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INSTRUÇÕES 
 

� Verifique se este caderno de prova contém um total de 120 questões, numeradas de 1 a 120. 
� Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno completo. 
� Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 
� Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher uma resposta. 
� Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 
VOCÊ DEVE: 

 
� Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão a que você está respondendo. 
� Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu. 
� Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, preenchendo por completo o círculo correspondente 

à letra escolhida. 
 

ATENÇÃO 
 

� Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
� Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 

questão. 
� Responda a todas as questões. 
� Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos eletrônicos. 
� Você terá 4h (quatro horas) para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas. 
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1.   Você atende na Unidade de Saúde da Família um homem de 
45 anos, solteiro, motorista de caminhão, que veio ao consultório 
para exame de rotina. Ele relata que não faz exercícios físicos por 
causa de seus horários irregulares e que sua dieta inclui 
principalmente carnes vermelhas, ovos e frituras, uma vez que 
costuma comer frequentemente em restaurantes à beira da 
estrada. Nega tabagismo. Nega dor torácica, cefaleia, tontura ou 
outros sintomas. Não possui histórico de doença cardiovascular. 
O pai faleceu recentemente por AVE aos 77 anos. Pesa 110kg, 
tem 1,70m de estatura e circunferência abdominal de 103cm. Ao 
avaliá-lo, você constata PA = 140/90 mmHg e FC = 98 bpm. Sem 
outras alterações ao exame físico. Ele retorna com o mesmo nível 
pressórico e os testes laboratoriais solicitados mostram colesterol 
total = 220 mg/dL; HDL-c = 50 mg/dL; triglicérides = 150 mg/dL; 
glicemia de jejum = 80 mg/dL e creatinina = 0,8. O ASCVD Risk 
foi de 2,8%. 
Em relação ao quadro e perfil lipídico desse paciente, qual é a 
proposta terapêutica mais adequada até posterior reavaliação 
clínica? 
 
(A) Fazer sinvastatina em monoterapia. 
(B) Prescrever fibrato isoladamente. 
(C) Iniciar sinvastatina em associação com ezetimiba. 
(D) Orientar dieta e atividade física. 
 
2.   Estudante de medicina no plantão de neonatologia assistiu o 
nascimento de uma criança com hérnia diafragmática. Após os 
cuidados com o recém-nascido, o preceptor explicou que a hérnia 
diafragmática congênita ocorre por um defeito na fusão das 
pregas pleuroperitoneais com o septo transverso e o mesentério 
do esôfago, que separam a cavidade torácica da cavidade 
abdominal. 
Considerando a explicação acima, em qual fase da embriogênese 
ocorre a fusão da prega pleuroperitoneal e a formação do 
diafragma? 
 
(A) Período de implantação do oócito (primeira semana) 
(B) Fase germinativa bilaminar (segunda semana) 
(C) Fase germinativa trilaminar (terceira semana) 
(D) Período embrionário (terceira a oitava semana) 
 
3.   Mulher, 39 anos, descobre um câncer de mama à direita. 
Refere avô materno que faleceu de câncer de próstata 
metastático aos 87 anos, mas nega qualquer outro caso de 
câncer na família. Por orientação do mastologista, procurou o 
geneticista, que indicou o estudo genético para investigação de 
câncer de mama e de câncer de ovário hereditários. 
Qual a justificativa para a realização do estudo genético? 
 
(A) Idade precoce com possibilidade de encontrar mutação em 

gene supressor tumoral. 
(B) Possibilidade de predisposição mendeliana dominante ao 

câncer de mama. 
(C) Parente com câncer e risco aumentado de detectar um 

oncogene para câncer de mama. 
(D) Baixa possibilidade de fatores ambientais estarem 

envolvidos na mutação dos genes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Paciente, 45 anos, sexo feminino, procura ambulatório para 
consulta ginecológica de rotina. Durante interrogatório 
sintomatológico refere que tem “prisão de ventre” há anos. Você 
está escrevendo no prontuário quando seu preceptor lhe pergunta 
uma explicação fisiológica para diminuição da motilidade 
intestinal. Qual das alternativas abaixo promove esta diminuição? 
 
(A) Estimulação dos nervos parassimpáticos 
(B) Acetilcolina 
(C) Norepinefrina 
(D) Estiramento da musculatura 
 
5.   Homem de 32 anos é atendido na Unidade de Saúde da 
Família com queixa de febre e mialgia há 4 dias. Trazia 
hemograma, realizado em uma urgência na qual havia sido 
atendido no dia anterior. O exame apresentava o seguinte 
resultado: 
 

Hemograma   
Eritrócitos 4,7x106/mm3  

Hemoglobina 14 g/dL  
Hematócrito 42,1%  
Plaquetas 232.000/mm3  

Leucócitos totais 13.000/mm3  
Neutrófilos 84,5% 10.985/mm3 
Eosinófilos 1,5% 195/mm3 
Basófilos 0,5% 65/mm3 
Monócitos 1% 130/mm3 

Linfócitos típicos 12,5% 1.625/mm3 
 
No hemograma acima, observa-se aumento das células que tem 
como principal função: 
 
(A) Hemostasia 
(B) Fagocitose 
(C) Transporte de oxigênio 
(D) Coagulação 
 
6.   O tabagismo durante a gestação traz diversas consequências 
adversas para a mãe e para o concepto, como baixo peso ao 
nascer e gravidez ectópica. Qual das alterações abaixo podem 
ser decorrentes do efeito teratógeno da fumaça do cigarro? 
 
(A) Anencefalia 
(B) Ponte nasal afundada 
(C) Malformações ósseas 
(D) Onfalocele 
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7.   Homem, 67 anos, com insuficiência cardíaca, apresentando 
dispneia e edema de MMII, necessita de um diurético para 
redução dos sintomas. Os diuréticos realizam seus efeitos através 
da inibição de enzimas, interferências em transporte de íons, 
antagonismo hormonal ou osmose. A partir desses alvos 
farmacológicos, marque a alternativa correta sobre o mecanismo 
e a ação dos diuréticos na insuficiência cardíaca: 
 
(A) A acetazolamida, diurético poupador de potássio, é indicada 

na insuficiência cardíaca congestiva. 
(B) A amilorida, por ser um diurético poupador de potássio, não 

deve ser utilizada em associação com hidroclorotiazida na 
insuficiência cardíaca. 

(C) A hidroclorotiazida inibe a anidrase carbônica, sendo, 
portanto, utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca e 
tratamento do glaucoma. 

(D) A furosemida apresenta seu mecanismo inibindo o 
cotransporte localizado na alça de Henle, o que faz esse 
diurético possuir utilização importante na insuficiência 
cardíaca. 

 
8.   Criança, sexo feminino, 8 anos, apresenta obstrução nasal, 
dor de cabeça, febre alta (39ºC), as secreções amareladas e 
escuras. Após exame clínico, foi prescrito amoxicilina associada a 
clavulanato de potássio 30 mg/kg a cada 8 horas, durante 10 dias.  
Sobre a escolha antibacteriana, marque a alternativa correta: 
 
(A) A amoxicilina é inibidora da síntese proteica e tem atividade 

farmacológica eficaz em infecções por Pseudomonas 
aeruginosa, comumente encontradas em otite média. 

(B) Essa associação cobre infecções por bactérias produtoras 
de betalactamases, comumente encontradas em sinusite. 

(C) A associação da amoxicilina com clavulanato ocorre para 
diminuir os eventos adversos da terapia farmacológica. 

(D) A amoxicilina inibe a síntese proteica, quando associada ao 
clavulanato é contraindicada em crianças menores de 12 
anos. 

 
9.   Pneumotórax é a presença de ar entre as duas camadas da 
pleura (membrana fina, transparente, de duas camadas, que 
reveste os pulmões e o interior da parede torácica), resultando em 
colapso parcial ou total do pulmão. Pode se manifestar a partir de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose cística, 
asma ou traumas diretos. Qual das alternativas abaixo justifica o 
colapso pulmonar apresentado em indivíduos acometidos com 
pneumotórax? 
 
(A) Elevação da pressão pleural a níveis equivalentes da 

pressão alveolar. 
(B) Obstrução das vias aéreas inferiores. 
(C) Redução da complacência pulmonar. 
(D) Diminuição da pressão pleural a níveis abaixo da pressão 

alveolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   JP, de quinze anos, é atendido na UPA com crise moderada 
de asma, obtendo rápida melhora. Durante a anamnese, relatou 
que as crises ocorrem com frequência e são agravadas com 
exposição à poeira, pelos de animais e mofo. Hemograma 
realizado anteriormente mostrou eosinofilia. Analise as questões 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
(A) O paciente apresenta asma brônquica, caracterizada 

imunologicamente como reação de hipersensibilidade tipo II, 
na qual o contato Ag-Ac desencadeia as manifestações 
clínicas. 

(B) Trata-se de uma doença alérgica, na qual a resposta imune 
é desencadeada a partir de uma resposta de células Th1, 
com produção de interleucinas inflamatórias e produção de 
IgE. 

(C) A resposta imune nos indivíduos alérgicos é do tipo Th2, 
que é a responsável pela indução da secreção de 
interleucinas produtoras de IgE e pela eosinofilia observada 
nestes pacientes. 

(D) É uma doença não inflamatória induzida principalmente por 
uma reação de hipersensibilidade tipo 3, com envolvimento 
de linfócitos Th1, macrófagos, basófilos e eosinófilos, e 
aumento do nível sérico de IgG. 

 
11.   Imagine-se num atendimento na Unidade Básica de Saúde 
como médico generalista, atendendo um paciente de 72 anos 
com síndrome demencial, com resultado de TSH de 14,5 mUI/L 
(valor de referência: 0,4 - 4,5 mUI/L). Sobre o caso acima e a 
partir dos seus conhecimentos sobre a homeostase hormonal, 
escolha a alternativa correta: 
 
(A) A medida da concentração isolada de um hormônio reflete 

sua secreção dinâmica ao longo do tempo. 
(B) Os hormônios podem controlar a sua própria liberação a 

partir da regulação por retroalimentação positiva. 
(C) A regulação da liberação do TSH é um processo dinâmico, 

que se modifica constantemente para se adaptar às 
necessidades do indivíduo. 

(D) A elevação do TSH leva a uma diminuição na produção de 
hormônios tireoidianos e à diminuição da secreção de 
hormônios tireoidianos pré-formados. 

 
12.   Paciente de 36 anos, sexo masculino, procurou a Unidade 
Básica de Saúde com queixa de lesão no ombro direito, 
associada a alteração de sensibilidade (parestesia). Observou-se 
lesão em placa, bem delimitada, eritematosa com bordas bem 
delimitadas e elevadas. Foram levantadas as hipóteses 
diagnósticas de hanseníase, tuberculose cutânea, granuloma 
anular e micose superficial. Coletou-se material da lesão para 
exame anatomopatológico. A análise patológica mostrou uma 
dermatite crônica com envolvimento perineural e formação de 
granulomas epitelioides. Não havia necrose caseosa e globais. A 
pesquisa de microbactérias (coloração de Ziehl-Neelsen) e fungos 
(coloração de Grocott) foi negativa. 
Assinale a alternativa correta a respeito do caso acima: 
 
(A) Os achados patológicos permitem o diagnóstico de 

hanseníase no polo virchowiano. 
(B) A ausência de necrose caseosa favorece o diagnóstico de 

tuberculose cutânea. 
(C) A presença de granulomas epitelioides encontra-se 

comumente associada a micoses cutâneas superficiais. 
(D) O diagnóstico de hanseníase é favorecido pela presença de 

inflamação perineural, mesmo na ausência de bacilos ao 
exame de microscopia. 
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13.   Mãe está em consulta de puericultura com sua filha de 10 
meses e gostaria de sanar dúvidas em relação às próximas 
vacinas que a lactente irá receber. Conhecendo a característica 
principal da Tríplice Viral, como você explica a resposta 
imunológica específica esperada em relação a esta vacina? 
 
(A) Por ser uma vacina de vetor viral, ocorrerá um recrutamento 

importante de linfócitos TCD4 e produção de anticorpos da 
classe IgA, que auxiliarão em infecções futuras. 

(B) Por ser uma vacina de vírus atenuados, desencadeará uma 
resposta celular através de TCD8 e produção de anticorpos, 
acarretando memória imunológica. 

(C) Por ser uma vacina de vírus atenuados, será observada a 
presença de células TH1, com produção de anticorpos IgM 
de memória, principalmente. 

(D) Por ser uma vacina de vírus inativados, haverá predomínio 
de linfócitos TCD8, gerando uma memória eficaz. 

 
14.   Mulher de 30 anos vem à Unidade Básica de Saúde para 
controle após tratamento para leishmaniose cutânea, com 
persistência de múltiplas lesões cutâneas pelo corpo. A 
resistência ao tratamento antimonial efetuado pode estar 
associada a: 
 
(A) Presença de um vírus RNA com efeito imunossupressor. 
(B) Menor número de formas metacíclicas. 
(C) Maior tolerância ao estresse. 
(D) Menor índice de infecção em macrófagos. 
 
15.   Homem de 40 anos é acompanhado pelo médico de família 
por espondilite anquilosante. Recentemente sua doença deixou 
de responder aos medicamentos de primeira linha, e ele será 
encaminhado ao serviço de Reumatologia para início de 
imunobiológico. Nega outras queixas e não possui outras 
comorbidades. Em relação ao manejo da tuberculose latente, qual 
a conduta recomendada neste caso? 
 
(A) Solicitar baciloscopia do escarro. 
(B) Prescrever isoniazida por 9 meses. 
(C) Não há indicação de rastreio neste caso. 
(D) Solicitar prova tuberculínica e raio-x de tórax. 
 
16.   Paciente, sexo masculino, 65 anos, portador de hipertensão 
e diabetes, internado em enfermaria de clínica médica devido a 
quadro de descompensação diabética há 3 dias, evoluindo com 
rebaixamento do nível de consciência. Faz uso de 
Hidroclorotiazida 25mg de 12/12h, Enalapril 20mg de 24/24h, 
Propranolol 40mg de 8/8h, Metformina 1g de 12/12h e AAS 
100mg. Durante o internamento apresentou parada 
cardiorrespiratória em ritmo de TORSADES DE POINTES; após 6 
ciclos de reanimação cardiopulmonar, conforme os protocolos do 
ACLS, o paciente retornou à circulação espontânea. 
Assinale o fármaco que pode ter desencadeado a complicação do 
paciente acima descrito: 
 
(A) Hidroclorotiazida 
(B) Propranolol 
(C) Metformina 
(D) Enalapril 
 
 
 
 
 
 
 

17.   S.M., mulher, 45 anos, saudável, vem ao ambulatório de 
Genética Médica por apresentar um filho com diagnóstico de 
Hemofilia A, e gostaria de ter informações em relação à doença e 
suas chances de ter outro filho afetado com a mesma 
enfermidade. S.M. é filha de pai hemofílico. A hemofilia A é 
condicionada por um gene recessivo localizado no cromossomo 
X. Qual o correto aconselhamento genético neste caso? 
 
(A) O risco de recorrência para cada filho do sexo masculino é 

de 25%. 
(B) É possível, apesar de raro, uma filha ser afetada pela 

doença. 
(C) O risco de recorrência para a prole de S.M. é de 50%. 
(D) O médico deve orientar fortemente S.M. a não ter outros 

filhos. 
 
18.   Uma criança de 7 anos é levada ao ambulatório de pediatria 
pela mãe, que relata ferimento na panturrilha direita com espinho 
há 5 dias e diminuição do apetite há 3 dias. Ao exame, a região 
afetada encontra-se difusamente hiperemiada, edemaciada e 
brilhante. A área alterada mostra limites pouco nítidos com as 
áreas normais, e sua temperatura está elevada quando 
comparada com a coxa ipsilateral. Há linfonodos palpáveis, 
discretamente aumentados, na região inguinal direita, móveis e 
dolorosos à palpação. A temperatura axilar foi de 38,1ºC. Vários 
são os mediadores envolvidos na gênese dos sinais e sintomas 
apresentados pela criança. Qual deles melhor explica o 
aparecimento de eritema e calor no local do ferimento? 
 
(A) Histamina 
(B) Mieloperoxidase 
(C) Fator de Necrose Tumoral 
(D) P-Selectina 
 
19.   Os carcinógenos podem ser qualquer fator que aumente o 
risco individual ao desenvolvimento de uma neoplasia maligna e 
participam de todas as etapas da carcinogênese: iniciação, 
promoção e progressão. Sobre os carcinógenos, analise as 
proposições a seguir: 
 

I. Os agentes químicos causadores de câncer atuam com 
mais frequência em tecidos com a menor exposição de 
superfície, dentre eles cartilagem, sistema nervoso e trato 
gastrointestinal. 

II. A família dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
engloba alguns dos carcinógenos químicos mais potentes 
e mais bem estudados. 

III. A sociedade moderna encontra-se exposta a uma grande 
variedade de produtos tóxicos com grande potencial 
carcinogênico. 

IV. Entre os tipos de vírus de RNA que podem induzir 
cânceres, destacam-se: vírus linfotrópico de células T 
(HTLV-1), associado ao linfoma de células T; vírus da 
imunodeficiência humana 1 (HIV). 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II 
(B) Apenas II e III 
(C) Apenas II, III e IV 
(D) I, II, III e IV 
 
 



 

6 Consórcio Interinstitucional Nordeste - Teste de Progresso - maio/2021 

20.   Homem, 45 anos, chega ao serviço de pronto atendimento 
proveniente de um consultório odontológico, onde aspirou uma 
prótese dentária. Caso venha a ocorrer obstrução completa de 
brônquio principal, uma radiografia do tórax desse paciente 
poderá revelar, mais provavelmente: 
 
(A) Desvio do mediastino para o lado direito e atelectasia 

pulmonar. 
(B) Desvio do mediastino para o lado esquerdo e pneumotórax. 
(C) Derrame pleural e desvio do mediastino para o lado direito. 
(D) Atelectasia pulmonar e desvio do mediastino para o lado 

esquerdo. 
 
21.   A.C.S., 35 anos, nuligesta, vai em consulta com o 
ginecologista referindo aumento do fluxo menstrual em volume e 
duração, há cerca de 5 meses. Não está conseguindo usar 
absorvente comum por conta do volume de sangramento, 
necessitando algumas vezes até usar fralda descartável. Refere 
também durante esse período uma fraqueza generalizada e 
tontura. Em relação ao quadro clínico citado, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) A realização da videolaparoscopia diagnóstica é o exame 

padrão ouro para identificar a causa do sangramento, sendo 
a miomatose uterina a hipótese diagnóstica. 

(B) O mioma é de provável localização anatômica submucosa, 
pois são os tipos mais comuns que cursam com 
sangramentos. 

(C) A miomectomia videolaparoscópica é o procedimento de 
escolha para o tratamento de miomatose uterina, já que os 
miomas possuem alto risco de malignização. 

(D) A histerectomia é o tratamento de escolha para o paciente 
acima. A provável anemia secundária ao sangramento 
deverá ser corrigida antes do procedimento. 

 
22.   Adolescente, 17 anos, GI/0, 36 semanas de gestação, chega 
à urgência obstétrica queixando-se de dor de cabeça, febre e mal-
estar há 4 dias. Há 2 dias percebeu aparecimento de “bolhinhas” 
em vulva, muito dolorosas. Refere intenso ardor local ao urinar. 
Nega episódios semelhantes anteriores. Ao exame: BEG, febril 
(37,8°C), PA 110 x 70 mmHg, FC normal. DU ausente, AFU 
35cm, BCF 148 bpm. Presença de lesões vesiculares dolorosas, 
agrupadas em faces internas de pequenos lábios. Toque vaginal 
não realizado. Presença de linfoadenopatia bilateral dolorosa e 
móvel. A paciente encontra-se muito ansiosa, pois deseja demais 
um parto vaginal, visando uma recuperação mais rápida, visto que 
ingressará em breve na universidade. 
Considerando o principal diagnóstico, qual a conduta mais 
adequada? 
 
(A) Prescrever Aciclovir tópico e indicar cesariana, caso as 

lesões persistam até o momento do parto. 
(B) Prescrever Azitromicina oral e aguardar via de parto 

obstétrica quando desencadear trabalho de parto. 
(C) Prescrever Metronidazol, internamento para indução do 

trabalho de parto e aguardar via de parto obstétrica. 
(D) Prescrever Fanciclovir e internamento para realização 

imediata de cesariana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.   Paciente de 26 anos, portadora de Diabetes Tipo 1, 
comparece ao ambulatório queixando-se de prurido vulvovaginal, 
dispareunia e disúria, associados a corrimento brancacento 
abundante, sem odor. Considerando o principal diagnóstico, qual 
o tratamento mais adequado? 
 
(A) Clindamicina, via vaginal 
(B) Metronidazol, via oral 
(C) Miconazol, via vaginal 
(D) Azitromicina, via oral 
 
24.   Mulher, 45 anos, Gesta 2 Para 1, parto cesárea, chega à 
Triagem Obstétrica com IG de 32 semanas e 3 dias, calculada por 
USG de primeiro trimestre corrigido, referindo perda de líquido 
pelos genitais há 20 horas. Ao exame, apresentava PA = 
120 x 70 mmHg, FR= 20 irpm, temperatura axilar = 36,5ºC, altura 
uterina = 30cm, BCF 144 bpm, dinâmica uterina ausente. Ao 
exame especular observou-se líquido claro, sem grumos, 
exteriorizando-se pelo orifício cervical externo (OCE). Colo uterino 
aparentemente fechado. Cardiotocografia mostrou feto reativo, 
sem desacelerações. Leucograma normal. 
Qual a conduta adequada para o caso? 
 
(A) Profilaxia para estreptococos do grupo B, sulfato de 

magnésio para neuroproteção e indução do parto. 
(B) Corticoterapia, profilaxia para estreptococos do grupo B e 

seguimento ambulatorial com vigilância da infecção 
materna. 

(C) Corticoterapia, antibiótico, sulfato de magnésio para 
neuroproteção e indução do parto com ocitocina. 

(D) Profilaxia para estreptococos do grupo B, corticoterapia, 
antibiótico e conduta expectante para o parto. 

 
25.   Mulher, 55 anos, procura o ambulatório de ginecologia com 
queixa de fogachos intensos e sudorese noturna, que prejudicam 
o sono. Refere tratamento anterior com fito-hormônios, sem 
melhora. É hipertensa controlada com dois fármacos, e tabagista 
de cerca de 5 cigarros ao dia. Qual o melhor esquema indicado 
para o tratamento nesse caso? 
 
(A) Dose convencional de estrogênio e androgênio, via 

intramuscular. 
(B) Baixa dose de estrogênio e progestogênio, via transdérmica. 
(C) Altas doses de estrogênio e progestogênio, via vaginal. 
(D) Dose convencional de estrogênio e progestogênio, via oral. 
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26.   Paciente, 23 anos, G1P1A0, retorna à triagem obstétrica no 
3º DPO de cesárea apresentando astenia, dor em ferida 
operatória, dificuldade para amamentar, vertigem e cefaleia. 
Relata ter sido internada previamente, apresentando perda de 
líquido claro que escorria pelas pernas há 5 horas, sendo iniciada 
a indução do parto. Após inserção de 8 comprimidos de 
misoprostol sem sucesso, a cesárea foi indicada. Procedimento 
realizado sem intercorrências. Ao exame: EGR, eupneica, 
hipocorada (2+), febril ao toque, desidratada. FC: 120 bpm; FR: 
16 ipm; PA: 90 x 60 mmHg; temperatura: 39°C; abdome doloroso 
difusamente à palpação; ferida operatória dolorosa à palpação 
profunda; toque vaginal: vagina aquecida, loquiação aumentada e 
com odor fétido. Útero doloroso à movimentação. Mamas com 
descarga papilar presente e fissuras bilaterais. Sem sinais 
flogísticos.  
Em relação ao diagnóstico mais provável para este caso, é 
correto afirmar: 
 
(A) O uso de enema apresenta claro benefício na prevenção de 

desfechos como infecção puerperal e neonatal. 
(B) A endometrite é uma infecção polimicrobiana, e sua 

patogênese relaciona-se à contaminação da cavidade 
uterina com organismos vaginais durante o trabalho de 
parto, sendo uma complicação exclusiva do parto cirúrgico. 

(C) Trata-se de infecção da ferida operatória, e o principal 
agente etiológico é o Staphylococcus aureus. 

(D) O diagnóstico de endometrite é basicamente clínico e está 
fundamentado na presença de dor à mobilização uterina, 
lóquios purulentos, sangramento genital aumentado, 
taquicardia e febre. 

 
27.   Mulher, 30 anos de idade, primigesta, no curso da 16ª 
semana de gestação, é atendida em consulta de pré-natal na 
UBS. Ao exame, observa-se: regular estado geral, afebril, pressão 
arterial de 110/80 mmHg, mucosas descoradas 1+/4+. Os exames 
complementares revelaram presença de neutrófilos com 
granulações tóxicas e hemoglobina de 11 g/dL; glicemia sérica de 
jejum de 90 g/dL; AST: 30 (normal: até 38 U/L); ALT: 28 (normal 
até 41 U/L); atividade de protombina, colesterol, triglicerídeos, 
plaquetas e perfil tireoidiano sem alterações. A pesquisa dos 
marcadores virais para hepatites virais demonstrou Anti-HVA IgM, 
AgHbs, Anti-Hbc-IgM e HBeAg não reagentes; Anti-HVA IgG não 
reagente, Anti-Hbs reagentes; VDRL, IgM para toxoplasmose e 
HIV não regentes; IgG reagente para toxoplasmose. Sobre os 
resultados dos exames solicitados, podemos afirmar que a 
gestante apresenta: 
 
(A) Imunidade para toxoplasmose 
(B) Imunidade para Hepatite A 
(C) Infecção pelo vírus da hepatite B 
(D) Infecção bacteriana 
 
28.   Mulher primigesta, 30 anos, 33 semanas de gestação, deu 
entrada na maternidade com 6cm de dilatação, evoluindo para 
parto normal. Possui RH negativo e no curso da 30ª semana de 
gestação foi administrada imunoglobulina anti-D. 
No dia do internamento foi realizada coleta para teste de Coombs, 
com resultado positivo. A conduta para a puérpera é: 
 
(A) Administrar nova dose de imunoglobulina anti-D, se o RN 

tiver RH positivo. 
(B) Orientação para realizar pré-natal de alto risco na próxima 

gestação. 
(C) Expectante, visto que recebeu imunoglobulina anti-D no pré-

natal. 
(D) Deverá aguardar o teste de Coombs direto do RN e, se esse 

for negativo, deverá ser administrada nova dose de 
imunoglobulina anti-D. 

 

29.   Mulher de 23 anos de idade, em uso de Paroxetina 40mg ao 
dia há 18 meses, devido a transtorno de ansiedade generalizada 
leve, documentado no prontuário, procura a Unidade Básica de 
Saúde porque acabou de saber que está grávida e deseja iniciar o 
pré-natal. Diz que a ansiedade está bem melhor há quase um ano 
e que não sente mais sintomas que eram comuns quando 
começou o tratamento. Relata ter muito medo de que algo de ruim 
aconteça com o bebê, pois sabe que alguns medicamentos 
podem prejudicar o desenvolvimento do feto e gostaria de saber 
se o remédio é seguro. Qual a melhor orientação? 
 
(A) Trocar pela amitriptilina, um tricíclico, para maior segurança 

do feto. 
(B) Aumentar a dose da paroxetina, já que existe a 

possibilidade de piora do quadro. 
(C) Permanecer com o mesmo medicamento, totalmente seguro 

na gravidez e lactação. 
(D) Substituir por sertralina, que seria a melhor opção para 

ansiedade e depressão na gravidez. 
 
30.   Mulher de 30 anos chega à emergência com queixa de dor 
pélvica de forte intensidade e sangramento moderado iniciados há 
cerca de 2 dias. Vinha com atraso menstrual há 2 meses. O 
resultado do β-hCG foi de 3000 UI/mL. Exame físico mostra 
estabilidade hemodinâmica. Traz US transvaginal, que mostra 
útero de volume normal, sem conteúdo intracavitário, e massa em 
anexo esquerdo de 5,5cm, sem atividade cardíaca fetal. Que fator 
é indicativo de conduta cirúrgica nesse caso? 
 
(A) Tamanho da massa anexial 
(B) β-hCG 3000 UI/mL 
(C) Atividade cardíaca fetal ausente 
(D) Idade gestacional acima de 8 semanas 
 
31.   Mulher de 28 anos, casada, primigesta, com 20 semanas de 
idade gestacional, procurou a unidade de saúde devido a lesões 
papulares nas palmas das mãos e queda de cabelos e das pontas 
das sobrancelhas. Informou ter tido uma ferida na vulva há cerca 
de dois meses, que desapareceu sozinha. Vem com resultados 
de exames: VDRL estava reagente (titulagem = 1/16). Qual a 
melhor conduta terapêutica e orientação de controle? 
 
(A) Penicilina benzatina 2,4 milhões de UI, em 3 doses, com 

novo exame VDRL em 3 meses. 
(B) Penicilina G cristalina 18 milhões de UI, em 7 dias, com 

novo VDRL após 60 dias. 
(C) Penicilina benzatina 2,4 milhões de UI, em dose única, com 

novo exame VDRL em 1 mês. 
(D) Deve-se repetir o exame de VDRL com FTA-Abs para 

decidir início de tratamento e orientação sobre controle. 
 
32.   Primigesta de 32 anos retorna à consulta pré-natal sem 
queixas, com 30 semanas de gestação, trazendo resultado de 
TTGO de 75g, realizado há 15 dias, cujos valores foram: 
88 mg/dL em jejum; 188 mg/dL de 1h e 150 mg/dL de 2h. 
Realizou também glicemia de jejum com 14 semanas, com 
resultado 91 mg/dL. Qual o diagnóstico e o tratamento adequados 
neste caso? 
 
(A) Diabetes gestacional – dieta e monitoração glicêmica 
(B) Diabetes gestacional – iniciar insulinoterapia 
(C) Diabetes mellitus – iniciar insulinoterapia 
(d) Diabetes mellitus – iniciar metformina 
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33.   Mulher de 40 anos comparece à unidade básica sem 
queixas clínicas, para receber o resultado de seu exame 
citopatológico do colo uterino. 
Resultado - Tipo de espécime: convencional, satisfatório para 
avaliação; Descrição: células escamosas superficiais, 
intermediárias e parabasais, bem como células cilíndricas 
glandulares em meio a leucócitos; Microbiologia: bacilos, cocos; 
Conclusão: negativo para lesão intraepitelial e malignidade. 
Sabendo-se que seu último exame foi há 1 ano, sem 
anormalidades, qual a orientação adequada neste caso, de 
acordo com as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde do 
Brasil? 
 
(A) Tranquilizar a paciente e repetir o exame em 1 ano. 
(B) Tranquilizar a paciente e repetir o exame em 3 anos. 
(C) Realizar tratamento do processo inflamatório e repetir a 

coleta a seguir. 
(D) Realizar tratamento do processo inflamatório e repetir a 

coleta em 1 ano. 
 
34.   Paciente, 52 anos, procura ginecologista para rotina. 
Encontra-se assintomática. Ao exame clínico das mamas, 
percebem-se mamas extremamente densas e espessamento em 
QSL/mama direita. Traz mamografia realizada há 30 dias, que 
revela imagem nodular de contornos irregulares em QSL/mama 
direita. BIRADS 0. Foi solicitado ecografia das mamas, que 
revelou imagem hipoecogênica, contornos irregulares às 10h da 
mama direita, 2,8x2,5x1,6cm, a 1,8cm da pele e a 2cm da aréola. 
BIRADS 4. Encaminhada ao mastologista, que solicitou core 
biópsia do nódulo 10h da mama direita. Paciente retorna com 
laudo anatomopatológico de lesão proliferativa com atipias. Qual 
a conduta para essa paciente? 
 
(A) Cirurgia 
(B) Expectante 
(C) Tamoxifeno 
(D) Mamografia semestral 
 
35.   Primigesta de 20 anos foi avaliada no centro obstétrico, com 
evidência de BCF = 148 bpm, 3 contrações de cerca de 30 
segundos a cada 10 minutos e colo dilatado 4cm e apagado ao 
toque, da mesma forma que mostrou a sua última avaliação há 3 
horas. A paciente está bastante chorosa e nervosa, gritando 
repetidas vezes. Qual a melhor conduta? 
 
(A) Prescrever dolantina para alívio da dor. 
(B) Solicitar analgesia peridural contínua. 
(C) Indicar cesárea, devido à parada de progressão. 
(D) Orientar deambulação para acelerar a evolução do trabalho 

de parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.   Paciente, 25 anos, G3P2A0 (2 partos vaginais), chega à 
emergência referindo dor em abdome inferior associada a 
cefaleia, náusea, 2 episódios de vômitos, dor epigástrica e 
diminuição da movimentação fetal. Paciente encontra-se com 32 
semanas de idade gestacional e refere não ter tido qualquer 
intercorrência na gestação até o presente momento. 
Ao exame físico: PA: 150 x 110 mmHg, BCF: 144 bpm, 
movimentação fetal presente, edema presente em MMII (3+), 
altura de fundo uterino: 29cm; labistix: negativo. 
Solicitados exames laboratoriais, com os seguintes resultados: 
Hemoglobina: 10,8 g/dL; Hematócrito: 30%; leucócitos totais: 
9.400 células/mm3 sem desvio; plaquetas: 113.000/µL; Creatinina: 
1,1 mg/dL; Ureia: 28 mg/dL; TGO (AST): 15 u/L; TGP (ALT): 
14 u/L; DHL (desidrogenase lática): 400 UI/L; Bilirrubinas totais: 
0,4 mg/dL; Bilirrubina direta 0,2 mg/dL; Bilirrubina indireta: 
0,2 mg/dL. 
USG obstétrica evidencia peso fetal no percentil 3 e ILA (índice de 
líquido amniótico) de 4,0cm; Doppler normal. 
Qual o diagnóstico e a conduta? 
 
(A) Pré-eclampsia com sinais de gravidade. Internamento 

hospitalar, sulfato de magnésio, programar interrupção da 
gestação. 

(B) Hipertensão gestacional. Manter paciente internada e 
aguardar completar 34 semanas de gestação para 
interrupção da mesma. 

(C) Pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Internamento 
hospitalar, anti-hipertensivo e aguardar completar 34 
semanas de gestação para interrupção da mesma. 

(D) Síndrome HELLP. Sulfato de magnésio e interrupção da 
gestação por via alta. 

 
37.   Uma adolescente com 16 anos de idade vem acompanhada 
de sua mãe à unidade básica de saúde, com queixa de dor 
pélvica no período menstrual. A genitora relata que a filha tem dor 
tipo cólica, tão intensa que chega a faltar aula, e diz que esse 
quadro vem desde a menarca aos 13 anos. Refere que tem ciclos 
menstruais regulares, 5 dias de fluxo moderado. Nega coitarca, 
nega leucorreia. Ao exame físico não foi encontrado nada digno 
de nota. Trouxe ultrassonografia pélvica com resultado normal. A 
mãe demonstra preocupação com a qualidade de vida da filha e 
acha que ela pode estar com algum problema mais grave. 
Considerando o quadro descrito acima, avalie as afirmações a 
seguir: 
 

I. A dismenorreia caracteriza-se por menstruação difícil ou 
desconfortável, com a presença de dor uterina na forma de 
cólica, que se manifesta no baixo ventre ou na região 
lombar, iniciando antes ou durante as menstruações. 

II. A adolescente apresenta um quadro de dismenorreia 
primária. Na terapia medicamentosa são utilizados 
analgésicos, relaxantes musculares, anticoncepcionais 
hormonais e anti-inflamatórios não-hormonais. 

III. A adolescente apresenta um quadro de dismenorreia 
secundária ou adquirida, e pode estar relacionado com 
condições como endometriose, doença inflamatória 
pélvica, adenomiose, cisto ovariano, mioma ou pólipo 
endometrial. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I, apenas 
(B) III, apenas 
(C) I e II, apenas 
(D) I, II e III 
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38.   Mulher, 32 anos, G2P2, tabagista (5 cigarros/dia), encontra-
se com 24 horas pós-parto vaginal. Durante visita do médico para 
avaliar sua alta, ele indaga sobre o desejo de método 
anticoncepcional. A puérpera ainda deseja filhos, porém não 
nesse momento, já que seu outro filho, do primeiro 
relacionamento, só tem 2 anos. Nega qualquer patologia, não faz 
uso de medicações. Exame ginecológico dentro dos padrões de 
normalidade. Considerando esse quadro, avalie as afirmações a 
seguir: 
 

I. O método da amenorreia da lactação (LAM) se baseia em 
três critérios: amamentação exclusiva, amenorreia, período 
de até seis meses após o parto. Esse método, quando 
usado corretamente, tem eficácia de 98% para prevenir 
gravidezes nos seis primeiros meses de pós-parto, não 
tem contraindicação e não sofre discriminações religiosas 
ou culturais, podendo ser orientado nesse momento. 

II. Proporcionar acesso a métodos anticoncepcionais 
modernos, como parte da assistência prestada à mãe 
durante o puerpério imediato, é uma estratégia para 
diminuir os partos não planejados e assim diminuir a 
morbimortalidade neonatal e materna. Assim, a prescrição 
de métodos anticoncepcionais hormonais combinados de 
rotina no pós-parto seria uma forma de garantir essa 
prática. 

III. O uso dos anticoncepcionais somente com progestogênio 
não parece afetar a lactação, podendo ser usados no 
período do puerpério, após uma orientação ampla sobre os 
benefícios e riscos, oferecendo todos os conhecimentos 
para a paciente realizar sua escolha livre, considerando 
suas necessidades. 

IV. Cada forma de contracepção tem suas vantagens e 
desvantagens, e a situação individual da paciente deve ser 
avaliada para encontrar a melhor opção de contracepção, 
que pode ser método de barreiras, dispositivos 
intrauterinos (DIU) e hormonais à base de progestágenos. 

 
É correto o que se encontra em: 
 
(A) I, apenas 
(B) I e II, apenas 
(C) II e III, apenas 
(D) I, III e IV, apenas 
 
39.   Gestante compareceu à consulta de pré-natal no dia 18 de 
outubro de 2020. Na ocasião, informou que a data da última 
menstruação (DUM) tinha sido dia 15 de junho de 2020. Não 
realizou ultrassonografia até o momento. Diante dessas 
informações, qual a idade gestacional (IG) desta mulher no dia da 
consulta e qual a data provável do parto (DPP)? 
 
(A) IG é 15 semanas e 6 dias e DPP é 18 de fevereiro de 2021. 
(B) IG é 16 semanas e 2 dias e DPP é 15 de março de 2021. 
(C) IG é 17 semanas e 6 dias e DPP é 22 de março de 2021. 
(D) IG é 18 semanas e 4 dias e DPP é 20 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.   Você é médico e está realizando o pré-natal das gestantes 
da sua área no interior do Ceará. Chega para a primeira consulta 
de pré-natal uma gestante G1P0A0, de 25 anos. Nos exames 
iniciais ela traz um teste rápido positivo para HIV. Refere que só 
soube do diagnóstico por causa do teste e que não tem qualquer 
sintoma. Na primeira consulta está com 10 semanas de gestação 
e a gravidez não foi planejada. Como estratégia para minimizar a 
possibilidade de transmissão vertical do HIV nesse momento, qual 
a atitude mais indicada? 
 
(A) Solicitar carga viral e a contagem de linfócitos CD4, e a 

genotipagem apenas após início da TARV. 
(B) Referenciar para pré-natal de alto risco para avaliar início de 

TARV. 
(C) Repetir a coleta do teste para HIV e um teste confirmatório 

em 4 semanas. 
(D) Indicar via de parto cesáreo eletivo, independentemente da 

carga viral. 
 
41.   M. S., sexo feminino, 6 meses de idade, é trazida por sua 
mãe à consulta de puericultura na Unidade de Saúde da Família 
em que são cadastradas. A mãe mostra-se muito ansiosa e acha 
que sua filha apresenta algum atraso no seu desenvolvimento. 
Antecedentes pessoais: caçula de três irmãos. Gestação sem 
intercorrências. Nascida de parto vaginal com 39 semanas e 5 
dias de idade gestacional. Peso de nascimento: 3.400g; 
comprimento: 49cm. Foi submetida a fototerapia por um dia logo 
após o nascimento. Dieta: aleitamento materno exclusivo. Cartão 
vacinal atualizado. Ao exame: EGB, eupneica, hidratada, 
normocorada, ativa e reativa. Comprimento, peso e perímetro 
cefálico no percentil 50. ACV, AR e abdome: sem anormalidades. 
SN: emite sons bilabiais. Não apresenta o comportamento de 
rolar quando colocado sobre a maca. Busca objetos com as 
mãos. Senta-se com apoio. Não engatinha. Não demonstra 
estranhamento quando o profissional a pega nos braços. 
Qual dos comportamentos observados no exame da criança 
poderia indicar um atraso no seu desenvolvimento? 
 
(A) Não engatinhar. 
(B) Sentar-se com apoio. 
(C) Incapacidade de rolar. 
(D) Ausência de aversão a estranhos. 
 
42.   Menor de 5 anos, previamente sadio, 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. Ausculta pulmonar normal, com FR: 20 ipm, 
bulhas cardíacas normofonéticas. Peso: 18kg. 
Diante do quadro acima, qual a melhor conduta inicial? 
 
(A) Bicarbonato de sódio para correção de acidose metabólica 
(B) Ceftriaxona venosa 
(C) Soro de reidratação oral, pelo menos 900mL em quatro 

horas 
(D) Hidratação parenteral 
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43.   Menina de 10 anos procura o posto de saúde, devido a 
feridas em pernas há uma semana; nega febre. A genitora refere 
que a menor tem alergia a picada de inseto e sempre “coça” as 
pernas, em especial no final da tarde. Ao exame: máculas 
eritematosas e pápulas vesiculares, sendo algumas delas com 
evolução para crostas melicéricas em membros inferiores. 
Diante do quadro acima, qual a mais provável hipótese 
diagnóstica e o respectivo tratamento inicial? 
 
(A) Pioderma gangrenoso / Vancomicina IV 
(B) Celulite / Cefalotina IV 
(C) Impetigo / Penicilina Benzatina IM 
(D) Erisipela / Cefalexina VO 
 
44.   Criança de sete anos comparece ao serviço de urgência 
devido a quadro de tosse, acompanhada de dor e chiado no peito, 
precedidos de quadro sugestivo de infecção de vias aéreas 
superiores. Ao exame, apresentava estado geral regular, 
taquidispneia, agitação, e falava apenas palavras soltas. No 
exame do aparelho pulmonar apresentava ausculta simétrica, 
com presença de sibilos bilateralmente, uso de musculatura 
acessória e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente. Qual 
a classificação de gravidade e a conduta apropriada para o 
quadro? 
 
(A) Asma moderada; utilizar beta 2 agonista de curta ação e 

sulfato de magnésio. 
(B) Asma moderada; utilizar beta 2 agonista de curta ação e 

corticosteroide oral. 
(C) Asma grave; utilizar beta 2 agonista de curta ação, 

corticosteroide oral ou venoso e teofilina ou sulfato de 
magnésio. 

(D) Asma grave; utilizar beta 2 agonista de curta ação, 
corticosteroide oral ou venoso e brometo de ipratrópio. 

 
45.   Garoto de dez anos de idade, do sexo masculino, é atendido 
no ambulatório com queixa de rebeldia. No entanto, foi constatado 
em seu exame físico pressão arterial no percentil 97 para a idade, 
o sexo e a altura. Ao ser questionada, a mãe informa que em 
outros atendimentos médicos realizados nesse mesmo ano 
recebeu a mesma informação, mas que não se preocupou, pois a 
criança é assintomática. O restante do exame físico é normal, 
mas seu IMC está no Z-score maior que 3. Tem história familiar 
de hipertensão (pais e tios maternos e paternos). Diante desse 
quadro, qual a conduta mais adequada? 
 
(A) Internar e medicar com anti-hipertensivo e diurético. 
(B) Solicitar ecocardiograma e parecer do endocrinologista. 
(C) Solicitar a dosagem de renina plasmática e lipidograma. 
(D) Orientar mudança de hábitos de vida e investigar a 

hipertensão arterial. 
 
46.   Escolar, sexo feminino, 10 anos, procura atendimento na 
Estratégia de Saúde da Família. Genitora relata que há cinco 
dias, após picada de inseto próximo à pálpebra direita, a menor 
evoluiu com edema, calor e rubor bipalpebral, unilateral. Há três 
dias apresenta febre alta. Nas últimas 24 horas a mãe relata que 
o edema piorou e a criança não consegue abrir o olho direito e 
está sonolenta. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta 
mais adequada para este caso? 
 
(A) Hordéolo / Prescrição de cefalexina oral 
(B) Celulite / Internamento hospitalar para antibioticoterapia 

venosa 
(C) Conjuntivite / Orientação de termoterapia 
(D) Blefarite / Internamento para drenagem 

47.   Menino de 3 anos chega ao ambulatório com história de 
edema. Ao ser questionada, mãe refere urina espumosa, mas 
sem alterações no volume e na coloração. Ao exame, apresenta-
se em regular estado geral, anasarca (edema de membros 
inferiores, ascite e edema escrotal). Pressão arterial normal. Nega 
episódios semelhantes anteriormente.  
Para o caso acima, qual achado de exame confirma o 
diagnóstico? 
 
(A) Presença de hematúria com dismorfismo eritrocitário. 
(B) Relação proteína/creatinina na urina > 2(mg/mg). 
(C) Complemento sérico total e fração C3 baixos. 
(D) Aumento de ureia e creatinina séricas. 
 
48.   Recém-nascido de 37 semanas de idade gestacional, Apgar 
8 e 9, evoluindo com icterícia em face e tronco com 18 horas de 
vida. Genitora com DHEG, grupo sanguíneo materno 0 + e RN 
B+. Ao exame físico: ativo, mamando bem, diurese e mecônio já 
observados. Neste caso, está indicado: 
 
(A) Observar e reavaliar a progressão da icterícia, com alta 

junto com genitora. 
(B) Suspender aleitamento materno, pois trata-se de icterícia 

associada ao leite materno. 
(C) Aguardar completar 24 horas de vida e colher exames 

controle. 
(D) Colher exames laboratoriais pela incompatibilidade ABO, 

vigilância hospitalar e fototerapia. 
 
49.   Menino, seis anos de idade, com quadro de tosse e febre há 
dois dias. Evoluiu com vômitos, sonolência, dor abdominal e 
taquipneia nas últimas 24 horas. Realizada glicemia na 
emergência: 370 mg/dL. 
Sobre o diagnóstico mais provável para o caso acima, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Pode ser precipitado por hemorragia gastrointestinal, 

infecções ou antipsicóticos atípicos. 
(B) Entre os hormônios contrarreguladores da glicemia o 

glucagon desempenha o menor papel na patogênese, 
desde que os seus níveis estejam suprimidos nessa 
condição. 

(C) A acidose metabólica resulta basicamente do aumento dos 
ácidos graxos livres, do lactato e dos ácidos orgânicos. 

(D) A hiponatremia, o edema cerebral e a rabdomiólise são 
eventos pouco prováveis. 
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50.   Criança de 2 anos chega ao serviço de Emergência 
Pediátrica trazida pela mãe, com história de choro incontrolável, 
de início súbito, há mais ou menos 3 horas. Não consegue dormir 
e está febril. Há uma semana apresenta tosse pouco produtiva e 
coriza hialina e, nos primeiros dias do quadro, também 
apresentou febre baixa. 
Ao exame físico: bom estado geral, temperatura axilar = 38,5ºC, 
eupneica, com “fácies” de dor e irritada ao manuseio. Hiperemia 
de orofaringe e rinorreia clara. Aparelhos cardiopulmonar e exame 
abdominal normais. 
Otoscopia: hiperemia e abaulamento de membrana timpânica à 
direita. Região retroauricular sem anormalidades. 
Sobre o diagnóstico e a conduta da situação acima exposta, está 
correto afirmar: 
 
(A) As infecções respiratórias virais podem, por si só, levar a 

sintomas de otite média aguda (OMA), sendo os vírus os 
agentes etiológicos mais comumente envolvidos. 

(B) História de início súbito dos sintomas, irritabilidade, 
hiperemia e abaulamento de membrana timpânica e febre 
são elementos definidores do diagnóstico de OMA. 

(C) Evidências científicas atuais recomendam o uso imediato de 
antibióticos em crianças com OMA, pelo risco de 
desenvolvimento de complicações como Mastoidite e 
Abscesso Cerebral. 

(D) O antibiótico de escolha para tratamento da OMA em 
crianças é Amoxicilina/Clavulanato ou Ceftriaxona. 

 
51.   Recém-nascido prematuro com 36 semanas de idade 
gestacional, PIG, apresenta quadro de icterícia, petéquias, 
hepatoesplenomegalia, leucocoria (reflexo branco-amarelado 
visto através da pupila) e sopro sistólico de 4+/6 infraclavicular. 
Diante deste quadro, a principal hipótese diagnóstica é: 
 
(A) Citomegalovírus 
(B) Sífilis neonatal 
(C) Rubéola congênita 
(D) Toxoplasmose 
 
52.   A infecção materna pelo vírus varicela zoster no 1º e 2º 
trimestre de gestação pode acarretar malformações fetais 
denominadas síndrome da varicela congênita. Já a infecção 
materna nos 21 dias que antecedem o parto, quando atinge o 
recém-nascido (RN) até os 10 dias de vida, é denominada 
varicela congênita, ou ainda o RN pode se infectar no período 
pós-natal. Para evitar o acontecimento de malformações ou 
acometimento do RN e sua mortalidade, escolha a alternativa que 
aponta a conduta mais acertada na prevenção dessa infecção 
congênita: 
 
(A) No Pré-Natal, as gestantes suscetíveis ao vírus varicela 

zoster (sem imunização ativa ou passiva), deverão receber 
1 dose da vacina contra varicela a partir do 2º trimestre de 
gestação. 

(B) Caso a gestante tenha tido contato com indivíduo infectado, 
para prevenção da doença poderá receber imunização 
passiva, através da vacina, até 72h após a exposição. 

(C) RN cuja mãe teve varicela 5 dias antes e até 2 dias após o 
parto, receberá Imunoglobulina contra varicela zoster até 96 
horas de vida e ficará separado da mãe, não podendo ser 
amamentado até que as lesões maternas estejam em fase 
de crostas. 

(D) O RN que recebeu imunoglobulina contra varicela e não 
apresentou quadro clínico da doença poderá sair do 
isolamento de contato e respiratório a partir de 14 dias de 
vida. 

 
 

53.   Escolar de 10 anos e irmão de oito meses, filhos de pai em 
tratamento para tuberculose pulmonar há um mês, vacinados ao 
nascimento. Apresentam no momento teste PPD de 4mm e 
10mm, respectivamente. Ambos estão assintomáticos e têm 
radiografia de tórax atuais normais. Segundo o manual de 
controle e tratamento de tuberculose no Brasil, a alternativa 
correta com a conduta mais adequada é: 
 
(A) Quimioprofilaxia para ambos. 
(B) Teste de PPD para o lactante e para o escolar com seis 

semanas. 
(C) Tratamento para o lactante e novo teste de PPD para o 

escolar com seis semanas. 
(D) Observação para o lactante e repetir o PPD do escolar com 

seis semanas. 
 
54.   Menino de 8 anos é trazido por seus pais ao ambulatório de 
pediatria por apresentar dificuldade respiratória crescente há 10 
dias. O exame físico evidencia turgência jugular e adenomegalia 
cervical e axilar, bilateralmente. Os exames de imagem acusam 
massa no mediastino anterior. O diagnóstico mais provável é: 
 
(A) Linfoma de Hodgkin 
(B) Linfoma não Hodgkin 
(C) Timoma 
(D) Neuroblastoma 
 
55.   RN masculino, com APGAR de 4/6, de 29 semanas de idade 
gestacional pelo Método de Capurro. Apresenta dificuldade 
respiratória, com tiragem intercostal, batimento de asa de nariz e 
cianose logo ao nascimento, que pioram ao longo das primeiras 
24 horas. Não apresentava febre nem sinais de toxemia. Qual a 
hipótese diagnóstica mais provável para o caso? 
 
(A) Taquipneia transitória neonatal 
(B) Síndrome do desconforto respiratório 
(C) Pneumonia neonatal 
(D) Broncoaspiração meconial 
 
56.   Paciente, oito anos, comparece para atendimento médico 
ambulatorial acompanhado de sua genitora, com queixa de dor 
em membros inferiores há um mês. Procurou diversas vezes a 
emergência, onde eram prescritos analgésicos para “dor de 
crescimento”. Mas agora, além da dor, a mãe notou que o 
paciente está emagrecendo (perda de mais de 10% do peso 
corporal) e mais letárgico. Ao exame: EGR, hipocorado 2+/4+. 
Apresenta alguns hematomas em membros e tronco. Ausculta 
cardiopulmonar sem anormalidades; abdome com 
hepatoesplenomegalia. De acordo com o caso clínico e os 
achados no exame físico, qual o diagnóstico provável e o exame 
complementar de investigação inicial a ser solicitado? 
 
(A) Leishmaniose visceral. Sorologia do K-39. 
(B) Leucemia Linfoide Aguda. Mielograma. 
(C) Mononucleose. Sorologia para EBV. 
(D) Leucemia Linfoide Aguda. Hemograma completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 Consórcio Interinstitucional Nordeste - Teste de Progresso - maio/2021 

57.   Lactente, sexo masculino, 8 meses de vida, é levada à 
Emergência com história de febre há 24 horas e convulsão tônico-
clônica generalizada, há mais ou menos 30 minutos. Os pais 
relatam que a crise teve duração de dez minutos. Seus sinais 
vitais são: temperatura axilar = 38°C, frequência respiratória = 
40 irpm, saturação de oxigênio = 98% em ar ambiente e 
frequência cardíaca = 120 bpm. Ao exame neurológico, não há 
alterações. História clínica pregressa e atual sem dados dignos de 
nota. Com base nessas informações, além de prescrever 
antitérmico, deve-se informar à família que: 
 
(A) Por se tratar de uma crise febril simples, não será 

necessária nenhuma conduta adicional. 
(B) Por se tratar de uma crise febril simples, não será 

necessária nenhuma conduta adicional. Prescrever também 
benzodiazepínico. 

(C) Por se tratar de uma crise epiléptica em lactente, serão 
necessários tomografia computadorizada de crânio e 
eletroencefalograma. 

(D) Por se tratar de uma crise epilética em lactente, será 
necessária a avaliação de um neuropediatra. Prescrever 
também benzodiazepínico. 

 
58.   Recém-nascido prematuro (33 semanas), USG na gestação 
mostrava polidramnio, peso ao nascimento 1,3kg, apresentou 
resíduo gástrico importante na tentativa de alimentação. 
Encontra-se com 2 dias de vida, com sonda gástrica “aberta” 
drenando material bilioso. Exame de imagem realizado 
apresentado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: J Clin Neonatol) 
 
De acordo com o quadro clínico e o exame de imagem, qual o 
diagnóstico para essa criança? 
 
(A) Atresia duodenal 
(B) Dismotilidade própria do prematuro 
(C) Estenose hipertrófica do piloro 
(D) Doença de Hirschsprung 
 
 

59.   Você é pediatra e recebe na emergência paciente do sexo 
feminino, sete anos de idade, que vem trazida pela irmã mais 
velha, de 14 anos. Paciente refere dor à mobilização de membro 
superior direito, com edema local; refere ter se machucado em 
queda da própria altura quando jogava bola, há uma semana. 
Apresenta equimose em dorso e face em diferentes estágios de 
evolução, lesões de queimadura arredondadas em braços e 
pernas. Após ser encaminhada para radiografias, houve 
diagnóstico de duas fraturas no membro superior, uma com 
formação de calo ósseo. Nega internações anteriores. Qual a sua 
principal suspeita diagnóstica e a melhor conduta de seguimento? 
 
(A) Osteogênese imperfeita; solicitar avaliação especializada da 

ortopedia. 
(B) Violência doméstica; solicitar a presença de pais ou 

responsáveis para se explicarem com equipe 
multidisciplinar. 

(C) Violência doméstica; notificar o caso ao Conselho Tutelar e 
ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN). 

(D) Violência doméstica; solicitar a presença da força policial e 
conversas com a paciente e a irmã, para ajudar com 
detalhes na investigação. 

 
60.   Pediatra responsável pela enfermaria de pediatria de um 
hospital de ensino na última semana diagnosticou uma doença 
genética rara, conhecida como Síndrome de Rett, em uma criança 
de quatro anos e meio de idade, feminina, com importante atraso 
motor e de linguagem. Resolveu postar no seu Instagram a foto 
dessa criança, internada sob seus cuidados, com autorização da 
família e um resumo do caso, para que pais e profissionais fiquem 
atentos quanto à importância do diagnóstico precoce. Segundo o 
Código de Ética Médica (CEM) vigente, o pediatra: 
 
(A) Transgrediu o CEM, por quebra do sigilo profissional. 
(B) Não transgrediu o CEM, por se tratar de interesse universal. 
(C) Teve o interesse de informar, não havendo, portanto, 

quebra do sigilo profissional. 
(D) Não teria cometido transgressão se usasse um grupo 

fechado de médicos e outros profissionais. 
 
61.   Paciente, 64 anos, hipertenso e diabético, admitido em 
enfermaria para tratar erisipela. Nos exames admissionais, 
observou-se elevação das escórias nitrogenadas. Para melhor 
avaliação foi solicitado ultrassom de vias urinárias, que evidenciou 
rins já diminuídos e com alteração da relação córtico-medular, 
inferindo doença renal crônica. 
Diante do exposto acima, em qual situação o paciente 
necessitaria de hemodiálise? 
 
(A) Hipercalemia com potássio > 6 mg/dL 
(B) Creatinina > 3,5 mg/dL ou ureia > 100 mg/dL 
(C) Cleareance de creatinina < 50 mL/min 
(D) Dispneia seca, hipervolemia refratária 
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62.   Mulher, 33 anos, queixa-se de disúria há 5 dias e evolui com 
febre e dor lombar há 24h, o que a preocupou e fez com que logo 
fosse à emergência. Chegando lá, prontamente o médico que a 
atendeu disse que suspeitava de Pielonefrite, mas que iria 
solicitar alguns exames. Duas horas depois, o médico retorna 
dizendo que o diagnóstico foi confirmado e, após hidratação, lhe 
prescreveu um tratamento domiciliar com antibiótico. Qual o 
microrganismo mais provável de estar envolvido nesta infecção e 
qual classe de antibióticos deve ter sido corretamente prescrita? 
 
(A) Escherichia coli; quinolonas 
(B) Enterococcus faecalis; macrolídeos 
(C) Streptococcus agalactai; cefalosporina 
(D) Pseudomonas aeroginosa; carbapenêmicos 
 
63.   Severina, 50 anos, comparece a consulta do ambulatório de 
oncologia do IMIP. Refere dor abdominal e perda de peso 
progressiva há 3 meses. Durante o exame clínico, foi palpada 
uma massa em hipogástrio, sem sinais de irritação peritoneal. 
Traz ultrassonografia abdominal, que evidencia: lesão em 
topografia de ovário direito de 8 x 6cm, multiloculada, com 
septações grosseiras, além de ascite moderada. Diante do caso, 
qual a melhor conduta a seguir? 
 
(A) Solicitar o PET-Scan, com o objetivo de realizar o 

estadiamento mais completo do provável câncer de ovário. 
(B) Requisitar o marcador tumoral sérico CA 125, uma vez que 

ele confirma o diagnóstico da neoplasia. 
(C) Encaminhar o caso imediatamente para a cirurgia 

oncológica, pois o procedimento cirúrgico confirma o 
diagnóstico e completa o estadiamento. 

(D) Solicitar tomografias de abdômen com contraste para 
reforçar os achados ultrassonográficos e iniciar 
quimioterapia, caso os achados sejam mantidos. 

 
64.   No seu rodízio de ambulatórios, chega para atendimento um 
homem de 60 anos, com diabetes tipo 2 há cerca de 25 anos. 
Você nota pelo prontuário que o seguimento do paciente é 
irregular, além de um controle glicêmico inadequado, com vários 
resultados de hemoglobina glicada fora do alvo terapêutico 
recomendado. O paciente queixa-se de empachamento e refere 
alternar períodos de constipação e diarreia. Pontua também que 
sempre está com o coração acelerado, com episódios ocasionais 
de mal-estar inespecífico. Qual diagnóstico poderia justificar as 
queixas do paciente? 
 
(A) Neuropatia autonômica 
(B) Radiculopatia 
(C) Neuropatia periférica 
(D) Mononeuropatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65.   Mulher, 71 anos, diabética e hipertensa há 20 anos. Evoluiu 
no domicílio com agitação motora e confusão mental. Chegou na 
emergência em Glasgow 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes, 
PA: 240 x 120 mmHg, FC: 110, SatO2: 96%. Ausculta 
cardiopulmonar sem alterações relevantes e sem sinais focais. 
Qual a conduta mais adequada? 
 
(A) Fundo de olho, administrar captopril sublingual, TC de 

crânio e MAPA 24h. 
(B) Fundo de olho, só medicar após realização de TC de crânio 

e ECG, além de exames laboratoriais gerais. 
(C) Fundo de olho, iniciar nitroprussiato de sódio para reduzir a 

PA em 25% na primeira hora, TC de crânio e ECG. 
(D) Fundo de olho, iniciar o nitroprussiato de sódio, além de 

captopril via oral, ECG e exames para avaliação da função 
renal. 

 
66.   Homem, 30 anos, morador de uma aldeia indígena Fulni-ô, é 
atendido por você na Unidade de Básica de Saúde Indígena com 
febre, dor de garganta, cefaleia e mialgia há 2 dias, após volta de 
viagem. Ingere cerveja em fins de semana, usa enalapril e 
sinvastatina para hipertensão e dislipidemia. IMC = 26kg/m2. Você 
prescreve Oseltamivir, alegando no prontuário que o paciente tem 
maior risco de complicações de gripe por: 
 
(A) Ser Hipertenso 
(B) Ter dislipidemia 
(C) Ser etilista 
(D) Ser indígena aldeado 
 
67.   Você atende uma paciente de 40 anos, sexo feminino, 
tabagista, com queixa de dor e edema articular em punhos, 2ª e 
3ª metacarpofalangeanas e joelhos há 3 meses. Refere rigidez 
matinal de 1 hora e melhora da dor ao longo do dia, ao realizar 
atividades. Refere queda de cabelo e dificuldade para dormir à 
noite. Nega outras queixas. Traz exames laboratoriais: FAN: 
1/160, nuclear pontilhado fino denso, fator reumatoide (Waaler 
Rose): 100 UI/mL, PCR: 30 mg/dL, VHS: 60 mm/h. Diante do 
quadro, qual a hipótese diagnóstica mais provável? 
 
(A) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
(B) Artrite Reumatoide 
(C) Síndrome de Sjogren 
(D) Osteoartrite 
 
68.   Mulher, 80 anos, acompanhada pelo Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD), diabética de longa data sem controle glicêmico 
adequado, passando a apresentar-se com alteração da função 
renal mantida em conduta conservadora. Evolui nas últimas 48 
horas com queda de estado geral, febre, vômitos e dor lombar. Ao 
exame evidencia-se confusão mental, taquicardia, discreta 
hipotensão arterial e pneumatúria. Considerando o diagnóstico 
mais provável para o caso acima, marque a alternativa correta: 
 
(A) A cultura de urina raramente é positiva. 
(B) A radiografia simples de abdome não identifica alterações 

compatíveis. 
(C) A tomografia computadorizada é o exame padrão ouro. 
(D) A cintilografia renal não está indicada. 
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69.   MSC, 55 anos, não estava se sentindo bem. Há 3 meses 
vinha perdendo peso, apesar de manter sua alimentação habitual. 
Além disso, apresentava dor abdominal associada a polaciúria. 
Sua esposa começou a ficar ainda mais preocupada quando 
percebeu formigas no vaso sanitário após a diurese do marido e 
agendou uma consulta para ele no posto de saúde. Na consulta, a 
médica o examinou e solicitou alguns exames laboratoriais. Hoje 
é o retorno do paciente e, dentre os exames solicitados, a médica 
percebeu alteração em dois: a glicemia de jejum e a hemoglobina 
glicada, corroborando o diagnóstico que havia suspeitado. De 
acordo com o caso clínico acima, qual das alternativas contém os 
critérios diagnósticos? 
(Obs.: GJ: glicemia de jejum; TOTG: teste oral de tolerância a 
glicose; HbA1c: hemoglobina glicada) 
 
(A) GJ ≥ 100 mg/dL e TOTG 75g ≥ 120 mg/dL 
(B) GJ ≥ 126 mg/dL e HbA1C ≥ 6,5% 
(C) HbA1C ≥ 5,7% e Glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL 
(D) Glicemia ao acaso ≥ 180 mg/dL e TOTG ≥ 200 mg/dL 
 
70.   Você está no Programa de Saúde da Família e atende um 
homem de 22 anos, ambulante, que foi para a consulta levar os 
resultados dos seguintes exames: hemácias = 3.200.000/mm3 

(VR = 4.500.000 a 6.500.000/mm3); hemoglobina = 10,2 g/dL (VR 
= 13,5 a 18 g/dL); VCM = 70fL (VR = 82 a 94fL); HCM = 20pg (VR 
= 27 a 33pg); RDW = 21% (VR = 11 a 16,5%); reticulócitos = 2% 
(VR = 1 a 4%). Ele refere fadiga e indisposição para atividades 
físicas há quatro meses. 
Qual a hipótese diagnóstica mais provável para o caso acima? 
 
(A) Anemia ferropriva 
(B) Anemia megaloblástica 
(C) Anemia falciforme 
(D) Anemia esferocítica 
 
71.   Homem de 50 anos comparece assintomático a uma 
consulta de rotina. Apresenta exame físico sem alterações. Nega 
comorbidades ou uso de medicações. Nega histórico de câncer 
pessoal ou familiar. Qual recomendação pode ser feita para 
rastreio de câncer colorretal neste caso, de acordo com a OMS e 
a American Cancer Society (ACS)? 
 
(A) Pesquisa fecal de sangue oculto anualmente. 
(B) Cápsula endoscópica a cada 5 anos. 
(C) Retossigmoidoscopia a cada 10 anos. 
(D) Colonoscopia a cada 5 anos, após 55 anos de idade. 
 
72.   Paciente do sexo masculino, 46 anos, proveniente de 
Caucaia-CE, vem apresentando febre nas últimas 3 semanas, 
associado a perda de peso, hiporexia e plenitude gástrica pós-
prandial. Foi admitido na enfermaria de clínica médica para 
investigação. Ao exame físico, observou-se palidez 
cutaneomucosa e esplenomegalia de grande monta. Os exames 
laboratoriais realizados demonstraram pancitopenia, 
hipoalbuminemia leve e hipergamaglobulinemia policlonal. No 
mielograma, observou-se a presença de formas amastigotas no 
interior dos macrófagos. Qual o diagnóstico mais provável? 
 
(A) Esquistossomose 
(B) Calazar 
(C) Malária 
(D) Salmonelose 
 
 

73.   Paciente do sexo feminino, 47 anos, procura a emergência 
com queixa de palpitações, “vista escura”, dispneia e sudorese 
profusa, que se iniciou há 1 hora, enquanto a paciente estava em 
forte discussão com familiar. Chegou a tomar um comprimido de 
clonazepan de 0,5mg, sem melhora. Tem história prévia de 
hipertensão arterial mal controlada, por má adesão ao tratamento. 
Ao exame físico: paciente taquidispneica (frequência respiratória 
de 40 movimentos por minuto), taquicárdica (frequência cardíaca 
de 190 batimentos por minuto), hipotensão arterial (pressão 
arterial de 80/65 mmHg), ausculta cardíaca com ritmo irregular. O 
eletrocardiograma mostrou fibrilação atrial com resposta 
ventricular aumentada. Qual a melhor conduta para reverter essa 
arritmia? 
 
(A) Lanatosídeo C 0,2mg endovenosa 
(B) Amiodarona 300mg endovenosa 
(C) Cardioversão elétrica sincronizada 
(D) Verapamil 5mg endovenosa 
 
74.   Homem de 45 anos, sem doenças prévias, com sobrepeso e 
sedentarismo, veio para consulta médica de rotina. A pressão 
arterial medida nos dois braços foi de 130 x 85 mmHg. A conduta 
adequada neste momento é: 
 
(A) Iniciar tratamento do paciente com medidas não 

farmacológicas para hipertensão arterial. 
(B) Iniciar tratamento do paciente com medidas não 

farmacológicas e farmacológicas para hipertensão arterial. 
(C) Realizar Monitorização Residencial da Pressão Arterial e, se 

normal, dar alta ambulatorial para o paciente. 
(D) Realizar Monitorização Residencial da Pressão Arterial e, se 

alterada, iniciar tratamento não farmacológico e 
farmacológico para hipertensão arterial. 

 
75.   Mulher, 39 anos, procurou a unidade de saúde com história 
de fadiga de início recente e palidez. Na avaliação médica, 
apresentava de alterado apenas: mucosas hipocoradas (3+/4), 
icterícia (2+/4) e taquicardia (frequência cardíaca de 112 bpm). 
Solicitado hemograma completo, reticulócitos e bilirrubinas. 
Hemoglobina: 5,4 g/dL, hematócrito: 16,8%, VCM: 88fL, HCM: 
29pg, leucócitos: 4200 com diferencial normal, plaquetas: 
180.000, reticulócitos: 180.000/µL, hiperbilirrubinemia às custas 
de indireta. 
Marque a alternativa correta quanto ao diagnóstico diferencial das 
anemias hemolíticas: 
 
(A) Doenças mieloproliferativa e autoimune podem estar 

relacionadas a anemia hemolítica autoimune. 
(B) Púrpura trombocitopênica trombótica e síndrome de Evans 

estão normalmente associadas a trombocitopenia. 
(C) Desidrogenase lática (LDH) e haptoglobina estão 

aumentados no quadro de anemia hemolítica. 
(D) Reticulocitopenia descarta anemia hemolítica como hipótese 

diagnóstica nesta paciente. 
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76.   Paciente F.C.B., 35 anos, sexo masculino, deu entrada no 
serviço de saúde com quadro de náusea, astenia e febre baixa há 
cerca de 1 mês, evoluindo com icterícia há 2 dias. Ao exame, 
paciente encontra-se orientado, ictérico 3+/4+, com 
hepatomegalia a 4cm de RCD. Sem outras alterações relevantes. 
Resultado de exames realizados: AST = 532 u/L; ALT = 612 u/L; 
INR = 1,3 (valor de referência até 1,2); albumina sérica = 3,5 g/dL 
(valor de referência > 3,5 g/dL); bilirrubina Total = 8,0 mg/dL; 
bilirrubina direta = 5,0 mg/dL); HbsAg positivo. 
Baseado no quadro clínico e laboratorial acima, como podemos 
classificar a hepatite B (em relação ao tempo de doença) e qual a 
melhor conduta a ser tomada neste momento? 
 
(A) Hepatite aguda. O tratamento mais indicado neste momento 

é apenas sintomático: hidratação, repouso e alimentação 
equilibrada. 

(B) Hepatite crônica, já que tem mais de 1 mês do início do 
quadro, sendo indicado neste momento iniciar os antivirais. 

(C) Hepatite aguda. Além de tratamento sintomático, já é 
indicado iniciar antivirais imediatamente, visto alteração 
evidenciada em INR. 

(D) Hepatite crônica. Neste momento deve-se manter apenas 
vigilância laboratorial, sendo indicados antivirais apenas de 
insuficiência hepática grave. 

 
77.   Mulher de 28 anos apresenta dor epigástrica episódica, que 
é aliviada após refeições. Houve piora na última semana com 
despertar noturno pela dor e um episódio de “melena”. Procurou 
auxílio médico onde foi indicada avaliação endoscópica, que 
revelou úlcera péptica duodenal ativa com pesquisa de 
Helicobacter pylori positiva. Sobre o quadro descrito, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) A dor abdominal é mais prevalente em pacientes jovens do 

que em idosos. 
(B) O sangramento é o sintoma inicial frequente na doença 

ulcerosa péptica. 
(C) Os sintomas são suficientes para diferenciar a úlcera 

duodenal da úlcera gástrica. 
(D) Há especificidade suficiente na anamnese para confirmar a 

úlcera péptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.   Mulher, jovem, 34 anos, comparece ao ambulatório por 
quadro iniciado há 8 meses de queda de cabelo, taquicardia, 
hiperdefecação, episódios de ansiedade, insônia, perda de peso 
não intencional (20kg em 6 meses) com apetite aumentado e 
amenorreia há 3 meses. Nega doenças prévias. Ao exame físico: 
paciente emagrecida, bócio difuso de consistência firme e 
elástica, com aumento estimado da tireoide de cerca de 3 vezes o 
seu tamanho normal, taquicárdica, pulso: 130 bpm, rítmico, 
taquicinesia e taquipsiquismo. Proptose, edema periorbitário e 
olhar fixo, sem alterações cutâneas nem outras anormalidades ao 
exame físico. Diante do caso clínico apresentado, escolha a 
alternativa correta: 
 
(A) Trata-se de um quadro sugestivo de tireotoxicose sem 

hipertireoidismo, sendo a Doença de Graves a etiologia 
mais provável. 

(B) A ação dos hormônios tireoidianos ocorre classicamente a 
partir da sua ligação aos seus receptores de superfície da 
maioria das células do organismo, o que acarretará as 
respostas dos órgãos-alvo. 

(C) O diagnóstico de hipotireoidismo é provável clinicamente, 
devendo a investigação laboratorial inicial desse caso incluir 
solicitação das dosagens de TSH e T4 livre, podendo o 
tratamento ser medicamentoso. 

(D) A ausência da oftalmopatia não exclui a possibilidade de 
Doença de Graves como diagnóstico etiológico. 

 
79.   Homem, 27 anos, foi admitido em emergência clínica em 
vigência de crise epiléptica tônico-clônica generalizada, com 
duração superior a 10 minutos. Imediatamente, foi realizada 
administração endovenosa de Diazepam 10mg, com interrupção 
da crise. Porém, 3 minutos após a infusão do medicamento, o 
paciente voltou a apresentar crise epiléptica semelhante. Desse 
modo, foi realizada nova infusão endovenosa de Diazepam em 
bolus. Qual a conduta apropriada a partir deste momento? 
 
(A) Aguardar o paciente acordar e não administrar medicação 

antiepiléptica. 
(B) Iniciar infusão endovenosa de Fenitoína 20 mg/kg a 

50 mg/min. 
(C) Manter Diazepam 0,2 mg/kg/min em infusão endovenosa 

contínua. 
(D) Iniciar infusão endovenosa de Fenobarbital 20 mg/kg a 

60 mg/min. 
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80.   Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) você recebe uma 
jovem do gênero feminino, 35 anos, com queixas de dificuldades 
em encerrar o uso da substância crack. Além dos sintomas de 
abstinência, ela diz sofrer com pouco apoio dos familiares. Já 
teria realizado diversas tentativas frustradas de abstinência da 
substância e tem poucas “esperanças” de conseguir ficar livre 
dela, já que muitos amigos ainda usam para momentos de 
diversão. Procurou apoio médico apenas em uma única outra 
ocasião. Sobre a abordagem a essa problemática, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Devido à já conhecida irregularidade do padrão de uso 

dessa substância, se faz mais prudente manter pouco 
vínculo com a usuária e encaminhá-la aos serviços 
especializados que podem ajudá-la mais. 

(B) Como o crack produz sintomas de abstinência 
desconfortáveis e é difícil para o paciente ficar longe da 
dependência, é indicada a recomendação de parar com o 
uso da substância imediatamente e encaminhá-la à unidade 
hospitalar. 

(C) Durante a avaliação global, poderemos averiguar os desejos 
e objetivos do usuário perante a substância. Discutir o 
melhor tratamento, levando isso em consideração, pode 
aproximar os laços e contribuir para uma nova tentativa de 
tratamento mais bem sucedida. 

(D) Investigar o padrão de uso e os sintomas apresentados é 
importante para conhecê-la melhor. Como ela já vem de 
tentativas pouco animadoras, indicamos a permanência em 
ambiente controlado de Comunidade Terapêutica como 
melhor forma de tratamento para se garantir o abandono da 
substância. 

 
81.   Mulher, 58 anos, portadora de hipertensão, diabetes e 
insuficiência venosa crônica, está internada na enfermaria do 
hospital devido a quadro de infarto agudo do miocárdio. Durante a 
internação realizou ultrassonografia abdominal, que evidenciou 
aneurisma de aorta abdominal. Realizou angiotomografia de 
abdômen, que evidenciou aneurisma de aorta abdominal 
infrarrenal com diâmetro de 5,6cm. Foi avaliada pelo serviço de 
cirurgia vascular, sendo indicado tratamento cirúrgico do 
aneurisma. De acordo com o caso citado, responda qual fator de 
risco para aneurisma e qual a indicação para tratamento cirúrgico 
do aneurisma de aorta abdominal está presente nesse caso: 
 
(A) Diabetes e diâmetro ≥ 5,5cm 
(B) Diabetes e diâmetro ≥ 5,0cm 
(C) Hipertensão e diâmetro ≥ 5,0cm 
(D) Hipertensão e diâmetro ≥ 5,5cm 
 
82.   Homem de 65 anos, com quadro de hematoquezia e anemia 
há cerca de quatro meses, apresentou ao exame de toque retal 
uma lesão vegetante ocupando 60% da circunferência, a 5cm da 
borda anal. A colonoscopia confirmou adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado de cólon. Exames de imagem não 
mostraram sinais de metástase à distância. Qual a melhor opção 
de tratamento? 
 
(A) Quimiorradioterapia neoadjuvante e excisão total do 

mesorreto. 
(B) Amputação abdominoperineal do reto com linfadenectomia 

pélvica. 
(C) Excisão local transanal, por ser neoplasia de reto médio 

acessível ao toque. 
(D) Radioterapia e quimioterapia exclusivos. 
 
 
 

83.   Homem de 68 anos apresenta-se com queixas de jato 
urinário fraco e intermitente, gotejamento terminal e sensação de 
esvaziamento vesical incompleto. O toque retal revela próstata 
aumentada 2,5 vezes o seu volume normal, sem nódulos. A 
dosagem sérica do PSA é normal. Diante deste quadro, qual 
medida propedêutica dentre as citadas abaixo constitui a mais 
recomendada para melhor avaliar o volume prostático, a presença 
de resíduo pós-miccional e possíveis repercussões estruturais 
vesicais? 
 
(A) Avaliação urodinâmica 
(B) RM multiparamétrica da próstata 
(C) USG pélvica 
(D) Urofluxometria 
 
84.   Homem, 30 anos, que trabalha há 12 anos descarregando 
navios no cais do porto, percebeu um discreto incômodo na 
região inguinal direita, que piora quando está trabalhando e 
realizando esforço físico, fato que o levou a buscar assistência 
médica no ambulatório de cirurgia. Nega prostatismo, constipação 
intestinal ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Ao exame físico, 
foi observado com o paciente em ortostase que, após a realização 
da Manobra de Landivar juntamente com a Valsalva, apareceu 
uma protrusão na região inguinal direita que deslocou o dedo 
indicador do examinador de lateral para medial, entrando em 
contato inicialmente com a ponta do dedo indicador. O paciente 
não apresentou dor ou alteração da pele da região inguinal 
durante o exame físico. Em relação ao quadro clínico do paciente, 
o melhor diagnóstico é: 
 
(A) Hérnia obliqua 
(B) Hérnia femural 
(C) Hérnia inguinal direta 
(D) Hérnia inguinal indireta 
 
85.   Paciente FHPS, 38 anos, sexo masculino, vítima de acidente 
automobilístico há cerca de 3 horas, foi levado para um serviço de 
referência queixando-se de dor intensa no braço direito. Após 
avaliação minuciosa seguindo o ATLS e exames de imagem, 
constatou-se que o paciente apresentava uma fratura diafisária do 
úmero, em seu terço médio, cominutiva, com grande 
encurtamento do membro, desvio em varo e uma impossibilidade 
de extensão do punho e dedos ipsilaterais, com parestesia em 
face posterior do punho e da mão. O paciente não apresentava 
ferimentos ou outras lesões associadas. 
Sobre o caso clínico acima, marque a alternativa correta: 
 
(A) O tratamento dessa fratura será conservador, uma vez que 

a imobilização gessada sob tração corrige o encurtamento e 
a deformidade. 

(B) Trata-se de uma fratura de baixa energia pois, caso 
contrário, seria uma fratura exposta. 

(C) A impossibilidade da extensão do punho e dedos deve ser 
justificada pela dor e pelo edema, não podendo ser 
descartada a lesão do nervo interósseo anterior. 

(D) Tal fratura deve ser tratada cirurgicamente com redução e 
fixação utilizando placa e parafusos, além da possibilidade 
de se realizar a exploração da lesão neurológica periférica. 
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86.   Mulher, 59 anos, com queixa de perda de peso no último 
ano e história de episódios de "entalo" com carne vermelha e 
necessidade de se alimentar sempre com líquidos. No último ano, 
passou a apresentar uma dificuldade mais importante nas 
alimentações, passando a ingerir, preferencialmente, líquidos. 
Relata também 3 episódios de pneumonia, sendo necessário 
internamento hospitalar em um dos eventos. Diante do quadro 
apresentado, qual a principal hipótese diagnóstica e o exame 
primordial para confirmação? 
 
(A) Acalasia; esofagograma 
(B) Esôfago em quebra nozes; esofagograma 
(C) Divertículo de Zencker; tomografia de tórax e cervical 
(D) Carcinoma epidermoide de esôfago; endoscopia digestiva 

alta 
 
87.   Paciente do sexo masculino, 22 anos, admitido na 
Emergência do hospital apresentando, há 3 dias, dor abdominal 
progressiva e difusa, associada a distensão abdominal 
acentuada, náuseas e vômitos ocasionais. Refere também um 
episódio isolado de diarreia no primeiro dia dos sintomas, 
evoluindo desde então com constipação intestinal. Relata, porém, 
eliminação de flatos em pequena frequência. Nega febre, calafrios 
ou hiporexia. Ao exame físico: paciente em bom estado geral e 
nutricional, lúcido e orientado. Leve taquipneia, com respiração 
superficial. Abdome globoso hipertimpânico (principalmente em 
hemiabdome direito), doloroso à palpação superficial difusamente 
e sem sinais de irritação peritoneal. Ausência de massas 
palpáveis ou visceromegalias; ruídos hidroaéreos diminuídos. 
Exames laboratoriais evidenciaram: discreta leucocitose, ausência 
de alterações eletrolíticas ou elevação de enzimas pancreáticas 
e/ou hepáticas. Radiografia simples de abdome em ortostase 
evidenciou dilatação maciça dos cólons direito e transverso até a 
flexura esplênica (diâmetro estimado do ceco de 10cm), ausência 
de “níveis hidroaéreos” e presença de pequena quantidade de 
gás em sigmoide e reto. 
Sobre o caso clínico acima, qual a hipótese diagnóstica mais 
provável? 
 
(A) Obstrução mecânica do colón transverso 
(B) Trombose de artéria mesentérica 
(C) Apendicite aguda 
(D) Síndrome de Ogilvie (pseudo obstrução aguda do cólon) 
 
88.   Homem, vítima de acidente de moto, é atendido na 
emergência apresentando-se com palidez cutânea, PA: 
120 x 70 mmHg, FC: 90 bpm, com deformidade em MID (membro 
inferior direito). Na avaliação realizada, o paciente apresentava 
abertura ocular ao estímulo doloroso, sem resposta motora e sons 
incompreensíveis. Após avaliação inicial, a pontuação da escala 
de Glasgow deste paciente é: 
 
(A) 4 
(B) 5 
(C) 6 
(D) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.   Homem de 68 anos de idade procura a emergência com dor 
abdominal em mesogastro, de forte intensidade, início súbito há 6 
horas, não melhorando após o uso de medicação oral. Refere 
quadros semelhantes de menor intensidade há 6 meses. Nega 
alteração de hábito intestinal. Faz uso de antidepressivo e 
antiarrítmico. Ao exame físico: afebril, anictérico, pressão arterial 
95 x 60 mmHg, frequência cardíaca 125 bpm, ritmo cardíaco 
irregular, abdome distendido, doloroso, difusamente, sem sinais 
de irritação peritoneal, com ruídos hidroaéreos diminuídos. 
Exames complementares: hemoglobina 11 g/dL; leucócitos 
12.500/mm3, 2% bastões e 30% segmentados; plaquetas 
400.000mm3; amilase 65 U/I (normal até 55 U/I); lipase 125 U/I 
(normal até 60 U/I). Radiografia simples de abdome com 
distensão de alças de jejuno e íleo, sem pneumoperitônio. 
Tomografia de abdome evidencia ar na parede de alças de 
delgado, sem evidência de obstrução e imagens lineares 
hipodensas em projeção do fígado, indo até a periferia hepática. 
Com base nos achados, qual a hipótese diagnóstica? 
 
(A) Pancreatite aguda 
(B) Enterocolite 
(C) Diverticulite complicada 
(D) Isquemia mesentérica 
 
90.   Homem de 33 anos envolveu-se em uma luta corporal, 
tendo sido espancado por membros de uma gangue. Foi levado à 
unidade de emergência com trauma abdominal fechado e 
apresentava hematomas e equimoses nos flancos, decorrentes 
dos golpes recebidos. Foi passada sonda vesical, que mostrou 
hematúria macroscópica. Os sinais vitais da admissão foram: 
PA: 110/80 mmHg, frequência de pulso: 105 min., frequência 
respiratória: 21 irpm e SatO2: 93%. O exame que melhor 
diagnosticará as possíveis lesões é: 
 
(A) Arteriografia renal 
(B) Urografia excretora 
(C) Uretrocistografia retrógrada 
(D) Tomografia abdominal com contraste venoso 
 
91.   Homem de 30 anos, levado pelo SAMU à emergência com 
história de ferimento por arma branca ocorrido durante um 
assalto. À admissão, observou-se que o paciente encontrava-se 
torporoso e apresentava extremidades frias e diaforese. O exame 
físico também evidenciou FC de 62, PA de 105 x 55 mmHg e 
respiração ruidosa. Prontamente, o cirurgião plantonista fez a 
exploração da ferida (localizada em flanco esquerdo, com 4cm de 
extensão), evidenciando que não houve violação da cavidade 
peritoneal, e o paciente foi submetido a laparotomia exploradora.  
Considerando o quadro acima descrito, qual fator foi determinante 
para a realização de laparotomia exploradora no contexto da 
emergência? 
 
(A) Instabilidade hemodinâmica 
(B) Tamanho da ferida 
(C) Local da ferida 
(D) Nível de consciência 
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92.   Mulher de 56 anos foi admitida no Serviço de Pronto 
Atendimento com quadro de dor em hipocôndrio direito, que 
irradiava para o dorso, febre diária vespertina em período de três 
meses e episódio prévio de colúria, com duração de 10 dias. O 
exame físico à admissão era normal, nos exames laboratoriais 
havia alterações das transaminases: TGO: 75 U/L e TGP: 62 U/L; 
e das enzimas canaliculares: fosfatase alcalina: 1924 U/L e da 
GGT: 884 U/L; as bilirrubinas estavam dentro da normalidade. A 
ultrassonografia de abdome demonstrava: vesícula biliar com 
presença de imagem hiperecogênica medindo 2,1cm, compatível 
com cálculo no infundíbulo, hepatocolédoco de calibre aumentado 
medindo 1,7cm, apresentando com a veia porta o sinal do “duplo 
cano”; vias biliares intra-hepáticas de aspecto ecográfico normal.  
Considerando a possibilidade de uma Síndrome de Mirizzi, qual 
dos exames abaixo seria o mais indicado para confirmação 
diagnóstica? 
 
(A) Colecistograma oral 
(B) Colangiorressonância 
(C) Cintilografia com Sestamibi 
(D) Tomografia computadorizada com duplo contraste 
 
93.   Homem de 22 anos comparece ao Pronto-Socorro com dor 
abdominal, anorexia, náuseas e febre baixa (38ºC). A dor se 
iniciou na região abdominal periumbilical há 6 horas, e ao exame 
físico não há sinais de irritação peritoneal, porém o sinal de 
Lapinsky foi positivo. Exames laboratoriais revelam leucocitose 
(12x10 /L ou 12.000/microlitro) com 85% de neutrófilos. 
Considerando-se a hipótese de apendicite aguda, qual a 
localização mais provável no caso acima? 
 
(A) Sub-hepático 
(B) Pélvico 
(C) Anterior 
(D) Retrocecal 
 
94.   Paciente, sexo masculino, 16 anos, dá entrada em serviço 
de pronto atendimento com queixa de dor escrotal há 2 horas, 
cujo início se deu após passeio ciclístico escolar. No exame físico 
foi observado edema hemiescrotal direito e reflexo cremastérico 
abolido. Ultrassonografia com Doppler evidenciou diminuição 
importante de fluxo sanguíneo em testículo direito. Considerando 
o diagnóstico do paciente, qual das condutas abaixo é a mais 
adequada? 
 
(A) Prescrever anti-inflamatórios, antibióticos e dar alta 

hospitalar. 
(B) Indicar a orquiectomia do testículo direito. 
(C) Realizar a orquidopexia à direita, contraindicando a 

abordagem do testículo esquerdo. 
(D) Indicar a realização de orquidopexia bilateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.   Homem, 57 anos, história de hérnia inguinal à esquerda 
volumosa há vários anos, chega à emergência de um grande 
hospital com queixa de dor abdominal difusa, de forte intensidade, 
inapetência e negando eliminação de flatos e fezes. No hospital 
apresentou vômitos fecaloides, fácies de dor e temperatura de 
37,9ºC. O exame do abdome evidenciava ruídos hidroaéreos 
ausentes e presença de hérnia inguinal não redutível à esquerda, 
dolorosa e com hiperemia local. Antecedentes de hipertensão 
arterial controlada com losartana e fibrilação atrial crônica em uso 
de anticoagulantes orais. Indicada a cirurgia de emergência. O 
paciente foi levado ao centro cirúrgico. Após realização da 
avaliação pré-anestésica, qual das seguintes técnicas anestésicas 
está indicada? 
 
(A) Raquianestesia 
(B) Anestesia Peridural 
(C) Anestesia geral com indução em sequência rápida e 

intubação orotraqueal 
(D) Anestesia geral com máscara laríngea associada ao 

bloqueio ílioinguinal-ílio-hipogástrico. 
 
96.   Homem, 55 anos, chega à emergência com quadro de dor 
tipo cólica em andar superior do abdome, vômitos biliosos que se 
iniciaram há 12 horas e parada de eliminação de fezes e flatos. 
Ao exame físico, paciente encontrava-se taquicárdico, 
hipocorado, abdome doloroso à palpação, massa palpável em 
região epigástrica e ausência de fezes ao toque retal. Familiares 
relataram que há 3 meses, após um episódio de melena, o 
mesmo foi submetido a uma EDA, que identificou lesão 
ulceroinfiltrativa em corpo gástrico, cuja biópsia foi compatível 
com adenocarcinoma difuso com células em anel de sinete. 
Paciente com exames de estadiamento em mãos que mostrava 2 
linfonodos regionais aumentados e lesão gástrica invadindo a 
muscular própria (T2N1M0), classificando-o como estádio II A. 
Diante do quadro clínico do paciente e dos exames que ele já 
tinha em mãos, qual a conduta correta? 
 
(A) Mucosectomia por endoscopia digestiva alta. 
(B) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia. 
(C) Analgesia, hidratação e encaminhamento para 

quimioterapia neoadjuvante. 
(D) Passagem de sonda nasogástrica, analgesia com opioide e 

tratamento conservador. 
 
97.   Homem de 35 anos, trabalhador da construção civil, é 
admitido no Pronto-Socorro com queixa de dor ocular intensa, 
fotofobia, lacrimejamento e vermelhidão binocular. Nega trauma, 
uso de óculos ou lentes de contato. Refere ter feito lavagem com 
água após ter caído poeira de cal nos olhos, sem melhora dos 
sintomas. Qual o provável diagnóstico e a melhor conduta? 
 
(A) Ceratoconjuntivite viral aguda. Iniciar tratamento com 

antiviral oral e encaminhar ao oftalmologista. 
(B) Ceratoconjuntivite viral aguda. Orientar compressas frias, 

lubrificantes, e encaminhar ao oftalmologista. 
(C) Queimadura ocular química. Instilar colírio anestésico, 

completar lavagem ocular com 2 litros de soro fisiológico e 
então encaminhar ao oftalmologista. 

(D) Queimadura ocular química. Administrar colírio anestésico e 
realizar curativo oclusivo ocular com pomada antibiótica 
tópica. Em caso de não melhora da dor, encaminhar ao 
oftalmologista. 
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98.   Homem de 32 anos, condutor de moto, foi vítima de acidente 
de trânsito envolvendo um carro e sua moto. Foi encontrado pelo 
SAMU no local do acidente deitado ao solo, apresentando 
ventilação rápida e superficial, saturação de O2 = 91%; pele fria e 
úmida, com enchimento capilar de 4 segundos e várias 
escoriações; pulsos radiais filiformes e rápidos; confuso e com 
hálito alcoólico; deformidades e edema de coxa esquerda e 
tornozelo esquerdo. Considerando os princípios de atendimento 
do Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), qual a conduta 
adequada para este paciente no local do acidente? 
 
(A) Aplicar colar cervical, iniciar analgesia, imobilizar com talas, 

rolamento e colocação em prancha longa, remover para a 
ambulância. 

(B) Aplicar o colar cervical, alinhar e imobilizar em prancha 
longa, remover para ambulância e realizar acesso venoso 
para reposição volêmica a caminho do hospital. 

(C) Realizar intubação de sequência rápida, aplicar o colar 
cervical, iniciar reposição volêmica vigorosa, imobilizar 
principais fraturas e remover para a ambulância. 

(D) Aplicar manobras manuais de abertura da via aérea, aplicar 
colar cervical, 2 acessos venosos calibrosos com reposição 
rápida de ringer lactato, imobilização cuidadosa das fraturas 
e remover para a ambulância. 

 
99.   Paciente internado com derrame pleural foi submetido a 
toracocentese. O resultado da bioquímica do líquido retirado foi o 
seguinte: proteína = 2,2 g/dL; relação proteína pleural/plasmática 
= 0,2; DHL = 100 UI; relação DHL pleural/plasmática = 0,3. 
Tendo em conta essas informações, quais doenças podem ser 
incluídas no diagnóstico diferencial? 
 
(A) Tuberculose, pneumonia, pericardite 
(B) GNDA, insuficiência cardíaca, cirrose hepática 
(C) Pancreatite, sarcoidose, tuberculose 
(D) Tuberculose, embolia pulmonar, desnutrição grave 
 
100.   Homem de 35 anos de idade, recebeu há um ano e meio 
diagnóstico de hepatocarcinoma. À época, houve ressecção de 
um tumor de pequenas dimensões após tratamento 
quimioterápico. Por ocasião do surgimento de adinamia intensa, 
dores abdominais, anorexia, perda de peso, palidez acentuada e 
icterícia, estado geral comprometido, o paciente foi internado. Os 
exames laboratoriais e de imagem realizados identificaram novas 
lesões hepáticas e metástases em outros órgãos, que não 
responderam ao tratamento quimio e radioterápico instituído. Em 
sessão clínica para discussão do caso, foi aventada a 
possibilidade de iniciar o processo para a realização de 
transplante hepático, tendo o seu médico assistente optado pela 
não adoção desse procedimento. Em qual princípio da Bioética 
você considera que o médico assistente se baseou? 
 
(A) Autonomia 
(B) Justiça 
(C) Beneficência 
(D) Não maleficência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101.   A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na 
Saúde da Família (SF) sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica (AB), reconhecendo os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca 
destes princípios e diretrizes, analise as afirmações a seguir: 
 

I. Os serviços de saúde que atuam na AB por meio das 
Unidade Básicas de Saúde (UBS) devem receber e ouvir 
todas as pessoas que procuram seus serviços. 

II. Os serviços de saúde devem ofertar o cuidado, 
reconhecendo as diferenças nas condições de vida e 
saúde e de acordo com as necessidades das pessoas. 

III. Os serviços de saúde devem atender às necessidades da 
população nos campos do cuidado, da promoção e 
manutenção da saúde, da prevenção de doenças e 
agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e 
dos cuidados paliativos. 

IV. Os serviços de saúde devem estabelecer uma 
continuidade da relação de cuidado ao longo do tempo, de 
modo permanente e consistente. 

 
Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que 
contempla corretamente a classificação dos princípios ou 
diretrizes expostos: 
 
(A) I – Equidade, II – Integralidade, III – Longitudinalidade e IV – 

Universalidade 
(B) I – Integralidade, II – Longitudinalidade, III – Universalidade 

e IV – Equidade 
(C) I – Longitudinalidade, II – Universalidade, III – Equidade e IV 

– Integralidade 
(D) I – Universalidade, II – Equidade, III – Integralidade e IV – 

Longitudinalidade 
 
102.   O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, vem ao 
Brasil para uma reunião da OMS que tratará sobre um acordo de 
solidariedade entre os países. Durante a visita, inicia um quadro 
de sintomas gripais leves. Apreensivo com a possibilidade de 
estar acometido pela Covid-19, procura uma UBS e apresenta o 
cartão nacional de saúde de seu país. De acordo com a Portaria 
2.436, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
como deve ser conduzida a atenção ao primeiro-ministro? 
 
(A) Ele deve ser encaminhado a uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), pelo fato de seu domicílio não ser em 
território nacional. 

(B) O atendimento ao primeiro-ministro, como a qualquer outro 
estrangeiro na atenção primária, fica reservado a situações 
de emergência, devendo este ser realizado pela atenção 
especializada. 

(C) O acolhimento deve ser realizado de forma indiscriminada 
na unidade a qual ele procurou, pois a universalidade do 
acesso é um direito preservado, independentemente de sua 
nacionalidade. 

(D) O atendimento a pacientes estrangeiros deve ser realizado, 
inicialmente, por serviços de acesso especial, por hospitais 
ou clínicas particulares que encaminharão, caso necessário, 
para a atenção primária. 
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103.   João é médico generalista e está trabalhando numa equipe 
de saúde da família de uma UBS da zona rural há 3 meses. Na 
reunião de equipe, ele informa que notificou um caso de 
toxoplasmose gestacional atendido naquela semana e questiona 
sobre a utilização de instrumentos para a vigilância desse e de 
outros agravos no território. Em sua fala, ressaltou a importância 
dessas informações para a programação das atividades de 
promoção, prevenção e assistenciais da equipe. A equipe achou 
interessante a reflexão e decidiu entrar em contato com a 
Vigilância em Saúde do município, para tentar conseguir 
informações sobre os agravos de saúde notificados na área da 
equipe no último ano. O sistema de informação que pode fornecer 
esses dados é: 
 
(A) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
(C) Sistema de Informação Básica (SIAB) 
(D) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 
 
104.   O exercício da participação popular acontece em várias 
instâncias da sociedade, que têm como uma das funções 
fiscalizar e deliberar sobre o funcionamento do SUS. 
Com relação aos recursos financeiros do SUS, os quais devem 
ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua 
atuação e com suas movimentações fiscalizadas, identifique a 
instância de controle social responsável por fiscalizar essas 
movimentações: 
 
(A) Conselho de Saúde 
(B) Ministério da Saúde 
(C) Secretarias Estaduais de Saúde 
(D) Secretarias Municipais de Saúde 
 
105.   A Prevenção Quaternária tem como fundamento básico a 
ideia de primeiro não causar dano. Com o avanço das novas 
tecnologias de diagnósticos e medicamentosas, há o aumento 
nos riscos dos sobrediagnósticos e supermedicalização, 
transformando pessoas saudáveis em pessoas doentes e 
sofrendo efeitos graves de iatrogenias. Nesse contexto, os testes 
de rastreamentos são utilizados com o objetivo de encontrar, em 
pessoas assintomáticas, pessoas que se beneficiam de uma 
intervenção antecipada. Sobre a introdução de um teste de 
rastreamento na população, assinale o item correto: 
 
(A) O teste necessita ser capaz de ter especificidade suficiente 

para detectar a doença no período assintomático. 
(B) O teste deve apresentar sensibilidade suficiente para 

minimizar os resultados falso-positivos. 
(C) O Valor Preditivo Positivo do teste deve ser capaz de 

detectar que o indivíduo não tem a doença quando o seu 
resultado for positivo. 

(D) A prevalência (probabilidade pré-teste) é quando o indivíduo 
tem grande probabilidade de ter a doença antes mesmo do 
resultado do teste diagnóstico aplicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106.   De 1990 a 2007, a taxa de mortalidade infantil no Brasil 
apresentou tendência de queda, passando de 47,1/1.000 
nascidos-vivos em 1990 para 19,3/1.000 em 2007, com uma 
redução média de 59%, e em 2010, a queda da mortalidade de 
menores de 5 anos no Brasil foi reconhecida como uma das mais 
rápidas já alcançadas no mundo. 
Diversos fatores contribuíram para o cumprimento das metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, antes do prazo 
estipulado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre 
os fatores abaixo, a qual deles pode ser atribuído o maior impacto 
na redução da mortalidade infantil? 
 
(A) Programas sociais 
(B) Assistência ao pré-natal 
(C) Saneamento básico 
(D) Melhores condições de moradia 
 
107.   Analisando as causas de morte materna no mundo, é 
importante ressaltar que pode haver dificuldades no 
reconhecimento de suas causas indiretas. Tais indicadores 
remetem a reflexões na assistência obstétrica no Brasil para 
prevenção da mortalidade materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta de acordo com os critérios de 
mortalidade materna por causa obstétrica: 
 
(A) No Brasil, as principais causas de morte materna direta são 

as doenças hipertensivas, as síndromes hemorrágicas, as 
complicações do aborto e as infecções puerperais, estando 
intimamente relacionadas a fatores socioeconômicos. 

(B) Em vários países, mesmo desenvolvidos, as causas 
obstétricas diretas são as que têm menor relevância nas 
mortes maternas, mas as causas indiretas, que são 
decorrentes de doenças graves que se associam à 
gestação, exercem influência importante. 

(C) Entre as causas indiretas, a doença hipertensiva da 
gravidez, em particular pré-eclâmpsia e eclâmpsia, continua 
entre as três principais causas de mortalidade e morbidade 
materna em nível global. 

(D) Eclâmpsia e sedentarismo materno aumentam os riscos 
fetais, tendo sido encontrados associados ao aumento do 
risco de morte fetal, morte neonatal, restrição de 
crescimento intrauterino e parto prematuro. 
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108.   “Tabagismo e risco de câncer de tireoide: um estudo de 
coorte” é um artigo publicado de um estudo de coorte 
retrospectivo de 96.855 adultos coreanos, homens e mulheres 
com 18 anos de idade ou mais (Cho A, Chang Y, Ahn J, Shin H, 
Ryu S. Cigarette smoking and thyroid cancer risk: a cohort study. 
Br J Cancer. 2018 Aug; 119(5): 638-645. doi: 10.1038/s41416-
018-0224-5. Epub 2018 Aug 15. PMID: 30111870; PMCID: 
PMC6162293). 
Considerando que os estudos de coorte podem ser prospectivos 
ou retrospectivos, assinale a alternativa que corresponde às 
características desses estudos: 
 
(A) São estudos de intervenção em que o investigador 

seleciona um grupo de indivíduos expostos e um grupo de 
não-expostos e os acompanha durante um determinado 
período de tempo, para comparar a incidência da doença 
(ou condição) nos dois grupos. 

(B) São estudos observacionais em que o investigador 
seleciona um grupo de indivíduos expostos e um grupo de 
não-expostos e os acompanha durante um determinado 
período de tempo, para comparar a incidência da doença 
(ou condição) nos dois grupos. 

(C) São estudos observacionais que apresentam desvantagens 
como: incapacidade de avaliar múltiplos desfechos e 
doenças que são raras ou que têm uma longa latência. 

(D) São estudos de intervenção em que o investigador 
seleciona de forma aleatória os grupos que serão 
pesquisados, podendo comparar a prevalência de doenças. 

 
109.   Uma mulher gestante de 34 anos é diagnosticada com pré-
eclâmpsia no curso das 24 semanas de gestação. Foi levada à 
maternidade, apresentando cefaleia, escotomas e náuseas. Seus 
níveis pressóricos eram de 172 x 98 mmHg. Realizado parto de 
urgência, e o feto nasce prematuro com 29 semanas, 
necessitando de cuidados na UTI neonatal, onde acaba 
adquirindo uma pneumonia hospitalar, evoluindo com sepse e 
falecendo 10 dias após o nascimento. No preenchimento da 
Declaração de Óbito da criança, qual das seguintes opções deve 
ser colocada na última linha da parte I, representando a causa 
básica do óbito? 
 
(A) Sepse 
(B) Pneumonia Hospitalar 
(C) Prematuridade 
(D) Pré-eclâmpsia 
 
110.   A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 
distribuição mundial e de elevada transmissibilidade. Além disso, 
o coronavírus tem importante capacidade de penetrar e se 
desenvolver ou multiplicar em novo hospedeiro, ocasionando 
infecção, e de produzir casos graves ou fatais. Os conceitos 
acima apresentados se referem a: 
 
(A) Patogenicidade e antigenicidade 
(B) Infectividade e falácia ecológica 
(C) Infectividade e virulência 
(D) Letalidade e patogenicidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

111.   Uma médica de 70 anos, parte de uma equipe de Saúde 
da Família, recebe alunos do 1º ano de medicina para a primeira 
aula prática deles. Conta sua história e diz que está naquela área 
há 20 anos. Uma das alunas pergunta qual a principal mudança 
na área que ela notou. A médica conta que viu a população 
ganhar qualidade de vida, viver mais anos, diminuição de mortes 
por doenças infecciosas, principalmente após melhorias na rede 
de esgoto, nas escolas e creches, além de investimentos nas 
equipes multiprofissionais em tempo integral. 
Qual indicador de saúde reflete todas as mudanças populacionais 
descritas pela médica? 
 
(A) Esperança de vida ao nascer 
(B) Quantificação de Guedes 
(C) Índice de Swaroop-Uemura 
(D) Coeficiente de mortalidade geral 
 
112.   Paciente diabética, 55 anos, foi atendida em Pronto-
Socorro por febre há quatro dias, dor retrorbital, artralgia e 
mialgia. Negava dor abdominal, vômitos ou sangramentos. Ao 
exame, estava orientada, febril com T = 38°C, taquicárdica com 
FC = 105 bpm, eupneica, com PA 130 x 85 mmHg deitada, e 
110 x 70 mmHg em pé, sem edemas, ausculta cardíaca e 
respiratória sem alterações. Qual a conduta inicial para a principal 
hipótese diagnóstica? 
 
(A) Coleta de hemoculturas e início de antibioticoterapia de 

amplo espectro. 
(B) Coleta de hemograma e hidratação oral na unidade até 

resultado do exame. 
(C) Coleta de hemograma, albumina e transaminases, e 

hidratação venosa. 
(D) Coleta de líquor e início de antibioticoterapia empírica 

específica. 
 
113.   Um paciente de 27 anos foi a consulta em UBS por estar 
apresentado tosse, febre e coriza há cinco dias, e manchas 
vermelhas que iniciaram no rosto e evoluíram para o tronco há 1 
dia. Refere contato com primo que teve sintomas semelhantes há 
duas semanas. O caso ocorreu em julho de 2019; felizmente, 
houve boa evolução do quadro. Qual a complicação possível para 
o diagnóstico mais provável do caso? 
 
(A) Rinossinusite crônica 
(B) Pneumonia 
(C) Encefalite aguda 
(D) Piodermite 
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114.   A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção 
Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, para a 
expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior 
potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. 
Com relação às atribuições da ESF, é correto afirmar que: 
 

(A) É competência restrita do agente comunitário de saúde o 
processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(B) Deve realizar o cuidado integral à saúde da população 
adscrita apenas no âmbito da Unidade Básica de Saúde, 
evitando espaços comunitários e domicílios, escolas e 
associações. 

(C) Compete a todos os membros realizar a gestão das filas de 
espera, evitando a prática do encaminhamento 
desnecessário, com base nos processos de regulação 
locais (referência e contrarreferência). 

(D) Deve realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas 
de saúde controlados/compensados, independentemente do 
grau de dependência para as atividades da vida diária, 
conforme planejamento da equipe. 

 
115.   Analisando os índices demográficos de duas cidades, 
verificou-se que na cidade A, que possui 100 mil habitantes, 
nasceram 15 mil crianças e morreram 10 mil pessoas no último 
ano, e a média de filhos por mulher em idade fértil é de 1,8. Na 
cidade B, que também tem 100 mil habitantes, nasceram 10 mil 
crianças e morreram 15 mil pessoas no último ano, e a média de 
filhos por mulher em idade fértil é de 2,2. 
Como poderiam ser comparadas as taxas de natalidade e 
fecundidade das duas cidades? 
 

(A) Cidade A apresenta maior taxa de natalidade e menor taxa 
de fecundidade. 

(B) Cidade A apresenta menor taxa de natalidade e maior taxa 
de fecundidade. 

(C) Cidade B apresenta maior taxa de natalidade e maior taxa 
de fecundidade. 

(D) Cidade B apresenta menor taxa de natalidade e menor taxa 
de fecundidade. 

 
116.   Uma enfermeira, que estava grávida do seu primeiro filho e 
com 27 semanas de gestação, acidentalmente feriu o dedo com 
um pedaço de vidro, ao quebrar uma ampola de medicação no 
horário de expediente. Após isso, foi encaminhada ao 
atendimento. Tinha perdido seu cartão de vacinas e lembrava de 
ter feito vacina dT nos últimos 10 anos, mas não sabia a data e 
não tinha vacinado nesta gravidez. O ferimento foi lavado com 
água e sabão, sendo constatado que se tratava de um ferimento 
limpo e superficial. Nesta situação, assinale a alternativa que 
corresponde à profilaxia do tétano, indicada de acordo com as 
orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI): 
 

(A) São recomendadas três doses, sendo que a primeira deve 
ser com vacina dTpa, e a seguir duas doses da vacina dT. 

(B) São recomendadas três doses, sendo todas da vacina dT 
(dupla adulto). O intervalo entre as doses deve ser de um 
mês devido à gravidez. 

(C) Deve-se fazer uma única dose de reforço, idealmente com a 
dTpa. Considerar que a paciente deve ter o calendário 
completo. 

(D) São recomendadas, pelo fato da gravidez, as três doses 
com a vacina dTpa (difteria, tétano e pertussis-acelular). Se 
não estivesse grávida, deveria fazer apenas uma dose da 
dT. 

117.   Em dezembro de 2020, um médico da equipe de Saúde da 
Família apresentou, na reunião de planejamento da equipe, 
alguns dados da população da sua área de abrangência territorial 
do Distrito de Rosário, no município de Feliz, conforme tabela 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cenário simulado (situação hipotética) 
 

Diante dos dados apresentados, e considerando a importância do 
conhecimento da situação de saúde do território para o 
planejamento das ações e intervenções necessárias para suas 
implementações, assinale a alternativa que analisa de forma 
correta a situação: 
 

(A) O distrito de Rosário apresenta em 2020 uma taxa de 
mortalidade infantil (TMI) de 1 para cada 1000 nascidos 
vivos, o que representa uma TMI baixa. Em relação à 
COVID-19, observa-se uma letalidade de 0,5%. A equipe 
precisa centrar esforços para diminuir a incidência de Sífilis 
em gestantes, fortalecendo o pré-natal com ênfase para o 
início precoce deste, com ações de educação em saúde 
sobre essa temática, notificação dos casos, oferta de 
preservativos, além da vigilância dos casos durante o 
tratamento proposto, com o objetivo de minimizar o 
abandono do tratamento. 

(B) O distrito de Rosário apresenta em 2020 uma taxa de 
mortalidade infantil (TMI) de 33,3 para cada 1000 nascidos 
vivos, o que representa uma TMI média. Em relação à 
COVID-19, observa-se uma letalidade de 1%. A equipe 
precisa centrar esforços para diminuir a incidência de Sífilis 
em gestantes, fortalecendo o pré-natal com ênfase para o 
início precoce deste, com ações de educação em saúde 
sobre essa temática, notificação dos casos, oferta de 
preservativos, além da vigilância dos casos durante o 
tratamento proposto, com o objetivo de minimizar o 
abandono do tratamento. 

(C) O distrito de Rosário apresenta em 2020 uma taxa de 
mortalidade infantil (TMI) de 33,3 para cada 1000 nascidos 
vivos, o que representa uma TMI média. Em relação à 
COVID-19, observa-se uma letalidade de 0,5%. A equipe 
precisa centrar esforços para diminuir a incidência de Sífilis 
em gestantes, fortalecendo o pré-natal com ênfase para o 
início precoce deste, com ações de educação em saúde 
sobre essa temática, notificação dos casos, oferta de 
preservativos, além da vigilância dos casos durante o 
tratamento proposto, com o objetivo de minimizar o 
abandono do tratamento. 

(D) O distrito de Rosário apresenta em 2020 uma taxa de 
mortalidade infantil (TMI) de 33,3 para cada 1000 nascidos 
vivos, o que representa uma TMI alta. Em relação à COVID-
19, observa-se uma letalidade de 0,5%. A equipe precisa 
centrar esforços para diminuir a incidência de Sífilis em 
gestantes, fortalecendo o pré-natal com ênfase para o início 
precoce deste, com ações de educação em saúde sobre 
essa temática, notificação dos casos, oferta de 
preservativos, além da vigilância dos casos durante o 
tratamento proposto, com o objetivo de minimizar o 
abandono do tratamento. 
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118.   Gestante do primeiro trimestre comparece à ESF de um 
pequeno município do interior do estado para consulta médica. 
Traz o resultado de um exame laboratorial alterado. O médico fica 
em dúvida e decide acionar o serviço de telessaúde disponível. 
Qual ação de telessaúde ele buscará? 
 
(A) Teleconsulta 
(B) Teleconsultoria 
(C) Telediagnóstico 
(D) Telerregulação 
 
119.   Mulher de 40 anos procura o serviço de saúde, com queixa 
de dor e secreção em um dos mamilos. Afirma que percebeu um 
pequeno volume na mama há 2 meses, mas só agora os 
sintomas começaram a incomodá-la. Considerando as 
orientações do Instituto do Câncer para detecção precoce do 
câncer, o médico da unidade básica de saúde realiza o exame 
clínico das mamas e solicita exames complementares. Nesta 
ocasião, a conduta está ligada a qual nível de prevenção? 
 
(A) Prevenção Primária 
(B) Prevenção Secundária 
(C) Prevenção Terciária 
(D) Prevenção Quaternária 
 
120.   O Sistema Único de Saúde faz a hierarquia do sistema 
brasileiro de saúde em três níveis: baixa (unidades básicas de 
saúde), média (hospitais secundários e ambulatórios 
especializados) e alta complexidade (hospitais terciários). O 
paciente deve ser atendido nas unidades de saúde conforme a 
necessidade do quadro clínico. 
O sistema de referência e contrarreferência, dentre os serviços 
que compõem a rede do SUS, busca viabilizar e aprimorar o 
atendimento. Assim sendo, é pertinente afirmar que: 
 
(A) Pacientes de alta complexidade, atendidos em unidades 

básicas de saúde, não podem ser encaminhados 
(referenciados) para hospitais de alta complexidade. 

(B) Depois de ter sua necessidade atendida, o paciente só pode 
ser encaminhado (contrarreferência) para a mesma unidade 
que o referenciou. 

(C) O modelo SUS de hierarquização de referência e 
contrarreferência procura garantir acesso aos serviços do 
sistema de saúde - do mais simples até o mais complexo - 
de acordo com as necessidades do tratamento. 

(D) O sistema de referência e contrarreferência busca fazer a 
integração com outros setores da economia e a conjugação 
de recursos financeiros e tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


