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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, 09 de dezembro de 2018.  
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Cirurgia Geral 
 
QUESTÃO  01 
Sobre a cirurgia e anatomia das hérnias femorais, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Normalmente a hérnia se encontra lateralmente aos vasos femorais 
b) A hérnia femoral se insinua abaixo do ligamento inguinal 
c) É mais comum no sexo feminino e do lado direito 
d) A técnica de Mc Vay utiliza-se o Ligamento de Cooper como elemento de reforço 
 
QUESTÂO 02 
Sobre a hipotensão permissiva, na abordagem do paciente vítima de politrauma, é 
CORRETO afirmar: 
 
a) Pode ser empregada em qualquer mecanismo de trauma. 
b) TCE não contraindica seu uso. 
c) A melhor indicação é no trauma penetrante de tronco. 
d) O idoso tolera muito bem tal recurso. 
 
QUESTÂO 03 
Paciente de 20 anos vítima de trauma abdominal por arma de fogo no mesogástrio, 
deu entrada no Pronto Socorro com os seguintes dados: PA inaudível, FC: 140 bpm, 
não respondendo ao comando verbal, com sangramento abundante pelo orifício do 
projétil. A primeira medida no atendimento deste paciente deve ser: 
a) Entubação orotraqueal 
b) Reposição volêmica com cristalóide 
c) Compressão manual do sangramento 
d) Administrar oxigênio pelo cateter nasal 
 
QUESTÂO 04 
Diminuição do retorno venoso, da contratilidade miocárdica, do débito cardíaco e 
choque são manifestações de um paciente que apresenta: 
Assinale a afirmativa CORRETA. 
 
a) Hemotórax maciço 
b) Tamponamento cardíaco 
c) Hipertensão abdominal 
d) Tórax instável com contusão pulmonar 
 
QUESTÂO 05 
As primeiras manifestações decorrentes da síndrome de compartimento de 
membros, costuma ser: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Dor/palidez                                  c) Ausência de pulso/palidez 
b) Dor/parestesia     d) Parestesia/ausência de pulso 
 
 
 



 
QUESTÂO 06 
 Em paciente com suspeita de obstrução intestinal é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Na obstrução intestinal mecânica, a mudança da característica da dor abdominal 
(de cólica para dor contínua) sugere complicação com sofrimento de alça intestinal. 
b) Na obstrução intestinal funcional geralmente o peristaltismo se apresenta 
diminuído, enquanto na obstrução intestinal mecânica há, no início do quadro, a 
chamada peristalse de luta. 
c) A obstrução intestinal por cálculo biliar impactado na válvula ileocecal, após fístula 
colecistoduodenal, caracteriza a Síndrome de Bouveret. 
d) Vômitos com características fecalóides também podem ocorrer nas obstruções 
intestinais altas. 
 
QUESTÂO 07 
 Em relação à gestante vítima de politrauma, alterações anatômicas e fisiológicas, 
próprias da gestação, podem alterar a resposta ao trauma. São alterações que 
podem ocorrer na gestante vitima de politrauma, EXCETO: 
 
a) Leucopenia. 
b) Aumento do volume plasmático. 
c) Prolongamento do tempo de esvaziamento gástrico. 
d| Aumento do volume respiratório corrente. 
 
QUESTÂO 08 
Sobre a hipertensão intra-abdominal (HIA) e síndrome de compartimento abdominal 
(SCA), é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O padrão ouro, definido pela Sociedade Mundial de Síndrome de Compartimento 
Abdominal, para a medida da pressão intra-abdominal é o método intermitente, 
indireto, através da bexiga. 
b) A medida da pressão intra-abdominal é fundamental para o diagnóstico de SCA. 
c) Para a medida da pressão intra-abdominal não é necessário o relaxamento total 
do paciente, através do uso de bloqueadores neuromusculares. 
d) Em algumas situações, como na síndrome de compartimento abdominal 
secundária, pode-se lançar mão de medidas clínicas ou menos invasivas para o seu 
tratamento. 
 
QUESTÂO 09 
Sobre traqueostomias, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a- O ideal é a realização no 1º ou 2º anel traqueal 
b- Não é considerado um procedimento de emergência 
c- A troca de cânula para metal deve ser após o terceiro dia do procedimento 
d- A estenose subglótica é mais difícil tratamento do que a estenose mais baixa. 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTÂO 10 
Na região inguinal há um triângulo formado pelo ligamento inguinal, vasos 
epigástricos inferiores e borda do m.reto abdominal. As hérnias que ocorrem em seu 
assoalho são denominadas: 
 
a) Hérnias inguinais diretas 
b) Hérnias inguinais indiretas 
c) Hérnias femorais 
d) Hérnias epigástricas 
 
QUESTÂO 11 
São componentes do funículo espermático, exceto: 
a) Ducto deferente 
b) Nervo ílio-inguinal 
c) Plexo pampiniforme 
d) Artéria testicular. 
 
QUESTÂO 12 
 Sobre hemorragia digestiva baixa (HDB) é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) a maioria das HDB representa emergência médica devido à instabilidade 
hemodinâmica que grande parte dos pacientes manifesta. 
b) Por definição é aquela hemorragia em que a etiologia se situa abaixo do ângulo 
duodeno-jejunal 
c) O exame endoscópico pode ser feito na vigência do sangramento. 
d) Doença diverticular, tumores e angiodisplasia são as principais causas de HDB no 
idoso. 
 
QUESTÂO 13 
Sobre a diverticulite aguda, é correto afirmar, EXCETO: 
a) O diagnóstico é realizado pela colonoscopia na fase aguda 
b) A tomografia computadorizada com contraste é importante para classificar o 
grau da inflamação e predizer quanto ao tratamento. 
c) O tratamento cirúrgico de urgência é reservado para as complicações da 
diverticulite aguda 
d) É possível o tratamento por via laparoscópica em casos selecionados. 
 
QUESTÂO 14 
São características endoscópicas de benignidade de uma úlcera gástrica, EXCETO: 
a) Bordas arredondadas, planas ou pouco elevadas 
b) Fundo limpo, recoberto por fibrina 
c) Amputação abrupta das pregas mucosas 
d) Tamanho menor 2 cm 
 
 
 
 
 



 
QUESTÂO 15 
Sobre os pólipos de vesícula biliar é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Possui sempre indicação cirúrgica devido a sua associação com o câncer de 
vesícula. 
b) A maioria constitui pólipos de colesterol 
c) O tamanho e a presença concomitante com cálculos são importantes na definição 
da conduta 
d) A via laparoscópica é factível na maioria dos casos. 
 
QUESTÂO 16 
Sobre Abdômen agudo, marque a principal indicação da utilização de ultrassom 
abdominal como ferramenta diagnóstica; 
 
a) Abdômen agudo obstrutivo especialmente nos casos de obstrução de colón 
direito. 
b) Abdômen agudo vascular no idoso. 
c) Abdômen agudo perfurativo, especialmente na ulcera perfurada 
d) Abdômen agudo inflamatório especialmente na mulher jovem. 
 
QUESTÂO 17 
Analise as afirmativas abaixo. Assinale a opção CORRETA: 
 
a) Hipóxia, acidose metabólica e hipercapnia são alterações fisiopatológicas 
frequentemente constatadas nas vítimas de trauma torácico. 
b) A hipercapnia decorre de oferta inadequada de oxigênio aos tecidos 
c) A acidose metabólica decorre de ventilação inadequada 
d) Ventilação e respiração são fenômenos passivos e independentes 
 
QUESTÂO 18 
Dos tumores hepáticos benignos abaixo relacionados, assinale a opção que 
apresenta o potencial de malignização: 
a) Hiperplasia nodular focal. 
b) Angiomiolipoma hepático. 
c) Adenoma hepático. 
d) Hemangioma hepático. 
 
QUESTÂO 19 
Sobre os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) é correto afirmar. 
 
a) Ocorrem principalmente no intestino delgado. 
b) Rotura tumoral, seja espontânea ou durante manipulação cirúrgica, é fator 
prognóstico independente e negativo sobre a sobrevida livre de doença. 
c) Para a estratificação de risco de recidiva e progressão da doença leva-se em 
conta apenas o tamanho do tumor. 
d) O tratamento adjuvante se faz com a droga Infliximabe. 
 
 
 



 
 
QUESTÂO 20 
Leia o caso clínico: Paciente 42 anos, feminina, deu entrada no Pronto-Atendimento 
com queixa de dor epigástrica em faixa, associada a vômitos e febre baixa. 
Sabidamente portadora de colelitíase.  
Ao exame físico: corada, desidratada (++/4+), sub-ictérica; FC:100 bpm; PA:130x70 
mmhg FR: 28 irpm; MV discretamente diminuído na base do HTX E; abdômen 
doloroso no epigástrio com defesa voluntária. 
Após a anamnese e exame físico o cirurgião solicitou exames laboratoriais e 
radiografias que evidenciaram: 
LG:10.000/mm; Hb:12 mg/dl; BT:1,8 BD:1.2mg/dl; Amilase:1800/mm Uréia:45mg/dl; 
creatinina:1.4 mg/dl TGO:30 mg/dl ; TGP:42 mg/dl 
RX abdômen: alça sentinela em epigástrio com rebaixamento do cólon transverso 
RX tórax: pequeno velamento do seio costofrênico esquerdo 
Assinale a opção que apresenta a conduta mais apropriada para condução do caso 
descrito acima: 
 
a) indicar cirurgia de urgência 
b) internar a paciente e iniciar tratamento clínico, indicando a cirurgia após melhora 
clínica e laboratorial na mesma internação 
c) informar à família que o tratamento é exclusivamente clínico e que a paciente não 
necessitará de cirurgia em momento algum. 
d) iniciar antibioticoterapia e indicar cirurgia na manhã do dia seguinte. 
 
Clínica Médica 
 
QUESTÃO 21 
Assinale a alternativa do marcador de hepatite B que indica alto grau de 
infectividade. 
 
a) HBsAg. 
b) HBcAg. 
c) HBcAg IGM. 
d)        HBeAg. 
 
QUESTÃO 22 
Mulher, 61a, procura Unidade de Emergência com história de dispneia progressiva 

há 1 semana. Antecedentes pessoais: tabagismo 40 maços/ano. Exame físico: FR= 

36irpm, FC= 130bpm, turgência jugular e telangiectasias na porção superior do 

tórax; Pulmões: Murmúrio vesicular reduzido em bases bilateralmente, com 

percussão maciça. Tomografia de tórax: A CONDUTA INICIAL é: 

 

 



 

 

a) Toracocentese para alívio e diagnóstico. 
b) Radioterapia de mediastino e quimioterapia. 
c) Diurético e inibidor de enzima conversora de angiotensina. 
d) Hemoculturas e antibioticoterapia de amplo espectro. 
 
QUESTÃO 23 
Um paciente de 48 anos é admitido no pronto socorro com queixa de tosse produtiva 
e febre nos últimos 3 dias. Refere ser hipertenso em uso de Losartana 50 mg/dia e 
alérgico a betalactâmicos. Há cerca de 20 dias utilizou Azitromicina para tratamento 
de sinusite (sic). Ao exame físico: BEG, consciente, orientado, febril (38 °C), 
ausculta cardíaca sem achados. FC: 89 bpm, PA: 120 × 80 mmHg e FR: 17 ipm, 
saturando 98% em ar ambiente. Não há quaisquer sinais de desconforto respiratório, 
porém há estertores em base pulmonar à direita. Não há outras alterações ao exame 
físico. Rx de tórax demonstra opacidade em base pulmonar a direita e broncogramas 
aéreos compatíveis com processo infeccioso atual.  Assinale a alternativa que 
representa a melhor conduta para o caso descrito: 
 
a) Repetir o tratamento com macrolídeo pois o achado radiológico indica infecção 
por germes atípicos. 
b) Solicitar exames laboratoriais para adequada estratificação do risco posto a 
alteração radiológica evidente. 
c) Indicar tratamento ambulatorial com Levofloxacino oral e orientar retorno em caso 
de evolução desfavorável. 
d) Indicar antibioticoterapia endovenosa em regime de internação posto o uso 
recente de azitromicina. 
 
QUESTÃO 24 
Mulher de 65 anos é trazida por sua filha à unidade de emergência confusa e 
desorientada, queixando-se de câimbras e formigamento nas mãos. Foi submetida à 
tireoidectomia por módulos há 2 dias. No exame físico, observam-se sinais de 
Chvostek e Trousseau. O achado eletrocardiográfico esperado neste caso é: 
 

a) Pré-excitação com onda Delta.  
b) Presença de onda U. 
c) Alargamento de intervalo QT. 
d) Inversão de onda T. 

 
 



 
 
QUESTÃO 25 
O resultado da análise do derrame pleural apresenta a relação proteína do líquido 
pleural / proteína sérica igual a 0,8 e LDH do líquido pleural / LDH sérico de 1,5. O 
resultado descrito é sugestivo de: 
 
a)Insuficiência cardíaca congestiva. 
b) Neoplasia 
c) Síndrome nefrótica 
d) Cirrose hepática. 
 
QUESTÃO 26 
Em um Serviço de Saúde há pacientes com o quadro abaixo: 

I. Esplenectomizados 
II. Diabéticos. 
III. Asmáticos graves. 

 
Assinale a alternativa que representa a indicação CORRETA de vacina 
antipneumocócica para os pacientes. 
 
a) Apenas III. 
b) I, II e III.  
c) Apenas I e II.  
d) Apenas II e III. 
 
QUESTÃO 27 
No tratamento farmacológico adjuvante na cessação do tabagismo, é considerada 
droga de segunda linha:  
 

a) Clonidina    c) Bupropiona. 
b) Adesivo de nicotina   d) Vareniciclina. 

 
QUESTÃO 28 
As alterações clínico-laboratoriais arroladas abaixo são observadas em pacientes 
com anemia perniciosa, EXCETO  
 
a)  Neutrófilos plurissegmentados  
b)  Glossite  
c)  Declínio cognitivo  
d)  Trombocitose 
 
QUESTÃO 29 
Assinale a alternativa que representa na classificação de Mallampati, a visualização 
da úvula, palato mole, palato duro e pilares.:  
 
a)  Classificação II.  
b)  Classificação III.  
c)  Classificação IV. 
d)  Classificação I.  



 
 
QUESTÃO 30 
Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, é CORRETO afirmar, 
EXCETO:  
 
a. Os mecanismos de ação anti-hipertensiva dos diuréticos relacionam-se, 
inicialmente, aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. 
Após quatro a seis semanas, o volume circulante praticamente se normaliza, e 
ocorre redução da pressão arterial, por diminuição da resistência vascular periférica. 
São representantes desse grupo os diuréticos tiazídicos (clortalidona, 
hidroclorotiazida e indapamida).  
b. Os bloqueadores dos canais de cálcio agem, primordialmente, 
proporcionando redução da resistência vascular periférica, por diminuição da 
quantidade de cálcio no interior das células musculares lisas das arteríolas, 
diminuição essa decorrente do bloqueio dos canais de cálcio na membrana dessas 
células. São classificados em 2 tipos básicos: os diidropiridínicos e os não 
diidropiridínicos.  
c. Os vasodilatadores diretos atuam relaxando a musculatura lisa arterial, 
levando à redução da resistência vascular periférica. Medicamentos que 
representam essa classe são hidralazina e minoxidil.  
d. Os medicamentos da classe dos alfas bloqueadores agem como antagonistas 
competitivos dos a1-receptores pós-sinápticos, levando à redução da RVP, sem 
maiores mudanças no débito cardíaco. São representantes dessa classe, a 
metildopa e a clonidina.  
 
QUESTÃO 31 
De acordo com as novas definições publicadas em 2016 (SEPSIS-3), entende-se por 
sepse:  
Assinale a alternativa CORRETA 
 
a) SIRS + infecção. 
b) A presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma    
resposta desregulada do organismo frente a uma infecção 
c)  O escore de SOFA > 2.  
d) Infecção + hipotensão refratária aos fluidos. 
 
QUESTÃO 32 
Paciente, sexo feminino, 28 anos, estudante de medicina com diagnóstico de Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES), forma cutâneo articular, procura entender um pouco 
mais de sua patologia nas aulas de imunologia da sua faculdade. Nos exames 
complementares já realizados, verifica-se FAN positivo (1:160), padrão pontilhado 
fino, anti-Ro e anti-La positivos. Em relação aos aspectos imunológicos dessa 
patologia é CORRETO afirmar:  
 
 
 
 
 
 



 
 
a) Mecanismo de lesão do LES é a autoimunidade, assim podemos afirmar que 
existe uma maior probabilidade de desenvolverem outras doenças de 
autoimunidades órgãos específicos como: tireoidite de Hashimoto, miastenia gravis, 
vitiligo e anemia perniciosa.  
b) Diversas anormalidades no sistema imune são descritas no LES, como um 
aumento de interleucinas IL-2 e TGF-beta, estimulando os linfócitos T CD4+ e 
CD8+.  
c) Um mecanismo imune fortemente associado ao LES é a deficiência dos 
componentes do complemento como C1q, C2 e C4, responsável por uma diminuição 
da apoptose das células e uma maior formação de autoanticorpos. 
d) O principal defeito no sistema imune do paciente com LES é a imunidade 
celular, que estimula linfócitos citotóxicos a não reconhecerem os antígenos do 
próprio organismo. 
 
QUESTÃO 33 
Um homem de 60 anos está em pré-operatório de artroplastia de quadril por 
osteoartrite. Ele é hipertenso e diabético, em uso de metformina, glibenclamida, 
losartana e hidroclorotiazida. Seu exame físico não revela alterações relevantes e a 
pressão arterial é de 138 x 82 mmHg. Exames laboratoriais mostram hemograma e 
coagulograma normais; glicemia 105 mg/dl; hemoglobina glicada 6,3%; creatinina 
2,1 mg/dl; colesterol total 200 mg/dl; triglicerídeos 200 mg/dl; HDL-colesterol 20 
mg/dl. O eletrocardiograma em repouso é normal. A sua pontuação no índice de 
risco cardíaco modificado, também chamado índice de risco cardíaco revisado ou 
índice de Lee, é: 
Assinale a alternativa CORRETA 
 

a) Pontuação Um.  
b) Pontuação Dois.  
c) Pontuação Três.  
d) Pontuação Quatro. 

 
 

QUESTÃO 34 
Surgimento de erupção máculo papular difusa e edema periorbitário em paciente 
com faringite e adenopatia cervical, tratado com amoxicilina, sugere o diagnóstico 
de:  
Assinale a alternativa CORRETA 
 
a) Infecção primária por HIV.  
b) Coxackie virose. 
c) Mononucleose.  
d)  Rubéola. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
QUESTÃO 35 
Analise o caso abaixo: 
Um paciente de 52 anos foi admitido na UPA/ Oeste com quadro de dor torácica 
típica para insuficiência coronariana aguda. O ECG mostrava supradesnivelamento 
de ST em DII, DIII e AVF, além de V3R e V4R (derivações feitas como imagem em 
espelho de V3 e V4 tradicionais, mas à direita). Não apresentava crepitações à 
ausculta pulmonar, mas exibia hipotensão e confusão mental. Ao exame, também 
apresentava elevação paradoxal da veia jugular externa durante a inspiração. 
 Assinale a alternativa que representa as informações consideradas CORRETAS 
sobre o caso descrito: 
 
a)  O paciente apresenta um quadro de infarto agudo do miocárdio de parede 
inferior de VE com infarto de ventrículo direito e sinal de Kussmaul. 
b)  O edema agudo dos pulmões pode se apresentar com ausculta pulmonar 
normal se o paciente tiver infarto da artéria circunflexa. 
c)   O paciente apresenta-se também com sinais de tromboembolismo pulmonar 
maciço ou dissecção aguda da aorta, sendo necessário saber pelo menos as 
enzimas cardíacas para indicar a trombólise. 
d)  O quadro desse paciente se confunde com pericardite constritiva crônica com 
sinais de baixo débito cardíaco e, nesse caso, o ecocardiograma é necessário para 
o diagnóstico diferencial. 
 
QUESTÃO 36 
Os sistemas circulatório e o respiratório participam em funções essenciais que 
definem o choque. São corretas as afirmativas abaixo, EXCETO: 
 
a)  A pressão intravascular é importante elemento para garantir a perfusão dos 
tecidos. Ela é progressivamente maior no sistema circulatório, até atingir o átrio 
direito, local de maior pressão do sistema vascular. 
b)  O oxigênio é transportado no sangue predominantemente ligado à 
hemoglobina, sendo sua liberação nos tecidos periféricos facilitada pela baixa 
pressão parcial de oxigênio, acidose e temperatura elevada. 
c)  O CO2 é removido dos tecidos periféricos e é transportado dissolvido no 
plasma na forma de HCO3

- (e outros elementos do tampão bicarbonato) e CO2, além 
de também poder estar ligado à hemoglobina. 
d)  O volume sistólico (VS) é determinado pela complexa interação entre 
contractilidade, relaxamento ventricular, pré-carga e pós-carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTÃO 37 
Analise o quadro abaixo.: 
 
 

  
Assinale a alternativa que representa o padrão sorológico de imunidade 
naturalmente adquirida para Hepatite B, em paciente de 42 anos, sexo feminino: 
 
a) Anti-HBc total: -; Ag HBs: -; Anti-HBs: + 
b) Ant- HBc total +; Ag HBs: -; Anti-HBs: + 
c) Anti-HBc total: +; Ag HBs: +; Anti-HBs: - 
d) Anti-HBc total: -; Ag HBs: +; Anti-HBs: - 
 
QUESTÃO 38 
Homem de 42 anos de idade procura atendimento em pronto-socorro por crises de 
cefaleia hemicrânia direita há 7 dias, quando mudou turno de trabalho em sua 
empresa. A dor é lancinante, de forte intensidade, com até 4 episódios por dia 
durando até 1 hora cada um. No momento com dor de intensidade 10 (escala 0 a 
10). No exame clínico, hiperemia conjuntival e sudorese em hemiface, ambos à 
direita. Pressão arterial: 168 x 100mmHg, frequência cardíaca: 110 bpm. 
Considerando a descrição clínica e o quadro abaixo, assinale a opção que 
representa melhor associação de tratamento para controle do quadro agudo e 
crônico do paciente: 

  
 
a) Tratamento agudo: Oxigênio; Tratamento crônico: Gabapentina 
b) Tratamento agudo: Sumatriptano nasal; Tratamento crônico: Verapamil 
c)  Tratamento agudo: Morfina; Tratamento crônico: Pregabalina 
d) Tratamento agudo: Dipirona; Tratamento crônico: Prednisona 
 
QUESTÃO 39 
Analise os conceitos abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Pandemia: número de casos novos que vão aparecendo em uma 
comunidade; 
b)  Epidemia: desenvolvimento de um agente infeccioso no organismo do 
homem, em número que ultrapassa a incidência normalmente esperada; 



 
c) Endemia: ocorrência habitual de uma doença ou agente infecciosos em 
determinada área geográfica 
d)  Surto: epidemia de amplas proporções, que atinge vários países. 
 
QUESTÃO 40 
GLA, 27 anos, grávida, portadora de diabetes mellitus, evoluiu com 
descompensação e cetoacidose. 
|Assinale a alternativa que representa a condução CORRETA do caso apresentado: 
 
a)  O sódio, o potássio, o cloro e o bicarbonato são íons utilizados na fórmula de 
cálculo do anion gap. 
b)  A infusão venosa de insulina pode ser suspensa assim que a hiperglicemia 
estiver controlada, por volta de 180 a 250 mg/dL (VR < 99 mg/dL). 
c)  A acidose metabólica deve ser corrigida com infusões de bicarbonato de 
sódio até se atingir um pH > 7.30 (VR = 7.35 a 7.45) 
d)  A ureia e a glicose são componentes osmoticamente mais importantes que o 
sódio sérico. 
 
Ginecologia e Obstetrícia 
 
QUESTÃO 41 

Paciente é atendida em serviço de urgência obstétrica. Secundigesta, idade 

gestacional cronológica 39 semanas e 5 dias (confirmada por ultrassom precoce). 

Relata algumas cólicas e sangramento vermelho pelos genitais, iniciados há uma 

hora. Ao exame, PA: 110/80mmHg; UF: 35cm; tônus uterinos normais; dinâmica 

uterina 1/10’/35”; movimentos fetais presentes; BCF 124bpm; apresenta exame de 

ultrassom feito há uma semana que relata inserção da placenta cobrindo todo o 

orifício interno do colo uterino. Observado leve fluxo de sangramento avermelhado 

saindo pelos genitais. A melhor conduta nesse caso é: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Realizar toque vaginal para verificar a dilatação cervical e decidir se há condição 

para indução do parto. 

b) Amniotomia para verificar se há a presença de líquido amniótico meconial e 

sofrimento fetal. Complementar avaliação fetal com PBF. 

c) Interrupção imediata da gestação pela via abdominal.  

d) Colocar compressas no períneo e observar o sangramento por 2 a 3 horas para 

definir o quadro. 

 

QUESTÃO 42 

Sobre a doença trofoblástica gestacional (DTG), é correto afirmar, EXCETO: 

a) A quimioterapia é um recurso utilizado para abordar o quadro, com boa resposta 

de melhora e cura. 

b) Mulheres em ambos os extremos da vida reprodutiva são mais vulneráveis a 

apresentarem DTG. 



 
c) O crescimento uterino costuma ser maior do que o esperado para a idade 

gestacional cronológica 

d) Não é recomendado o uso de ocitocina venosa durante o procedimento de 

esvaziamento da cavidade uterina. 

 

QUESTÃO 43 

Considerando o processo fisiológico do trabalho de parto (TP), podemos afirmar que: 

a) O objetivo das contrações uterinas é promover o encurtamento do colo uterino e a 

sua dilatação, viabilizando a expulsão do feto pela via vaginal. 

b) A duração da fase latente do TP guarda significativa relação com o curso 

subsequente da fase ativa. 

c) O terceiro estágio do TP inicia-se com a dilatação completa do colo e conclui-se 

com a expulsão da placenta. 

d) O feto possivelmente não contribui para o mecanismo que desencadeia o início 

do trabalho de parto. 

QUESTÃO 44 

São consideradas afirmativas de boas práticas obstétricas nos primeiros minutos de 

vida do recém-nascido (RN), EXCETO: 

 

a) A clampagem do cordão umbilical após o primeiro minuto de vida aumenta o risco 

de hemorragia puerperal. 

b) O fomento do contato pele a pele entre mãe e RN fortalece o vínculo e auxilia na 

estabilização do RN no ambiente externo. 

c) Inspecionar a placenta após sua dequitação ajuda a excluir uma das causas 

frequentes de sangramento puerperal aumentado. 

d) Deve-se promover o imediato início do aleitamento ao seio, na ausência de 

contraindicação específica. 

 

QUESTÃO 45 

Ao examinar o cartão pré-natal de uma paciente de risco habitual, já próxima à data 

do parto, qual dos elementos abaixo não é indicativo de um acompanhamento 

gestacional adequado? 

 

a) Registro do grupo sanguíneo e fator Rh. 

b) Resultado do teste oral de tolerância à glicose na 13ª semana de gestação. 

c) Registro de urocultura negativa após tratamento de episódio de infecção do trato 

urinário. 

d) Anotação das alterações de medida do fundo uterino. 

 

 

 

 

 



 
QUESTÃO 46 

Sobre a sífilis na gestação, é CORRETO afirmar: 

 

a) Os testes treponêmicos têm boa especificidade para o monitoramento da resposta 

ao tratamento da sífilis na gestação. 

b) Um VDRL de baixa titulação seguido por um teste rápido negativo necessita de 

confirmação por FTA-Abs IgM. 

c) A elevação de títulos sorológicos para sífilis em duas ou mais diluições sucessivas 

leva-nos a considerar a possibilidade de reinfecção. 

d) Títulos iguais ou maiores a 1:64 no teste rápido para sífilis podem ser 

correlacionados a infecção aguda pelo Treponema sp. 

 

QUESTÃO 47 

Na abordagem de uma gestante com queixa de dores abdominais, constituem-se 

boas práticas obstétricas, EXCETO: 

a) Estabelecer a idade gestacional. 

b) Definir o tipo de dor e se há ritmicidade/periodicidade. 

c) Aliviar a dor pela administração precoce de AINE*. 

d) Verificar se há ou não sangramento associado. 

 

QUESTÃO 48 

O anel de Bandl é um sinal da iminência de: 

a) Rotura uterina. 

b) Torção do pedículo ovariano. 

c) Sepse por rotura prolongada de membranas. 

d) Hemorragia do seio marginal 

 

QUESTÃO 49 

Paciente vítima de agressão sexual no dia anterior à consulta deseja usar método 

contraceptivo de emergência. Entre as alternativas abaixo, a melhor opção é: 

 

a) Medroxiprogesterona 10mg IM por cinco dias consecutivos. 

c) Cabergolina 2mg VO em dose única. 

d) Misoprostol 400 mcg via retal, em até três doses. 

d) Levonorgestrel 0,75mg VO em duas tomadas com intervalo de 12hs. 

 

QUESTÃO 50 

Mulher com beta hcg positivo chega para consulta médica em 06/06/2018. Informa 

que sempre teve ciclos regulares e que a última menstruação iniciou-se em 

02/04/2018. Queixa-se de algúria e urgência miccional. Ao exame clinico, Tax 36,2 

C, FC 78bpm, Giordano negativo. Os exames laboratoriais solicitados revelaram: 

leucócitos globais 8.800. Urina rotina com piócitos 12p/c, cristais ausentes, hemácias 



 
ausentes e flora aumentada. Gram de gota: bastonetes gram negativos 9p/c. Entre 

as alternativas abaixo, a melhor opção para este tratamento é: 

 

a) Ciprofloxacino 800mg VO 8/8hs por 5 dias. 

b) Cefalexina 500mg VO 6/6hs por 7 dias. 

c) Tetraciclina 100mg VO ao dia durante 5 dias. 

d) Cefazolina 250mg VO 12/12hs por 7 dias. 

 

QUESTÃO 51 

Em relação à hipertensão diagnosticada durante a gestação, são afirmativas 

corretas, EXCETO: 

 

a) Quanto mais precoce o início da hipertensão, pior costuma ser o prognóstico 

desta gestação. 

b) Trombocitopenia e confusão mental podem ser classificados como fatores 

associados ao agravamento do quadro hipertensivo. 

c) O sulfato de magnésio é medicação de escolha para a profilaxia da eclâmpsia. 

d) Os antagonistas dos receptores de angiotensina são indicados por apresentarem 

efeito benéfico na perfusão do feto. 

 

QUESTÃO 52 

Em relação ao sangramento uterino anormal, é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) A adenomiose é causa de perdas sanguíneas aumentadas e é frequentemente 

acompanhada por dismenorreia ou dor pélvica crônica. 

b) Deve-se suspeitar de coagulopatia em mulheres com sangramento uterino 

aumentado desde a adolescência e sangramentos frequentes em outros sítios 

(epistaxe, equimoses, etc.) 

c) O “spotting” ocorre na fase proliferativa do ciclo e não guarda relação com a 

contracepção hormonal. 

d) A abordagem dos sangramentos associados a leiomiomas tende a ser mais 

conservadora com a proximidade do advento da menopausa. 

 

QUESTÃO 53 

Não é causa de amenorreia e/ou atraso menstrual: 

 

a) Falência ovariana 

b) Hiperprolactinemia 

c) Hipotireoidismo 

d) Síndrome de Kuyper 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 54 

Paciente de 45 anos comparece ao serviço de urgência, assustada, com queixa de 

perda de secreção mamilar bilateral, multiductal, de aspecto verde escuro, 

observada ao manipular a mama para secar-se após o banho. Ao exame, mamas 

simétricas, pele de cor e aspecto normais e complexo aréolo-mamilar normal. Saída 

da referida secreção à expressão mamária, à direita e à esquerda. Com relação à 

descrição deste quadro, é correto afirmar que: 

a) Uma causa provável seria a ectasia ductal 

b) Há evidência para uma correlação com carcinoma mamário. 

c) A ultrassonografia não contribui para elucidar o diagnóstico 

d) O patógeno mais frequente nesses casos é o Staphylococcus epidermidis 

 

QUESTÃO 55 

Ao abordar uma paciente com quadro de dor pélvica crônica, qual das medidas 

abaixo não seria considerada oportuna? 

 

a) Dieta com fibras, atividade física e lazer. 

b) Prescrição de pulsoterapia com betametasona fracionada 

c) Uso de antidepressivos tricíclicos ou inibidores da recaptação de serotonina. 

d) Investigação de possível endometriose associada. 

 

QUESTÃ0 56 

Sobre a dismenorreia primária, é correto afirmar: 

 

a) Ocorre dor reflexa forte com a movimentação do colo e palpação das estruturas 

anexiais. 

b) A dor usualmente inicia-se algumas horas antes ou logo após a chegada da 

menstruação, e pode durar de 48 a 72 horas. 

c) A dor não tem natureza cíclica. 

d) O uso de agentes anti-inflamatórios inibidores de prostaglandinas deve iniciar-se 

no meio do ciclo, próximo à ovulação, e seguir por toda a fase secretora. 

 

QUESTÃO 57 

Em se tratando de fisiologia ginecológica e reprodutiva é correto afirmar, EXCETO: 

a) A oxitocina produzida pela adenohipófise promove a contração da rede de células 

mioepitelias que envolve os ácinos mamários. 

b) O hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), disponibilizado de forma pulsátil 

pelo hipotálamo, controla a secreção de LH e de FSH. 

c) A secreção de prolactina é influenciada pela secreção hipotalâmica de dopamina. 

d) Na puberdade, somente 300.000 dos 6 a 7 milhões de oócitos originais estarão 

disponíveis para o processo da ovulação. 

 



 
 

QUESTÃO 58 

Nas distopias genitais de órgãos pélvicos na mulher, é correto afirmar que: 

 

a) Os tipos mais frequentes incluem a retocele, cistocele, prolapso uterino e 

balantocele. 

b) A escolha do tratamento das distopias independe do grau de prolapso observado. 

c) Muitas mulheres com prolapso apresentarão hipomobilidade da uretra. 

d) O complexo cardinal/uterossacro é parte do tecido conjuntivo endopélvico que 

integra as estruturas de suporte pélvico. 

 

QUESTÃO 59 

Paciente de 18 anos comparece para atendimento na unidade de saúde após haver 

palpado um “caroço” móvel de aproximadamente 2cm em uma das suas mamas. 

Está acompanhada da mãe, e ambas estão muito preocupadas porque nenhuma 

mulher na família havia tido esse problema antes. Qual das opções a seguir seria a 

mais improvável de estar relacionada a este tipo de caso: 

 

a) Imagem de ultrassonografia mamária revelando nódulo ovalado hipoecogênico e 

regular, paredes finas, conteúdo de aspecto homogêneo e limites bem definidos. 

b) Imagem de ultrassonografia mamária revelando nódulo arredondado anecóico e 

regular, paredes finas, conteúdo de aspecto homogêneo e limites bem definidos. 

c) Não foi realizada mamografia pela falta de indicação do exame. 

d) Resultado de biópsia por agulhamento (core needle biopsy), realizada sob visão 

ultrassonográfica, apresentando categoria B4. 

 

QUESTÃO 60 

Qual das afirmativas abaixo está corretamente relacionada ao climatério: 

 

a) Doença ativa do fígado ou da vesícula biliar não são contraindicações para a 

hormonioterapia. 

b) O tecido muscular torna-se um local importante de aromatização periférica dos 

androgênios ovarianos e adrenais, convertendo-os em estradiol. 

c) A transição para a menopausa caracteriza-se por níveis elevados de FSH 

associados a ciclos menstruais irregulares, ao passo que o período pós menopausa 

é tipificado pela amenorreia. 

d) A atrofia urogenital responde bem à aplicação local de óvulos de progesterona. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Medicina Preventiva e Social 

 

QUESTÃO 61 
São Medidas de prevenção de infecções nos serviços de saúde: 
 
I- Uso de avental para proteger a pele e evitar que as roupas se sujem durante 
atividades que podem causar espirros ou jatos de sangue, fluidos corporais, 
secreções ou excreções.  
II- Colocar os pacientes com sintomas respiratórios febris pelo menos a um metro 
dos outros em salas de espera comuns, se possível. 
III-Disponibilizar itens para higiene das mãos, lenços de papel e máscaras nas áreas 
comuns e em áreas usadas para avaliação de pacientes com doenças respiratórias 
IV- Descartar agulhas e outros instrumentos perfuro cortantes usados 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III e IV 
b) I, II e IV somente 
c) I e IV somente 
d) III e IV somente 
 
QUESTÃO 62 
Para prevenção de infecções nos serviços de saúde, são indicações para higiene 
das mãos: 
I- Antes e depois de qualquer contato com o paciente e entre pacientes, 
independente do uso de luvas. 
II- Antes de manusear dispositivos invasivos. 
III- Durante a assistência, ao passar de uma área contaminada para outra área não 
contaminada do corpo do paciente. 
IV-Imediatamente após a remoção das luvas. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III e IV 
b) I, II e III somente 
c) I, II e IV somente 
d) I e II somente 
 
QUESTAO 63 
São doenças de notificação compulsória, de acordo com a Portaria 204/2016 do 
Ministério da Saúde: 
I- Cólera 
II- Difteria  
III- Pneumocistose 
IV- Leptospirose 
V- Tétano neonatal 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, IV, V somente.  c) I, II, III e IV somente 
b) II, III E IV somente.  d)  I. II, III, IV e V  



 
 
QUESTAO 64 
A notificação compulsória de doença, agravo ou evento de saúde pública pode ser 
realizada por: 
I- Exclusivamente pelo médico que efetuou diagnostico 
II- Por Enfermeiro   
III- Pelos serviços de hemoterapia. 
IV- Por lideranças comunitárias 
V- Pelas instituições de pesquisa 
São CORRETAS as afirmativas; 
 
a) I e II somente. 
b) I, III e V somente 
c) II, III e V somente 
d) I, III, IV e V somente 
 
QUESTAO 65 
Analise as afirmativas em relação à Vigilância de Óbitos maternos: 
I- Somente são considerados de notificação obrigatória os óbitos de mulheres por 
causas associadas ao parto e período perinatal. 
II- Para fins de investigação, são considerados óbitos de mulheres em idade fértil, 
aquelas ocorridas de 10 a 49 anos. 
III- O serviço ou profissional de saúde tem o prazo de 48 horas para informar o óbito 
ao técnico da equipe de vigilância. 
IV- Os hospitais, consultórios médicos, unidades básicas de saúde e serviços 
assistenciais deverão franquear à equipe de vigilância o acesso aos prontuários dos 
eventos objetos de investigação 
V- O acesso ao prontuário deve ser franqueado somente ao médico da equipe de 
vigilância 
São CORRETAS as afirmativas  
 
a) I, II, III, IV e V somente 
b) II, III e IV somente 
c) I, II e III somente 
d) I, II e V somente 
 
QUESTAO 66 
Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, na organização da rede assistencial 
devem ser adotadas as seguintes linhas de cuidados: 
I- Doenças renovasculares 
II- Diabetes  
III- Obesidade 
IV- Doenças respiratórias crônicas 
V- Câncer (mama e útero) 
São CORRETAS as afirmativas: 
a) I, II, IV e V somente 
b) I, II, III, IV e IV 
c)  II, IV e V somente 
d)  II, IV e V somente 



 
 
QUESTAO 67 
Para melhora da resolutividade da Atenção Básica de Saúde é necessário: 
I- Sistema de apoio diagnóstico 
II- Sistema de informação com uso de prontuário eletrônico favorecendo a 
comunicação entre atenção básica e os diferentes pontos de atenção à saúde 
III- Garantia de assistência farmacêutica 
IV- Garantia de suporte do nível terciário de assistência para encaminhamento dos 
pacientes. 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III somente   c) II, III e IV somente 
b) I e III somente   d) I, II, III e IV 
 
QUESTAO 68 
Para implantação da Rede de Atenção às pessoas com doenças crônicas, as 
mudanças essenciais no processo abaixo são essenciais. 
I- Acolhimento 
II-  Atenção centrada na pessoa e na família 
III- Cuidado continuado 
IV- Atenção multiprofissional 
V- Autocuidado pelo usuário 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) II, III e IV somente 
b) I, IV e V somente 
c) I, II, III, IV e V 
d) I, II, III e IV somente 
 
QUESTAO 69 
A Execução das ações abaixo, são atribuições do SUS: 
I- De vigilância sanitária  
II- De vigilância epidemiológica 
III- De assistência e vigilância a saúde do trabalhador 
IV- De assistência terapêutica integral 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III somente 
b) I, II, III e IV 
c)  I, II e IV somente 
d)  II e III somente 
 
QUESTAO 70 
De acordo com Lei Federal 8080/90, compete ao SUS: 
I- Definir a politica de proteção ambiental e saneamento urbano. 
II- A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; 
III- A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
IV- A vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
São CORRETAS as afirmativas: 



 
 
a) I, II, II, IV 
b) II e III somente 
c) II, III e IV somente 
d) I e III somente  
 
QUESTÃO 71 
São princípios do SUS: 
I - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 
II- Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 
III- Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência 
IV - Participação da comunidade no gerenciamento dos serviços de saúde;  
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III e IV 
b) II e III somente 
c) II e IV somente 
d) I. II e III somente 
 
QUESTÃO 72 
Em relação ao Sistema Único de Saúde - SUS   é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Garante a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência,  
b) Assegura direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
c) Garante igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
d) Tem por princípio a descentralização político-administrativa, sob comando único e 
geral do Ministério da Saúde. 
  
QUESTÃO 73 
Compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
a) Definir e coordenar os sistemas de Rede de laboratórios Saúde Pública  
b) Participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições 
e dos ambientes do trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 
c) Executar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária 
d) Definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade. 
 
QUESTÃO 74 
Compete à Direção Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
a) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. 
b) a) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços 
contratados de assistência à saúde 
c)  Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 
públicos de alta complexidade de referência estadual e regional 
d)  Acompanhar, avaliar e divulgar indicadores de morbidade e mortalidade no 
âmbito da unidade federada.  



 
 
QUESTÃO 75 
Compete à Direção Sistema Único de Saúde - SUS, conforme a Lei Federal 
8080/90, EXCETO: 
 
a) Formar consórcios administrativos intermunicipais  
b) Gerir a rede de assistência à saúde nos níveis secundário e terciários. 
c)  Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de saúde. 
d)  Executar serviços de saneamento básico . 
 
QUESTAO 76 
São condições essenciais para que os municípios recebam recursos no Ministério da 
Saúde para custeio da Saúde 
I - Fundo de Saúde; 
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 
99.438, de 7 de agosto de 1990; 
III-- Relatórios de gestão que permitam acompanhamento pelos órgãos e instâncias 
de controle. 
IV – Garantia de contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 
 V-Plano de Saúde 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III, IV e V 
b) I, II, III somente 
c) I, III e V somente 
d) II, II e V somente,  
 
QUESTÃO 77 
São Sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
 
a) SISOB – Sistema Informatizado de Controle de Óbitos. 
b) SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
c) SIM -  Sistema de Informações sobre Mortalidade 
d) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
 
QUESTÃO 78 
Na Atenção Básica à Saúde são considerados fatores de risco score 3, EXCETO:   
 
a) Acamado 
b) Deficiência (física e mental) 
c) Drogadição  
d) Baixas condições de saneamento 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTÃO 79 
Na Atenção Básica a Saúde p ara classificação de risco, são considerados score 1, 
EXCETO: 
 
a) Diabetes Mellitus 
b) Analfabetismo 
c)  Desnutrição grave 
d) Hipertensão Arterial 
 
QUESTÃO  80 
Na Atenção Básica a Saúde, é importante conhecer o território para atuação nos 
principais problemas de saúde das comunidades.  
São ferramentas importantes no processo de territorialização: 
I-  Cadastramento dos usuários 
II- Organização dos serviços – saúde, educação, saneamento básico, segurança 
publica, etc. 
III- Organização da economia local 
IV- Confecção de mapa do território com dados sanitários e socioambientais 
V- Classificação de riscos individuais e comunitários 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a)  I, II, III, IV e V 
b) I, IV e V somente 
c) I, II, IV e V somente 
d) I, II e V somente 
 
Pediatria 
QUESTÃO 81 
O Teste do Coraçãozinho é um exame realizado para triar cardiopatias congênitas 
cianóticas graves. Deve ser feito após 24 horas de vida nos recém-nascidos com 
mais de 34 semanas. Quais valores de saturimetria  deverão ser encontrados para 
se considerar o teste normal: 
 
a) Maior ou igual a 95% no membro superior direito e a diferença de menos de 3% 
em um dos membros inferiores. 
b)Maior ou igual a 95% no membro superior direito e a diferença de até 3% em um 
dos membros inferiores. 
c)Maior ou igual a 96% no membro superior direito e a diferença de até 3% em um 
dos membros inferiores. 
d)Maior ou igual a 96% no membro superior direito e a diferença de menos de 3% 
em um dos membros inferiores. 
 
QUESTÃO 82 
São indicações para o adiamento da administração das vacinas, exceto: 
a) Recém-nascidos com peso inferior a 2,5 kg. 
b) Doenças agudas cursando com febre alta. 
c) Transfusões sanguíneas ou de hemoderivados nos 3 meses anteriores. 
d) Uso de corticosteroides em altas doses. 



 
 
QUESTÃO 83 
A Classificação dos recém-nascidos permite definir riscos de morbimortalidade 
neonatal e ações preventivas. Uma criança de sexo masculino que nasceu com 
idade gestacional de 36 semanas e 6 dias, pesou 2230 gr.(percentil<10). 
A classificação CORRETA deste recém ´nascido é: 
 
a)  Recém-nascido pré-termo, pequeno para a idade gestacional, baixo peso. 
b) Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, baixo peso. 
c) Recém-nascido pré-termo, adequado para a idade gestacional, baixo peso. 
d)Recém-nascido pré-termo, adequado para a idade gestacional. 
 
QUESTÃO 84 
Pré-escolar de 4 anos é atendido na U.P.A. com quadro de febre e tosse por três 
dias. Apresentava se febril, tax.: 38,7ºC, estado geral pouco acometido, tiragem 
intercostal leve e frequência respiratória de 52 ipm após baixar a febre. A radiografia 
de tórax mostrou opacificação em lobo superior direito.  Assinale a alternativa que 
representa a etiologia e o tratamento mais adequado do caso apresentado: 
 
a) Bacteriana e o tratamento ambulatorial com antibiótico oral. 
b) Viral e o tratamento ambulatorial com antitérmicos. 
c) Viral e o tratamento deve ser hospitalar com aciclovir venoso. 
d) Bacteriana e o tratamento deve ser hospitalar com antibiótico venoso. 
 
QUESTÃO 85 
Adolescente de 11 anos, sexo feminino, queixa de episódios cefaleia holocraniana 
frequente, geralmente no final da tarde, a intensidade é moderada, não interfere 
suas atividades diárias, nem aumenta com atividade física. Descreve o sintoma 
como uma pressão/aperto bilateral. Nega náuseas, vômitos, fotofobia ou fonofobia. 
Relata alivio com ibuprofeno. O quadro descrito acima sugere: 
 
a) Enxaqueca. 
b) Tumor cerebral. 
c) Epilepsia. 
d) Cefaleia tensional. 
 
QUESTÃO 86 
O leite humano é muito mais que um simples conjunto de nutrientes, é uma 
substância viva ativamente protetora e imunomoduladora. Muito se tem avançado no 
conhecimento sobre o papel do leite materno no desenvolvimento neuro-cognitivo da 
criança e na prevenção de doenças no adulto. Assinale a alternativa que representa 
a  patologia em que uso do leite humano está absolutamente contraindicado: 
 
a) Hepatite B 
b) Galactosemia. 
c)  Citomegalovirose 
d)  Hepatite C 
 
 



 
 
 
QUESTÃO 87 
A hérnia umbilical resulta da falta de fechamento do anel umbilical normalmente 
obliterado entre a 8ª e 10ª semana de vida fetal. Em relação a esta patologia é 
CORRETO afirmar: 
 
a) Em lactentes o risco de encarceramento é maior. 
b) O tratamento cirúrgico está indicado após os 6 anos de idade. 
c)  A correção cirúrgica está indicada logo após o diagnóstico. 
d)  O uso de faixa abdominal diminui a necessidade de tratamento cirúrgico. 
 
QUESTÃO 88 
Recém-nascido de parto normal. Mãe 22 anos, solteira, primigesta. Gestação 39 
semanas, 8 consultas pré-natais. No 5º mês de gestação apresentou VDRL positivo 
1:64. Foi tratada com penicilina benzatina 2.400.000U x 3 semanas. O namorado e 
pai da criança não foi tratado. Após 1 mês do tratamento o VDRL baixou para 1:32. 
No 7º mês o VDRL foi positivo 1:8. No dia do parto: VDRL  positivo 1:32.  Foi colhido 
VDRL do RN que mostrou se positivo 1:2.  Assinale a alternativa que representa a 
melhor conduta para conduzir o quadro descrito acima.. 
 
a) Administrar 1 dose de penicilina benzatina 50.000U/kg antes da alta pois o título 
da criança é menor 4 vezes que o da mãe. 
b) Tratar a criança com penicilina procaína 50.000/kg por 10 dias. 
c) Fazer radiografia de ossos longos, punção lombar e de acordo com o resultado 
definir o tratamento com penicilina. 
d) Dar alta para a criança com acompanhamento ambulatorial e repetir o VDRL em 3 
meses.  
 
QUESTÃO 89 
As protozooses e helmintíases intestinais são causas frequentes de manifestações 
clínicas em pacientes pediátricos.  São corretas a associação entre o agente e 
sintomas , EXCETO:: 
 
a) Giardíase: Fezes amolecidas e claras, flatulência, cólicas, desconforto e distensão 
abdominal. 
b) Amebíase: Disenteria ou colite, raramente apendicite, perfuração intestinal. 
c) Tricuríase: Cólicas abdominais, tenesmo, prurido anal principalmente à noite. 
d) Esquistossomose: Diarréia, cólicas, hepatoesplenomegalia. 
 
QUESTÃO 90 
 A dermatite atópica é uma síndrome inflamatória da pele caracterizada por uma 
evolução cíclica em que se intercalam períodos de atividade e acalmia. São 
manifestações desta doença,EXCETO: 
 
a) Vesículas cutâneas. 
b) Xerose da pele. 
c) Liquenificação 
d) Ausência de prurido.  



 
 
 
QUESTÃO 91 
No transporte em automóveis, o uso correto do dispositivo de retenção reduz o risco 
de morte em até 71% em caso de colisão. Assinale a alternativa CORRETA, que 
representa a altura e idade aproximadas na qual as crianças /adolescentes podem 
usar o cinto de segurança sem a necessidade do assento de elevação: 
 
a) A partir de 1,35 m (entre 9 e 13 anos) 
b)  A partir de 1,25m (entre 8 e 13 anos) 
c) A partir de 1,45 m (entre 9 e 13 anos) 
d) A partir de 1,50m (entre 10 e 12 anos) 
 
QUESTÃO 92 
 As Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica é uma doença glomerular 
mediada por imuno-complexos, induzida por cepas nefritogênicas de estreptoccocus 

beta‐hemolíticos do grupo A.  A incidência vem diminuindo com a melhoria das 
condições socioeconômicas e de assistência médica. Em relação a essa patologia é 
CORRETO  afirmar: 
 
a) Nas regiões de melhor condição de vida e climas frio as piodermites são os 
precipitantes mais frequentes. 
b) Muitos casos têm apresentação subclínica. 
c)  A hipertensão leve a moderada sugere outra glomerulopatia. 
d)  A lipidúria é característica da fase inicial da doença.  
 
QUESTÃO 93 
No Brasil estima-se que a cada dia 5 recém-nascidos a termo sem malformações 
vão a óbito por asfixia intra-parto. Frente a esta situação a Sociedade Brasileira de 
Pediatria adotou a estratégia do “Minuto de Ouro”.  O alvo desta campanha é que no 
final do primeiro minuto pós nascimento, a criança esteja: 
 
a) Respirando espontaneamente ou sendo ventilada por profissional habilitado. 
b) Em contato pele a pele com a mãe para aquecer e iniciar sucção no seio. 
c) Sem ligar o cordão umbilical para aumentar o hematócrito prevenir anemia. 
d) Entubada se em apresentar apnéia após o nascimento. 
 
QUESTÃO 94 
A bronquiolite viral aguda é a infecção das vias aéreas mais comum em lactentes e 
pode ocorrer em até 10% das crianças no primeiro ano de vida. O agente etiológico 
mais frequente, que corresponde a 50 a 80% dos casos, é o:  
 
a) vírus respiratório sincicial. 
b) parvovirus R19. 
c) parainfluenza. 
d) Rinovírus. 
 
 
 



 
 
 
QUESTÃO 95 
São complicações das doenças exantemáticas, EXCETO: 
 
a) Síndrome de Kawasaki: Aneurisma de coronárias. 
b) Rubéola: Panencelfalite esclerosante subaguda. 
c) Rubéola: Púrpura trombocitopênica. 
d) Sarampo: Pneumonia. 
 
QUESTÃO 96 
Lactente de 1 ano, sexo masculino, foi levado à UPA por apresentar, há 2 dias, 
diarreia com fezes liquidas, várias evacuações por dia. Vômitos esporádicos. Febre 
leve no primeiro dia. Recusa comida de sal mas aceita bem o seio materno. Aceita 
água também. Ao exame clínico apresenta-se com o estado geral preservado, alerta, 
ativo, corado, mucosas úmidas,  afebril, eupnéico. Murmúrio vesicular fisiológico sem 
ruídos adventícios. Aumento de ruídos hidroaéreos à ausculta do abdome. Ausência 
de sinais meníngeos. Assinale a alternativa que representa a melhor  conduta 
terapêutica a ser adotada para o caso descrito: 
 
a) Internar e iniciar terapia de reidratação oral e manter até ficar sem vômitos e 
diminuir as perdas intestinais. 
b) a) Solução de hidratação oral a cada episódio de diarreia ou vômito. Orientar 
familiares do caráter benigno e limitado do quadro. Liberar para o domicílio. 
c)  Internar e iniciar hidratação venosa para evitar agravamento do quadro. 
d) Internar e manter reposição hídrica por sonda nasogástrica  até cessarem os 
vômitos. 
 
QUESTÃO 97 
O aumento súbito ou em curto espaço de tempo do volume escrotal, acompanhado 
de dor, é em potencial uma urgência urológica. Náuseas, sudorese, inquietação e, 
às vezes, febre, junto com o edema e a dor, compõem o quadro clínico do que se 
chama Escroto Agudo. São causas deste quadro, EXCETO: 
 
a) Espermatocele.   c) Púrpura de Henoch-Schönlein.  
b) Torção testicular.   d) Trauma. 
 
QUESTÃO 98 
Pré-escolar, sexo feminino, 5 anos, apresenta quadro de início súbito com placas 
edematosas avermelhadas nas bochechas e palidez perioral há 2 dias. Hoje 
apareceu com exantema máculo-papular rendilhado no dorso e nádegas. Pápulas 
eritematosas na face extensora dos membros superiores e raiz de membros 
inferiores. Relata pico febril isolado no inicio dos sintomas. O hemograma mostrou 
3800 leucócitos com 25% de eosinófilos. Pelo quadro descrito, assinale a alternativa 
que representa  o diagnóstico mais provável desta doença: 
 
a) Eritema Infeccioso.  c) Exantema Súbito. 
b) Escarlatina.   d) Sarampo. 
 



 
 
 
 
QUESTÃO 99 
Escolar do sexo feminino, com 9 anos de idade, iniciou há 2 semanas com quadro 
de febre de até 38,2 e artrite em joelhos, tornozelos e cotovelos. Os níveis de PCR, 
VHS e antiestreptolisina O estão elevados. Criança estava bem até há 1 mês 
quando teve uma “infecção de garganta muito forte” que foi com amoxacilina por 7 
dias. Diante desse quadro o diagnóstico mais provável é: 
 
a) Artrite idiopática juvenil. 
b) Artrite enteropática. 
c) Síndrome de Reiter. 
d) Febre reumática.  
 
QUESTÃO 100 
Escolar de 9 anos de idade, sexo feminino, é avaliada pelo pediatra com queixas de 
dor abdominal ocasional que a impede das atividades cotidianas. Melhora com 
repouso e não faz uso de medicações. Não relaciona ingestão de nenhum tipo de 
alimento ou exercício físico. A localização é periumbilical e não altera as evacuações 
e o aspecto das fezes. Ao exame clínico não foram encontradas anormalidades. Os 
exames laboratoriais realizados foram negativos para sangue oculto nas fezes e 
parasitológico de fezes. O hemograma e VHS estão normais. O exame de urina de 
rotina normal, o gram de gota de urina não centrifugada negativo. A radiografia de 
abdome e a ultrassonografia de abdome total estão normais. O quadro descrito 
acima é compatível com diagnostico de: 
Assinale a alternativa CORRETA.:  
 
a) Intolerância à lactose. 
b)  Doença Celíaca. 
c) Parasitose intestinal. 
d) Dor abdominal recorrente funcional.  
 
 
 
 
 


