
 

 

 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 

Seleção para ingresso por Transferência Curso Medicina 

4° período 

 

Data: 20 de janeiro de 2022 

 

1.  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.  

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 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 

 

4. Adolescente 17 anos, menarca aos 12 anos, com ciclo de 28 dias, sem atividade sexual, 

refere dor pélvica intensa no 14º dia do ciclo menstrual. Sem alterações ao exame físico. 

Avaliando o ciclo menstrual, qual hormônio cujo pico corresponde ao período descrito 

acima? 

(A) Estrogênio  

(B) Progesterona  

(C) LH  

(D) Prolactina  

 

 

5. O sêmen que é ejaculado durante o ato sexual masculino apresenta um pH médio de 

aproximadamente 7,5 e é composto por vários líquidos. 

Em qual local abaixo os líquidos estão presentes em maior quantidade, sendo os últimos a 

serem ejaculados? 

(A) Próstata 

(B) Canal deferente 

(C) Vesículas seminais 

(D) Glândulas bulbouretrais 

 

 



 

 

 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. 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. 

 

9. 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  

 

10.  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.  

 



 

 

 

 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

 

13. 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. Observando o indivíduo afetado no heredograma abaixo, qual tipo de herança está 

representado? 

 

(A) Autossômico recessivo 

(B) Autossômico dominante 

(C) Dominante ligado ao X 

(D) Recessivo ligado ao X 

 

 

15. Escolar de 7 anos é levado para consulta de urgência porque apresentou episódio de 

abalos involuntários dos membros superior e inferior direitos, associados a desvio de 

comissura labial e dos olhos para o mesmo lado. Durante o episódio que durou cerca de 3 

minutos, a tia relatou que ele permaneceu em pé, mas não respondia ao chamado. O menor 

não lembra de nada relacionado ao ocorrido. O plantonista explicou à família que a criança 

provavelmente apresentou uma crise epilética focal. 

Qual dado da história clínica embasou o médico na definição do tipo de crise que o paciente 

apresentou? 

 

(A) Perda da consciência 

(B) Área do corpo acometida 

(C) Manutenção da postura de pé 

(D) Perda transitória da memória 

 

 



 

 

 

 

16. Durante a análise histológica de um fragmento de tecido de mama obtido por biópsia, 

o patologista observou um agrupamento de células com aspecto de carcinoma.  

O que pode ter ocorrido no processo de oncogênese que contribuiu para o surgimento desse 

agrupamento celular? 

a) Inativação de proto-oncogenes 

b) Ganho de genes supressores tumorais 

c) Inativação de genes antiapoptóticos 

d) Perda de genes pró-apoptóticos 

 

17. Lactente de 11 meses é atendido em emergência pediátrica com febre alta, vômitos e 

disenteria há 8 horas. Evacuações líquidas, com muco e sangue. No exame clínico, a criança 

está com desidratação moderada e irritada. Exames laboratoriais: Na= 130 mEq/L, K= 2,7 

mEq/L, hemograma com 20 mil leucócitos/mm 3, com 10% de bastonetes, 70% de 

segmentados, 15% de linfócitos, 3% de monócitos e 2% de eosinófilos).  

A etiologia mais provável desta infecção é? 

(A) Pseudomonas; 

(B) Rotavírus; 

(C) Shigella; 

(D) Estafilococos. 

 

18. Um lactente de 15 meses, previamente sadio, alimentado por fórmula láctea, é 

internado com diarreia há 48 horas, com fezes líquidas, sem sangue, 14 episódios nas 

últimas seis horas. Sem urinar há 10 horas. Chegou à emergência torporoso, com olhos 

encovados, mucosas secas, turgor cutâneo muito diminuído, tempo de enchimento capilar 

de cinco segundos, pulso fino e taquicárdico. Ausculta pulmonar normal, bulhas cardíacas 

normofonéticas. Abdome semi-globoso, com ruídos hidroaéreos presentes. 

Qual o tratamento inicial para esta criança? 

 

(A) Bicarbonato de sódio para correção de acidose. 

(B) Hidratação parenteral  

(C) Cloreto de potássio venoso. 

(D) Ceftriaxona venosa. 



 

 

 

 

19. Escolar de sete anos é levado a emergência em crise de asma iniciada na noite anterior. 

A mãe relata tosse, chiado, dispneia e vômitos. Exame físico: consciente, orientado, 

acianótico, afebril, FR: 38 irpm, FC: 118 bpm, SatO2: 95%, dispneia leve com retrações 

intercostais e sibilos expiratórios. 

Qual o melhor tratamento indicado neste momento? 

 

(A) Corticosteroide via oral  

(B) Corticosteroide intravenoso 

(C) Aminofilina oral 

(D) β2-agonista de ação curta inalatório  

 

20. Escolar de 9 anos de idade, apresenta rinorreia aquosa, espirros, congestão nasal, 

prurido e irritação da conjuntiva, por 4 dias da semana, há 2 meses. Genitora alega que 

tais manifestações frequentemente estão associadas à exposição a alérgenos existentes em 

recintos fechados: poeira doméstica, pelos de animais e mofo. 

O diagnóstico mais provável é? 

 

(A) Rinite alérgica intermitente leve 

(B) Rinoconjuntivite intermitente 

(C) Rinite alérgica persistente moderada 

(D) Rinite alérgica intermitente grave 

 


