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1. Paciente, sexo masculino, 65 anos, hipertenso e diabético, está há 30 dias internado após 

o segundo acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico. Nunca realizou atividade física 

e nem fazia dieta apropriada para uma pessoa hipertensa e diabética. Fazia uso regular 

das medicações prescritas pelo médico do posto. Está com a metade direita do corpo 

paralisado e dificuldade com a fala. Vem sendo acompanhado pela fisioterapeuta e 

fonoaudióloga do hospital a fim de alcançar a reabilitação. A equipe médica tem 

controlado sua glicemia e níveis pressóricos rigorosamente.  

Diante da história natural da doença do AVE, quais dos níveis de prevenção são 

encontrados neste caso? 

(A) Primária e secundária  

(B) Primária e quaternária 

(C) Secundária e quaternária 

(D) Secundária e terciária. 

 

2. A história natural da doença tem desenvolvimento em dois períodos sequenciados: o 

período epidemiológico e o período patogênico. No primeiro, o interesse é dirigido para as 

relações suscetível-ambiente, no segundo, interessam as modificações que se passam no 

organismo vivo. Neste processo, existe uma linha imaginária que divide a fase das 

alterações bioquímicas e histológicas do aparecimento dos sinais e sintomas da doença no 

indivíduo.  

Como se chama esta fase? 

(A) Incapacidade Residual 

(B) Horizonte Clínico 

(C) Interação estímulo-suscetível 

(D) Período de incubação 

 



 

 

 

 

 

3.  O Índice de Swaroop e Uemura tem como vantagens a simplicidade de cálculo e a 

possibilidade de comparar populações. Qual interpretação poderemos dar ao obtermos o 

resultado do percentual de mortes igual e/ou acima de 50 anos de uma população? 

(A) O percentual obtido não reflete a condição de vida da população. 

(B) O percentual obtido é estável com o passar dos anos. 

(C) Melhores condições de vida levam à diminuição desse percentual. 

(D) Quanto menor for o percentual obtido, pior será a condição de vida dessa população.  

 

4. Várias instituições de ensino no mundo estão utilizando a metodologia Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP), que tem como característica marcante a necessidade de 

alunos desempenharem um papel ativo no planejamento, monitoramento e avaliação do 

seu próprio processo de aprendizagem.  

A qual princípio de aprendizagem do método ABP o texto se refere?  

(A) Autodirigido 

(B) Colaborativo 

(C) Construtivo 

(D) Contextual 

 

5. A dinâmica do grupo tutorial através dos sete passos coloca em prática os fundamentos 

teóricos estabelecidos pelo método.  

Em qual passo observa-se a reformulação e sistematização do conhecimento aprendido? 

(A) Passo 2 

(B) Passo 5 

(C) Passo 6 

(D) Passo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Quando analisamos a fisiologia da pele, uma das funções muito debatidas é a regulação 

homeostática da temperatura corporal.  

Qual dos mecanismos abaixo a pele utiliza para proteger o corpo do frio? 

 

(A) Vasodilatação dos vasos da derme para diminuir a perda de calor no frio 

(B)  Diminuição da secreção de lipídeos pelos grânulos lamelares. 

(C)  Diminuição da secreção das glândulas sudoríparas écrinas. 

(D) Redução da atividade dos corpúsculos de Krause. 

 

7.  A miofibrila tem como seus principais componentes a actina e a miosina, os quais são as 

principais partes dos filamentos finos e espesso, respectivamente. 

Qual a importância deles na organização da fibra muscular? 

(A) A tropomiosina também faz parte do filamento espesso 

(B) O comprimento da miosina é alterado quando há contração muscular 

(C) A organização dos filamentos finos e espessos formam o sarcômero 

(D) A titina é uma proteína que pode substituir a actina na interação com a miosina 

 

8. Um paciente é admitido na emergência do Hospital da Restauração após grave acidente 

com história de grande perda sanguínea e acentuada redução da pressão arterial. Evoluiu 

com alterações da função renal devido à redução da perfusão deste órgão. 

Qual a relação entre fluxo sanguíneo, pressão arterial e resistência vascular que explica 

este evento?  

(A) O gradiente de pressão é inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo 

(B) A resistência vascular é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo 

(C) O calibre dos vasos é inversamente proporcional à resistência vascular 

(D) O fluxo sanguíneo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.  No Brasil, cerca de 30% dos indivíduos apresentam hipertensão arterial sistêmica.  

Sobre os componentes sistólicos e diastólicos da pressão arterial, assinale o que é pressão 

arterial sistólica? 

(A) redução do pulso de pressão pela complacência do leito arterial  

(B) medida da média da pressão nos vasos a cada milissegundo 

(C) pressão nas artérias a cada batimento cardíaco 

(D) força de ejeção do coração 

 

 

10. Um estudante de medicina FPS no ambulatório de clínica médica, atendeu uma 

paciente com edema. Sabendo que o edema é o aumento de líquidos no espaço intersticial, 

ficou interessado em saber sobre a microcirculação linfática e sobre os fatores que 

contribuem para formação do edema.  

Para ajudar o estudante, responda qual dos fatores abaixo contribui para formação do 

edema? 

(A) aumento da pressão osmótica do capilar  

(B) aumento da pressão hidrostática do capilar 

(C) absorção de líquidos pelos canais linfáticos 

(D) entrada de proteínas para os capilares linfáticos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Cerca de 97% do oxigênio transportado dos pulmões para os tecidos está em 

combinação química com a hemoglobina nas hemácias. O processo fisiológico de 

deslocamento dessa ligação é representado pela curva de dissociação da hemoglobina, que 

pode ser modificada em resposta a diferentes situações. 

Qual o efeito fisiológico esperado na curva de dissociação da hemoglobina e na frequência 

respiratória de um indivíduo diante da redução da sua temperatura basal e queda dos íons 

hidrogênio? 

 

(A) Desvio da curva para esquerda e redução da frequência respiratória 

(B) Desvio da curva para direita e aumento da frequência respiratória 

(C) Desvio da curva para esquerda e aumento da frequência respiratória 

(D) Desvio da curva para direita e redução da frequência respiratória 

 

12. O glucagon é o hormônio secretado pelas células alfa das Ilhotas de Langerhans do 

pâncreas quando a concentração de glicose sanguínea está diminuída. Sendo o aumento da 

concentração sérica de glicose a principal função do glucagon, papel adverso ao que exerce 

a insulina – qual o mecanismo do glucagon no metabolismo da glicose?  

 

(A) Inibe a conversão de aminoácidos em glicose 

(B) Aumento da gliconeogênese hepática 

(C) Armazenamento de glicogênio hepático 

(D) Inativa a principal enzima catalizadora de glicogênio hepático 

 

 

13. No nosso organismo, o controle da secreção hormonal é regulado por sinais 

provenientes do sistema nervoso, alterações químicas no sangue e outros hormônios. 

Assinale a alternativa que contêm os hormônios cujas secreções são reguladas 

respectivamente pelos níveis sanguíneos de cálcio e glicose. 

(A) Paratormônio (PTH) e hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH) 

(B) Hormônio liberador de tireotrofina (TRH) e hormônio inibidor da prolactina (PIH) 

(C) Hormônio antidiurético (ADH) e Paratormônio (PTH) 

(D) Hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH) e hormônio inibidor da 

prolactina (PIH) 



 

 

 

 

 

14. Durante visita domiciliar, um recém-nascido (RN) de 8 dias de vida foi avaliado pela 

enfermeira do Programa de Saúde da Família. Ela detectou que o mesmo não estava bem. 

Foi encaminhado imediatamente para a UPA-especializada em atendimento infantil onde 

foi assistido pelo médico de plantão. O RN não melhorou após atendimento inicial, sendo 

encaminhado para o Hospital de Referência Terciária para internação, com quadro grave.  

Nessa situação acima, qual princípio organizativo do SUS é a melhor representada? 

 

(A) Descentralização 

(B) Hierarquização  

(C) Integralidade  

(D) Equidade 

 

15. A Atenção domiciliar Melhor em Casa, fazendo parte da Coordenação Geral de 

Atenção Domiciliar tem, entre outras características, o desenho de uma linha de cuidado 

para o paciente.  

Melhor em Casa é componente de qual Rede de Atenção?  

 

(A) Rede Cegonha 

(B) Rede Olhar Brasil 

(C) Rede Saúde do Homem 

(D) Rede de Urgência e Emergências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. Um estudante de medicina de SP veio visitar seu amigo, também estudante de medicina, 

em Pernambuco. Durante essa semana ele observou que aqui em Pernambuco há muita 

campanha de orientação e prevenção da febre reumática e comentou: Em São Paulo, não 

vi esse tipo de campanha. 

E começaram a discutir sobre o SUS e chegaram à conclusão de que essa diferença era 

necessária pois há maior prevalência da febre reumática em Pernambuco e está garantida 

por um dos princípios do SUS. 

Qual é esse princípio? 

(A) Igualdade 

(B) Integralidade 

(C) Equidade 

(D) Universalidade 

 

17. Na sala de parto o preceptor da residência de obstetrícia fala: -Sem dilatação do istmo 

e do colo do útero não há parto normal! Pergunta ao médico residente sobre contração 

uterina, dilatação do istmo e do colo uterino durante o trabalho de parto.  

Neste caso, o que caracteriza o tríplice gradiente descendente? 

A) A contratilidade uterina depende da dilatação cervical progressiva 

B) Na metrossístole o corpo uterino se encurta e impede a dilatação do colo uterino  

C) O progresso da dilatação cervical depende da contratilidade uterina que é mais intensa nas 

regiões mais baixas  

D) A dilatação cervical depende das contrações que são mais intensas nas partes altas do útero 

do que nas regiões mais baixas  

 

18.  Durante a gravidez ocorrem grandes mudanças fisiológicas e modificações nas relações 

anatômicas da gestante.  

Qual das alterações abaixo é esperada na gestação?  

 

(A) Redução do retorno venoso ao coração com gestante em decúbito dorsal 

(B) Redução do volume sistólico com redução da frequência cardíaca  

(C) Aumento da resistência vascular com aumento da pressão arterial  

(D) Aumento do débito cardíaco com gestante em decúbito dorsal  

 



 

 

 

 

19. Uma paciente com 30 anos de idade, procura um serviço de ginecologia devido a atraso 

menstrual. Durante o exame físico, observou-se útero em nível de cicatriz umbilical e ao 

toque vaginal foi observado sinal do rechaço positivo.  

Considerando-se o diagnóstico da gravidez, como deve ser interpretado o quadro acima 

descrito?   

 

(A) Ausência de gestação  

(B) Probabilidade de gestação  

(C) Presunção de gestação 

(D) Certeza de gestação 

 

20.  Mulher no quinto dia pós-parto transpelviano, sem intercorrências, primeiro filho. 

Em amamentação exclusiva, sem comorbidades associadas. Como espera-se encontrar o 

exame físico desta paciente?  

 

(A) Útero à nível da cicatriz umbilical, colo uterino aberto e lóquios sanguinolentos em grande 

quantidade.  

(B) Útero à nível da cicatriz umbilical, colo uterino fechado e lóquios ausentes.  

(C) Útero entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica, colo uterino fechado e lóquios 

sanguinolentos em grande quantidade.  

(D) Útero entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica, colo uterino semi-pérvio e lóquios 

serossanguinolentos.  

 


