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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.  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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Um homem de 35 anos, após acidente automobilístico, apresenta afasia sensorial 

caracterizada pelo defeito na compreensão das palavras faladas ou escritas.  

Quais as áreas da linguagem do córtex cerebral podem ter sido afetadas? 

 

(A) Área da fala de Broca e área auditiva primária 

(B) Área de Wernicke e área de integração comum 

(C) Área da fala de Broca e área de integração comum 

(D) Área de Wernicke e área visual primária 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Durante a aula de semiologia o professor pediu a um aluno para movimentar os olhos 

na direção horizontal de um lado para o outro, logo após apagou a luz e em seguida pediu 

para que o aluno olhasse em direção ao foco luminoso. Os demais alunos observaram que 

a pupila de seu colega variou de tamanho.  

Que estruturas nervosas abaixo foram acionadas no colega examinado durante a aula? 

 

(A) I par craniano e nervo troclear 

(B) III par craniano e nervo abducente   

(C) IV par craniano e nervo oculomotor  

(D) VI par craniano e nervo trigêmeo 

 

 

10. Um estudante acompanha o ambulatório de gastroenterologia e observa o atendimento 

de uma mulher jovem com quadro de dor abdominal e diarreia apenas ao ingerir leite e 

derivados. Não há outros sintomas ou doenças associadas ao quadro. Baseado no seu 

conhecimento de fisiologia, qual enzima, localizada nos enterócitos da borda em escova da 

parede intestinal, provavelmente está deficiente nessa paciente? 

 

(A) Sacarase 

(B) Lactase 

(C) Maltase 

(D) Alfa-dextrinase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. 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 

 

12. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), como captopril e enalapril, 

efetivos oralmente representam um importante avanço no tratamento da hipertensão 

arterial.  

Quanto a produção de aldosterona, qual o mecanismo de ação dessas medicações? 

(A) Aumento na produção de aldosterona com consequente risco de hipocalemia em pacientes 

com insuficiência renal. 

(B) Redução na produção de aldosterona com consequente risco de hipercalemia em pacientes 

com insuficiência renal. 

(C) Não atuam na produção de aldosterona e consequentemente não influenciam na homeostase 

do potássio. 

(D) Redução na produção de aldosterona com consequente risco de hipocalemia em pacientes 

com insuficiência renal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Para determinar a frequência de idosos entre os pacientes que foram a óbito em 

Pernambuco no ano de 2020, um pesquisador vai utilizar os dados disponíveis no SIM 

(Sistema de Informação de Mortalidade). Neste estudo, também determinará a frequência 

de mulheres entre os idosos que foram a óbito e os que tinham seu domicílio e haviam 

morrido em Recife.  

Qual o delineamento do estudo a ser utilizado pelo pesquisador?  

 

(A) Caso controle  

(B) Serie de casos  

(C) Coorte  

(D) Transversal 

 

14.  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.  

 

15. Uma mãe levou seu filho de 9 meses para a consulta na Unidade Básica de Saúde. O 

pediatra observou o calendário vacinal do lactente e viu que o mesmo estava atualizado. 

Sendo assim, qual ou quais vacinas deverão ser administradas hoje? 

 

(A) Hepatite A 

(B) Febre Amarela 

(C) Febre Amarela e Tríplice Viral 

(D) Tríplice Viral, Febre Amarela e Hepatite A 

 



 

 

 

 

 

16. Vários fatores podem influenciar o crescimento e desenvolvimento infantil e é 

importante estar atento a todos eles para realizar intervenções precoces que podem ser 

determinantes para o futuro da criança.  

Entre os fatores abaixo, qual é o principal determinante intrínseco para o crescimento 

linear adequado nos escolares?  

 

(A) Nutrição  

(B) Atividade física 

(C) Hormônio GH 

(D) Hormônios LH/FSH 

 

17. Mãe preocupada leva seu filho de 12 anos de idade para consulta com pediatra pois, 

percebeu que na escola, seu filho estava mais baixinho do que a maioria das meninas da 

turma. O início da puberdade acontece em períodos diferentes para meninos e meninas e 

de maneiras também diferentes.  

Quando acontece o início da puberdade para os meninos e qual mudança corpórea se 

observa inicialmente?  

(A) 8 – 14 anos, aumento comprimento do pênis 

(B) 8,5 – 14,5 anos, presença de pelos pubianos e axilares 

(C) 9 – 13,5 anos, estirão de crescimento 

(D) 9,5 – 13,5 anos, aumento do volume testicular 

 

18. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde estabeleceram os 

“Dez passos para uma alimentação saudável” para os menores de 2 anos.  

Considerando estas recomendações, qual o tipo de alimento tem que ser evitado nesta faixa 

etária? 

(A) Fórmulas infantis com ácidos graxos 

(B) Alimentos in natura contendo glúten  

(C) Alimentos ultra processados contendo açúcar 

(D) Alimentos processados contendo óleo de oliva 

 



 

 

 

 

 

19. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção 

de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.  

Sobre essa comissão quais as suas atribuições? 

(A) Comprar e recomendar o Equipamento de Proteção Individual a ser utilizado 

(B) Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos 

(C) Prevenir, rastrear e diagnosticar os agravos à saúde relacionados ao trabalho 

(D) Monitoração biológica definindo a intensidade e concentração do agente nocivo  

 

20. As Normas Regulamentadoras (NR) são documentos que normatizam a segurança do 

trabalho no Brasil.  

Em relação as estas normas, a NR 4 tem como objetivo principal a regulamentação de qual 

serviço? 

(A) SESMT 

(B) CIPA 

(C) PPRA 

(D) PCMSO 

 


