

(D) Pneumococo 

        

94- A hiperpotassemia o distúrbio eletrolítico que mais frequentemente causa alterações no ECG é 

uma complicação frequente em crianças com insuficiência renal primárias ou secundárias e 

alterações hemodinâmicas severas. Nestas situações, o eletrocardiograma evidenciará:   

(A) Onda T achatada. 

(B) Baixa voltagem do QRS.  

(C) Intervalo PR prolongado. 

(D) Onda T pontiaguda.  
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95- A infecção de trato urinário (ITU) pode se apresentar de várias formas, dependendo da idade e 

localização da infecção. Em relação ao quadro clínico podemos afirmar, EXCETO: 

(A) Nos lactentes a febre é a principal manifestação. 

(B) Pode variar desde “bacteriúria assintomática” até uma pielonefrite aguda. 

(C) Em recém nascido apresenta-se raramente como quadro séptico. 

(D) Em pré-escolares os sintomas urinários predominam.       

 

96-  Ao examinar pré-escolar de sexo masculino você constata a presença de sopro sistólico em 

ejeção em borda esternal esquerda associada ao desdobramento fixo da segunda bulha. Essa 

alteração sugere o diagnóstico de:  

 

(A) Comunicação interventricular. 

(B) Sopro inocente 

(C) Anomalia de Ebstein.  

(D) Comunicação interatrial.  

 

97- O Departamento de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda para proteção 

para as crianças automóveis o uso de cadeiras e assentos de segurança. A criança e o adolescente 

devam usar dispositivo de retenção desde o nascimento até atingir a estatura de: 

 

(A) 1, 45 m. 

(B) 90 cm. 

(C) 1 m. 

(D) 1,20 m. 

 

98- A hérnia inguinal caracteriza-se por tumoração inguinal ou inguinoescrotal redutível indolor,  

ou levemente dolorosa. A correção cirúrgica da hérnia inguinal deve ser realizada: 

  

(A) Aos 12 meses de idade. 

(B) Em qualquer idade, assim que for feito o diagnóstico. 

(C) Aos 2 anos de idade.  

(D) Ao atingir 6 kg.  

 

99- Criança de 10 anos, sexo feminino, procura atendimento na UPA apresentando quadro de  

epistaxe moderada. História de 4 episódios nos últimos dois meses. Exame físico: Corada, sem 

sinais de fenômenos hemorrágicos em outros locais. Ao exame local irritação apresenta irritação 

da região anterior do septo nasal com pontos de sangramento visíveis. 

A conduta inicial a ser instituída deve ser:  

      

(A) Cauterizar a área afetada  

(B) Realizar tamponamento nasal 

(C) Administrar fatores de coagulação. 

(D) Aplicar pressão direta 
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100-A dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica. Isso significa que a doença pode evoluir 

para remissão dos sintomas, ou pode agravar-se exigindo constante reavaliação e observação, para 

que as intervenções sejam oportunas e que os óbitos não ocorram. Em relação à Dengue Grave 

podemos afirmar: 

 

(A) São sinais de alarme da dengue: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, 

acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico), hipotensão postural e/ou 

lipotimia, hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, 

letargia e/ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito.  

(B) O choque da dengue tem como característica fenômenos hemorrágicos e o extravasamento 

plasmático que podem resultar em choque hipovolêmico. O período crítico é no início da doença, 

no período febril. 

(C) As manifestações hemorrágicas, prova do laço positiva ou plaquetopenia (<100.000/mm³) são 

exclusivas da febre hemorrágica da dengue. 

(D) O choque na dengue é de instalação lenta e tende a responder lentamente após terapia 

antichoque apropriada. Pode levar o paciente ao óbito em um intervalo de 4 a 5 dias mesmo com o 

tratamento precoce. 
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GABARITO


