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VOCÊ DEVE: 
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• Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, preenchendo por completo o círculo correspondente 
à letra escolhida. 
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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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CIÊNCIAS BÁSICAS 

 

1.   Paciente do sexo masculino de 52 anos foi internado devido a 
hipertensão arterial sistêmica descompensada e crise de gota. 
Identifique qual dos medicamentos utilizados por ele pode ter 
relação com a hiperuricemia: 

 

(A) Losartana 

(B) Metildopa 

(C) Hidroclorotiazida 

(D) Nifedipina 

 

2.   Mulher, 60 anos, comparece ao ambulatório com queixa de 
hipogeusia. Assinale a alternativa que contém os três pares 
cranianos que poderão estar envolvidos na etiologia da queixa da 
paciente: 

 

(A) I, IV e V 

(B) II, VI e I 

(C) III, XII e XI 

(D) VII, IX e X 

 

3.   Adulto jovem chega ao pronto-socorro trazido por familiares, 
com suspeita de intoxicação por raticida como tentativa de 
suicídio. Apresenta equimoses por todo o corpo e epistaxe. São 
solicitadas provas de coagulação e seu tempo de protrombina 
(TP) está alargado em relação ao controle. Qual dos agentes 
relacionados é a causa mais provável da intoxicação e qual seria 
o tratamento indicado? 

 

(A) Agente: malation / Tratamento: anticolinérgicos 

(B) Agente: warfarina / Tratamento: vitamina K 

(C) Agente: malation / Tratamento: vitamina K 

(D) Agente: warfarina / Tratamento: anticolinérgicos 

 

4.   Paciente de 75 anos procura assistência médica por 
apresentar anemia, alteração do hábito intestinal e constipação. 
Após colonoscopia, é feito diagnóstico de câncer de colo direito. 
Sobre a carcinogênese dessa patologia, assinale a alternativa 
verdadeira: 

 

(A) A mutação do k-RAS leva à inativação de genes 
supressores tumorais, ocasionando surgimento desse 
tumor. 

(B) A ativação do oncogene TP53 é o mais frequente associado 
ao câncer colon-retal. 

(C) No modelo de Vogelstein, ativar o proto-oncogene MLH1é 
fator responsável pela progressão adenoma-carcinoma. 

(D) A ativação do Fator de Crescimento Vascular Endotelial 
induz angiogênese, corroborando com invasão e 
metástases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.   Um grupo de pesquisa envolvendo adolescentes e adultos 
jovens precisa recrutar participantes de um ensaio clínico para 
teste de uma nova vacina para o controle de herpes vírus 
humano. O estudo está em fase 3 (última fase de estudo antes da 
obtenção do registro sanitário com o objetivo de demonstrar a sua 
eficácia). O grupo procura candidatos em escolas de ensino 
fundamental e médio para os grupos de teste e placebo. 

Um rapaz de 17 anos saudável se apresenta voluntariamente. Ele 
declara morar sozinho com sua avó e trabalha como auxiliar de 
pedreiro para ajudar na manutenção da casa. 

Qual das afirmativas abaixo representa a melhor resposta em 
relação aos cuidados éticos que a equipe de pesquisa precisa 
tomar em relação à inclusão desse indivíduo no estudo? 

 

(A) Considerando que se trata de uma vacina, o grupo precisará 
explicitar ao adolescente, antes da aplicação, se a dose que 
está sendo administrada é a dose real ou a dose placebo. 

(B) Para a preservação ética da pesquisa, não será coletada 
nenhuma informação pessoal, incluindo endereço, telefone 
ou quaisquer dados pessoais que identifiquem o 
adolescente para utilização futura. 

(C) Mesmo considerando a autonomia do adolescente, a equipe 
precisará do Termo de Consentimento Livre e Assentido de 
sua avó e do assentimento do adolescente na medida de 
sua compreensão. 

(D) Estudos em nível 3 dispensarão, em indivíduos saudáveis, a 
revelação a posteriori se o adolescente em questão tomou a 
vacina ou um placebo. 

 

6.   O metabolismo corresponde à soma das reações químicas 
que modulam a energia, sendo composto por vias de extração, 
vias de utilização e vias de armazenamento do excesso de 
energia. A homeostase do organismo, tanto no curto quanto no 
longo prazo, depende da regulação fina das vias que controlam o 
metabolismo. O diabetes mellitus representa um enorme desafio 
homeostático, sendo caracterizado pela hiperglicemia proveniente 
da secreção inadequada de insulina e/ou da resposta anormal 
das células-alvo. A hiperglicemia, comumente encontrada nos 
pacientes com diabetes, pode resultar em diversas adaptações 
endócrinas e consequências metabólicas, dentre elas: 

 

(A) Elevação da osmolaridade plasmática, com resultante 
estimulação central de sede e secreção de vasopressina 
(hormônio antidiurético) hipotalâmica. 

(B) Alcalose metabólica com hipoventilação compensatória, 
desencadeada pela redução de filtração glomerular renal e 
consequente elevação plasmática de bicarbonato. 

(C) Elevação da volemia pela elevação da osmolaridade 
plasmática, resultando na secreção de peptídeo natriurético 
atrial e oxitocina hipotalâmica. 

(D) Redução da secreção pancreática do hormônio glucagon, 
tipicamente encontrada no diabetes tipo 2, que auxilia na 
homeostase glicêmica. 
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7.   Homem de 38 anos comparece ao ambulatório de 
dermatologia apresentando uma lesão de pele no antebraço 
esquerdo de início há vários meses. Ele relata que no início o seu 
aspecto era plano, hiperemiado, bem delimitado. Após algum 
tempo, a lesão aumentou sua extensão e passou a mostrar 
bordos mais irregulares, hipercrômicos e elevados, e o centro 
passou a mostrar-se mais claro e levemente deprimido. Uma 
biopsia incisional foi realizada e o paciente retornou após 15 dias 
com o laudo anatomopatológico. A descrição microscópica afirma 
que não havia displasia epidérmica. Na derme, foi identificado um 
processo inflamatório crônico, por vezes de localização perineural 
e perianexial, com presença de granulomas. A pesquisa de BAAR 
e fungos por meio de colorações especiais foi negativa. Neste 
caso, o diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Carcinoma basocelular 

(B) Hanseníase 

(C) Esporotricose 

(D) Carcinoma espinocelular 

 

8.   A ideia central das vacinas é de mimetizar os estímulos 
coerentes com os necessários para aquisição de imunidade 
adquirida e específica. Diante deste cenário e da necessidade de 
se conhecer os detalhes da área para o desenvolvimento de 
novas vacinas, aponte quais agentes e mecanismos abaixo fazem 
parte da resposta fisiológica que resulta na adequada imunidade 
adquirida: 

 

(A) Os anticorpos, proteínas secretadas pelos plasmócitos, são 
expressos na superfície dos linfócitos T, tornando-os 
apresentadores de antígenos. 

(B) A imunidade adquirida é mediada primariamente pela 
atuação de uma linhagem específica de leucócitos, os 
eosinófilos, com papel citotóxico. 

(C) Na re-exposição ao antígeno específico, após a vacinação, 
a expansão clonal das células de memória é reduzida, 
promovendo uma resposta mais tênue. 

(D) Os linfócitos T auxiliares (Th) ligam-se a antígenos virais 
nos macrófagos e tornam-se ativados. Estas células Th 
ativadas estimulam linfócitos B e células citotóxicas. 

 

9.   Mulher, 20 anos, residente em região de floresta, procura a 
Unidade Básica de Saúde apresentando uma lesão na perna 
direita em forma de úlcera circular rasa, com aspecto 
granulomatoso no assoalho, com bordas elevadas e bem 
definidas; relata ter notado a lesão há quatro semanas, com 
realização de tratamento com antimicrobiano, sem melhora. A 
pesquisa de material colhido por raspagem da borda da lesão e 
corado pelo Giemsa acusou a presença de formas amastigotas no 
interior de macrófagos e espalhadas na lâmina. De acordo com o 
enunciado, o diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Leishmaniose tegumentar americana 

(B) Doença de Chagas 

(C) Tuberculose cutânea 

(D) Tungíase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.   A tuberculose primária manifesta-se em pessoas que não 
tiveram contato com o M. tuberculosis. Qual das alternativas 
abaixo melhor explica a reação inflamatória específica que ocorre 
nos pulmões do hospedeiro contra o bacilo M. tuberculosis nessa 
forma primária? 

 

(A) Após a fagocitose dos bacilos pelos macrófagos alveolares, 
ocorre inibição da acidificação e elevação do Ca++ 
intracelular. 

(B) Após contato com os bacilos ocorre necrose exsudativa de 
alvéolos, devido à liberação de substâncias oxidantes e 
elastases pelos neutrófilos. 

(C) Após a fagocitose dos bacilos pelos macrófagos alveolares, 
ocorre liberação da IL-12 e IFN-γ, modulando uma resposta 
do tipo Th1. 

(D) Após a fagocitose dos bacilos pelos macrófagos alveolares, 
ocorre liberação da IL-4, IL-10 e IL-13, modulando uma 
resposta do tipo Th2. 

 

11.   Mulher, 71 anos, chega ao serviço de urgência com queixa 
de dispneia. Foi avaliada clinicamente, sendo concluído o 
diagnóstico de edema agudo de pulmão. O doutorando de plantão 
questiona o preceptor sobre início do tratamento, o mesmo 
responde que a medicação de escolha será um diurético de alta 
potência, aplicado por via endovenosa, cujo mecanismo de ação 
principal corresponde à inibição do transportador de Na-K-2Cl na 
porção espessa do ramo ascendente da alça de Henle. 

Qual dessas drogas se encaixa na descrição do mecanismo de 
ação proposto para início de tratamento da paciente? 

 

(A) Hidrocloratiazida 

(B) Furosemida 

(C) Espironolactona 

(D) Amilorida 

 

12.   Pré-escolar é levado à emergência por sua mãe, 
apresentando febre, tosse e dificuldade para respirar há dois dias. 
O diagnóstico foi de pneumonia adquirida na comunidade, cujo 
agente mais frequente é o Streptococcus pneumoniae. Foi 
iniciada terapia empírica com um antibiótico beta-lactâmico, 
inibidor da parede celular bacteriana, com espectro de ação 
contra pneumococo. 

Considerando-se a hipótese diagnóstica e o mecanismo de ação 
da droga, qual o antibiótico indicado? 

 

(A) Piperacilina 

(B) Oxicilina 

(C) Meticilina 

(D) Amoxicilina 
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13.   Médico da ESF visitou uma residência e encontrou uma 
jovem sedentária que apresentava obesidade mórbida. Durante a 
conversa o médico ficou sabendo que os pais da moça 
apresentavam doenças cardiovasculares, como hipertensão e 
aterosclerose, e que ela possuía uma dosagem de triglicerídeos 2 
vezes acima dos valores recomendados. Além disso, a paciente 
relata que sua dieta é irregular com muitos carboidratos e lipídios. 

Baseado nesse relato, marque a alternativa que explica como o 
metabolismo de lipídios auxilia a explicar a situação apresentada: 

 

(A) A dosagem aumentada de triglicerídeos indica que a 
paciente possui um metabolismo lipídico que leva ao 
aumento do tecido adiposo, que por sua vez passará pela 
via metabólica denominada beta-oxidação, que prepondera 
neste momento. 

(B) A obesidade apresentada pela paciente pode ter como 
causa a elevada ingesta de carboidratos e lipídios que são 
metabolizados para produção de energia, porém o excesso 
pode levar a um aumento da taxa de triglicerídeos no 
sangue e mais acúmulo no tecido adiposo. 

(C) A formação dos triglicerídeos pode ser realizada utilizando 
intermediários da via glicolítica como o gliceraldeído-fosfato, 
logo, a paciente, consumindo muito carboidrato, pode 
estimular a produção de gordura. 

(D) A paciente poderia realizar algum tipo de atividade física, 
que poderia estimular o consumo dos lipídios e reduzir o 
peso, utilizando a via metabólica com apoio das 
mitocôndrias e L-Carnitina para colocar o glicerol na matriz 
e produzir ATP. 

 

14.   Criança apresentando fenda labial e palatina é atendida em 
UBS. Seus pais trabalham em uma pequena lavoura de produção 
orgânica. A mãe não realizou acompanhamento pré-natal, nega 
consumo de álcool ou tabagismo durante a gestação. 

Com base no que foi exposto no enunciado, qual alternativa 
descreve malformação apresentada pela criança do caso clínico? 

 

(A) As fendas labiais e do palato são anomalias craniofaciais 
comuns que decorrem de efeitos produzidos por 
substâncias teratogênicas (tais como cigarro, álcool, 
radiação, etc.) as quais a mãe se expôs durante a terceira 
semana da gestação, quando ocorre a palatogênese. 

(B) As fendas palatinas resultam da falta de fusão das 
prateleiras palatinas, processo que deveria ocorrer na sexta 
semana do desenvolvimento, de modo a viabilizar a 
formação completa do palato até o final da oitava semana 
do desenvolvimento embrionário. 

(C) As fendas palatinas resultam de falhas ocorridas durante a 
palatogênese, processo que se inicia na sexta semana do 
desenvolvimento embrionário e se estende até a 12ª 
semana do desenvolvimento, completando-se, portanto, 
durante o período de desenvolvimento fetal. 

(D) A palatogênese, processo de formação do palato, ocorre 
entre a quarta e a oitava semana do desenvolvimento 
embrionário, de modo que o surgimento de fendas palatinas 
resulta da fusão dos processos palatinos laterais durante 
esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Paciente do sexo feminino, 35 anos, portadora de Esclerose 
Múltipla (EM), comparece ao ambulatório de neurologia por 
apresentar nova manifestação da doença. No episódio atual, o 
quadro é de déficit motor no membro inferior direito, evidenciado 
por paresia, hiperreflexia, espasticidade e respostas plantares 
extensoras (sinal de Babinski). A EM é doença de natureza 
autoimune, que provoca desmielinização de fibras do SNC e se 
caracteriza por episódios distintos de instalação de déficits 
neurológicos motores e/ou sensitivos, com grande variedade de 
manifestações clínicas. 

A hiperreflexia (reflexo tendinoso profundo exagerado) da 
paciente é causada pela perda da contribuição inibitória: 

 

(A) De neurônios da via piramidal 

(B) Dos neurônios motores α 

(C) Dos neurônios aferentes 

(D) Dos neurônios motores gama 

 

16.   Assinale a alternativa correta em relação à interpretação de 
um hemograma: 

 

(A) Hemácias hipocrômicas, anisocitose, poiquilocitose, 
aumento da presença de reticulócitos, individualmente ou 
em conjuntos, nos levam ao diagnóstico de anemia 
aplástica. 

(B) Células esféricas com núcleos bilobulados e citoplasma rico 
em grânulos acidófilos caracterizam os eosinófilos. 

(C) Células esféricas, núcleos grandes basófilos, citoplasmas 
acidófilos, caracterizam os linfócitos B predominantes no 
sangue periférico. 

(D) O aumento do número de bastonetes se relaciona ao 
aumento da produção de neutrófilos pela medula óssea, fato 
que acompanha as infecções virais agudas. 

 

17.   Paciente de 20 anos de idade, masculino, trabalhador rural 
da cidade de São José do Egito (PE), é atendido numa UBS com 
quadro de febre há 16 dias, perda de peso e dor abdominal. Ao 
exame, apresentava palidez cutâneo-mucosa, hepatomegalia 
discreta e esplenomegalia volumosa, maciça e indolor. 
Hemograma evidenciando pancitopenia. O teste rápido com o 
antígeno recombinante K39 foi positivo. 

Considerando a hipótese diagnóstica mais provável para este 
paciente, qual a causa fisiopatológica da esplenomegalia? 

 

(A) Infiltração de células anormais. 

(B) Ocupação por granulomas disseminados. 

(C) Obstrução vascular pela hemólise. 

(D) Hiperplasia de células reticuloendoteliais. 

 

18.   Criança, 3 anos, sexo masculino, é encaminhada para 
avaliação por marcha na ponta dos pés, quedas frequentes e 
dificuldades para subir escadas. Ele apresenta dosagem de CPK 
de 3.000U/L (VR: 32 a 294U/L). Sabe-se que o mecanismo 
molecular mais comum para a hipótese diagnóstica envolve 
deleções e/ou duplicações de um ou mais éxons no gene da 
distrofina. 

Assinale a opção que indica a investigação molecular inicial mais 
adequada para este caso: 

 

(A) MLPA (amplificação multiplex de sondas dependente de 
ligação) 

(B) FISH (Hibridação in situ por fluorescência) 

(C) Análise de short tandem repeats (STRs) 

(D) Sequenciamento pelo método Sanger 
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19.   J.C.A., 50 anos, sexo feminino, parda, solteira, católica, 
bancária, natural e procedente de Barbalha-CE. Paciente relata 
que, há 4 dias, tem sentido dor abdominal moderada, distensão 
abdominal, flatulências, náuseas, hiporexia e mal-estar geral. Não 
consegue evacuar há 1 semana, sendo frequentes os episódios 
de constipação. Encontra-se em tratamento para transtorno 
depressivo com antidepressivo tricíclico (amitriptilina) e faz uso 
frequente de anticolinérgico (escopolamina) para cólicas 
intestinais. É diabética, mas relata não conseguir aderir a uma 
dieta mais saudável. Qual a provável explicação para os sintomas 
referidos pela paciente? 

 

(A) Os movimentos peristálticos estão inibidos, levando à 
constipação, enquanto os movimentos segmentares estão 
estimulados, levando à distensão abdominal. 

(B) A redução da motilidade está ligada à maior estimulação da 
liberação de adrenalina, devido à utilização de um 
anticolinérgico. 

(C) A utilização de medicamento anticolinérgico inibe a ação da 
acetilcolina em estimular o peristaltismo, o que contribui 
para a constipação. 

(D) A noradrenalina está inibida e não se liga ao receptor M3 do 
TGI, que promove aumento da motilidade e de secreções 
intestinais. 

 

20.   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) Mieloperoxidase 

(B) Histamina 

(C) Fator de Necrose Tumoral 

(D) P-Selectina 

 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

21.   Mulher, 30 anos, G2P1A0, parto vaginal a termo há 3 anos, 
chega à unidade básica de saúde para primeira consulta pré-natal 
na 10ª semana de gestação. Durante a anamnese, referiu ser Rh 
negativo e que após o primeiro parto “tomou uma vacina”, pois o 
primeiro filho é Rh positivo. O parceiro atual é o mesmo. 

Qual o seguimento mais adequado para esta paciente? 

 

(A) Solicitar o Teste de Coombs Indireto. 

(B) Solicitar o Teste de Coombs Direto. 

(C) Solicitar USG com Doppler da Artéria Cerebral Média. 

(D) Como realizou imunoprofilaxia anti-D, fez-se o rastreio após 
28 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.   Primigesta de 30 anos, idade gestacional 14 semanas, 
retorna à unidade básica de saúde com os exames de rotina 
solicitados na primeira consulta pré-natal. Refere estar 
preocupada, pois observou que no sumário de urina a taxa de 
glicose estava alta, embora a glicose de jejum estivesse normal. 
Não apresentava nenhuma queixa. 

Diante deste achado, qual a conduta mais adequada? 

 

(A) Solicitar teste oral de tolerância à glicose. 

(B) Iniciar dieta para diabética e encaminhar ao pré-natal de alto 
risco. 

(C) Informar sobre alta possibilidade de desenvolver Diabete 
Gestacional. 

(D) Tranquilizar a gestante, trata-se de glicosúria fisiológica da 
gestação. 

 

23.   Puérpera de 20 anos, G2PN2A0, casada, estudante 
universitária, no 30º dia após parto vaginal, comparece à unidade 
básica de saúde em aleitamento exclusivo. Deseja um método 
contraceptivo seguro e duradouro. Qual seria a melhor opção de 
contracepção para esta paciente? 

 

(A) Contraceptivo injetável mensal. 

(B) Anticoncepcional oral combinado de estrogênio e 
progesterona. 

(C) Anticoncepcional oral contendo apenas progesterona. 

(D) Dispositivo intrauterino de cobre. 

 

24.   Adolescente de 16 anos procura o ambulatório de 
ginecologia com queixa de dor pélvica de forte intensidade 
iniciada há 1 ano, no primeiro dia da menstruação, o que a 
impede de ir à academia. Menarca aos 13 anos de idade e DUM 
há 7 dias. Os ciclos menstruais eram irregulares, mas há 1 ano 
está regular (a cada 29 dias, 4 dias de menstruação). Nega 
relações sexuais. 

Qual a conduta mais apropriada, considerando o caso? 

 

(A) Prescrever anti-inflamatórios não hormonais para controle 
da dor. 

(B) Indicar a medicação opioide de horário para alívio da dor. 

(C) Realizar o exame com vaginoscópio para afastar 
malformação genital. 

(D) Solicitar cultura vaginal para Chlamydia trachomatis e 
Neisseria gonorrhoeae. 

 

25.   Mulher de 26 anos, casada, vem para consulta ginecológica 
de rotina pela primeira vez. Nega queixas clínicas e relata três 
parceiros prévios. 

Qual a melhor recomendação para o exame citopatológico de 
prevenção do câncer de colo, de acordo com o protocolo do 
INCA/MS? 

 

(A) A cada três anos, após dois exames normais consecutivos 
realizados com intervalo de 2 anos, até 65 anos. 

(B) A cada dois anos, após dois exames normais consecutivos 
realizados com intervalo de 1 ano, até 70 anos. 

(C) A cada três anos, após dois exames normais consecutivos 
realizados com intervalo de 1 ano, até 64 anos. 

(D) A cada três anos, após dois exames normais consecutivos 
realizados com intervalo de 2 anos, por tempo 
indeterminado. 
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26.   Gestante de 45 anos, G3P1A1, com idade gestacional de 32 
semanas, chega à emergência com história de perda de líquido 
há 24 horas. No início era em pequena quantidade, porém 
aumentou há cerca de 2 horas. O líquido é translúcido e sem odor 
fétido. Relata movimentação fetal presente e nega dor em baixo 
ventre. Ausculta fetal com 145bpm. Toque vaginal com colo 
fechado. Exame especular revela perda de líquido evidente pelo 
OCE. Qual a melhor conduta para esta paciente? 

 

(A) Corticoterapia, antibioticoterapia e observação de sinais de 
trabalho de parto e corioamnionite. 

(B) Indução do parto para evitar corioamnionite, sem 
necessidade de corticoterapia ou antibioticoterapia. 

(C) Corticoterapia, antibioticoterapia e preparar a paciente para 
cesárea imediata. 

(D) Antibioticoterapia e indução do parto imediata. 

 

27.   Mulher de 55 anos vem para consulta referindo ondas de 
calor intensas, sudorese e palpitações há cerca de 3 meses, em 
cerca de 8 episódios ao dia, acordando várias vezes à noite com 
esse quadro. A última mestruação ocorreu há cerca de 10 meses. 
Relata hipertrigliceridemia, além de história familiar de 
coronariopatia da mãe. Nega cirurgias prévias ou outras 
comorbidades. Ao exame, apresenta: IMC 24kg/m2, PA 
120/80mmHg, exame ginecológico sem anormalidades. 

Qual a melhor conduta para essa paciente? 

 

(A) Estrógeno e progestínico pela via oral. 

(B) Inibidores de recaptação de serotonina. 

(C) Estrogenioterapia isolada pela via oral. 

(D) Estrógeno e progestínico transdérmico. 

 

28.   Mulher de 50 anos, menopausada aos 48 anos, comparece 
para consulta ginecológica de rotina, assintomática. Ao exame 
físico, apresenta anexo direito móvel, aumentado de tamanho. 
Restante do exame físico sem alterações. O ultrassom 
transvaginal revela útero normal, eco endometrial de 4mm, anexo 
direito sem alterações e anexo esquerdo com tumoração sólida 
irregular de 11x8x5cm. Sobre o caso, é importante: 

 

(A) Investigar fatores de risco para o CA de ovário, como a 
multiparidade e o uso de contraceptivo oral por longos 
períodos. 

(B) Indicar ressonância magnética de pelve, considerada como 
primeira linha na investigação das massas anexiais. 

(C) Prosseguir investigação com indicação de cirurgia devido à 
suspeição em mulher após a menopausa. 

(D) Solicitar Ca19-9, que indica tumores benignos de ovário em 
valores abaixo de 100U/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   Paciente de 35 anos, G1P1vA0, comparece a consulta 
devido a ciclos regulares com aumento progressivo do fluxo 
menstrual, com duração média de 6 dias. A mudança no padrão 
menstrual iniciou-se há cerca de 2 anos. Atualmente, sem vida 
sexual ativa. Nega comorbidades ou uso de medicações. Traz 
laudo de citologia oncótica negativo para malignidade. 

Assinale o item que indica alteração de ultrassom transvaginal 
que pode explicar o quadro da paciente e uma proposta de 
tratamento compatível com os achados: 

 

(A) Útero de volume normal, textura heterogênea, às custas de 
nódulo sólido hipoecoico em parede anterior de corpo 
uterino, medindo 2,5cm e localização submucoso (FIGO 1). 
Tratamento proposto: miomectomia histeroscópica. 

(B) Útero de volume normal, textura heterogênea, às custas de 
nódulo sólido hipoecoico em parede anterior de corpo 
uterino, medindo 2,5cm e localização subseroso (FIGO 6). 
Tratamento proposto: miomectomia histeroscópica. 

(C) Útero de volume normal, textura homogênea, apresentando, 
em seu interior, imagem nodular ecogênica medindo 
1,1x0,7cm; podendo corresponder a pólipo endometrial. 
Tratamento proposto: histerectomia total 
videolaparoscópica. 

(D) Útero de volume normal, textura homogênea, endométrio 
fino. Ovários aspectos micropolicísticos. Tratamento 
proposto: anticoncepcional oral combinado. 

 

30.   Gestante de 15 anos, solteira, vem a consulta para iniciar 
seu pré-natal. Relata atraso menstrual há cerca de 2 meses. 
Nega comorbidades. Os pais não sabem sobre sua vida sexual, e 
ela prefere que continuem sem saber por enquanto. 

Qual a orientação mais adequada quanto ao acompanhamento 
pré-natal dessa paciente? 

 

(A) Informar aos pais, ao Conselho Tutelar e ao Ministério 
Público, devido ao crime de estupro de vulnerável nesse 
caso. 

(B) Manter o sigilo no acompanhamento, orientando a gestante 
sobre a necessidade de procurar diálogo com os pais. 

(C) Comunicar ao Conselho Tutelar, devido ao crime de estupro 
de vulnerável presumido. 

(D) Acolher e orientar a gestante sobre sua obrigatoriedade de 
comunicar o fato aos pais ou aos representantes legais, 
trazendo-os nas consultas restantes. 

 

31.   Paciente de 20 anos, G1P0A0, 170cm de altura, 39 
semanas gestacionais. Admitida em trabalho de parto às 18:00h, 
com 9cm de dilatação do colo uterino, fundo uterino medindo 
34cm, apresentação cefálica, plano-1 de De Lee, 3 contrações de 
50”/10’, bolsa íntegra, BCF 148, PA 110x75mmHg. Às 20:00h 
houve amniorrexe espontânea, líquido amniótico claro, colo 
uterino continuava com 9cm de dilatação, 2 contrações de 
30’’/10’. Qual a melhor conduta para essa paciente? 

 

(A) Cesariana 

(B) Misoprostol intravaginal 

(C) Parto a fórceps 

(D) Ocitocina 
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32.   Paciente de 19 anos, G2P0A1 (espontâneo), com 7 
semanas de gestação, veio para sua 1ª consulta de pré-natal. 
Refere crise depressiva muito intensa e que faz tratamento há 4 
meses, desde que sua genitora faleceu por Covid. Utiliza 20mg de 
paroxetina toda tarde. Qual a melhor conduta para essa paciente? 

 

(A) Manter a medicação, porque ela é liberada durante a 
gravidez. 

(B) Substituir a paroxetina pela fluoxetina. 

(C) Trocar a medicação pela clorpromazina até o final do 1º 
trimestre. 

(D) Suspender os antidepressivos imediatamente, porque são 
teratogênicos. 

 

33.   Puérpera de 23 anos foi submetida a cesariana há 4 dias por 

amniorrexe prematura, com idade gestacional de 35 semanas. 
Refere moderada dor na região hipogástrica e apresentou 
temperatura de 38,6ºC e 39,3ºC ontem e hoje, respectivamente. 
Ao exame físico: mamas sem ingurgitamento ou sinais flogísticos. 
Loquiação serosa, com odor fétido, útero palpável na cicatriz 
umbilical, amolecido e muito doloroso. Ferida operatória sem 
abaulamentos ou aumento da temperatura local. Qual esquema 
de antibiótico é mais adequado? 

 

(A) Ampicilina + cefalotina 

(B) Ceftriaxona + gentamicina 

(C) Clindamicina + metronidazol 

(D) Gentamicina + clindamicina  

 

34.   Gestante de 17 anos, com 25 semanas gestacionais, 

referindo várias vesículas e pequenas úlceras bastante dolorosas 
na região vulvar, com 3 dias de evolução. Refere 3 crises 
anteriores nos últimos 2 anos. Durante o exame físico, foram 
encontradas 6 pequenas úlceras superficiais e 6 vesículas 
agrupadas. Qual a conduta mais recomendada? 

 

(A) Parto cesariano com 39 semanas. 

(B) Aciclovir: 400mg via oral a cada 8 horas, durante 14 dias 
consecutivos. 

(C) Aciclovir: 400mg via oral a cada 8 horas, por 7 dias. 
Reiniciar com 36 semanas e suspender no início do trabalho 
de parto. 

(D) O parto com 40 semanas deverá ser cesariano, se a última 
crise de herpes genital tiver ocorrido após 37 semanas. 

 

35.   Mulher de 26 anos queixa-se que há 30 dias vem 

apresentando corrimento vaginal branco com odor fétido, que 
piora durante as relações sexuais. Refere prurido leve no local. 
Último coito há 6 meses. Ao exame físico: conteúdo vaginal 
branco-acinzentado, fluido e com odor, muco cervical 
transparente. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

(A) Vaginose bacteriana 

(B) Tricomoníase 

(C) Candidíase vulvovaginal 

(D) Vaginose bacteriana associada a tricomoníase 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.   Mulher de 30 anos comparece à emergência obstétrica 

referindo dor tipo cólica, sangramento vaginal de coloração 
escura com coágulos, iniciado há 12 horas, após período de 
amenorreia de 8 semanas. Ao exame físico, apresenta bom 
estado geral, hidratada, eupneica, PA 110x60mmHg e FC = 
76bpm. Toque vaginal apresenta útero com dimensões, 
consistência e mobilidade preservadas, colo uterino entreaberto e 
anexos impalpáveis. Ultrassonografia endovaginal realizada na 
urgência visibilizou eco endometrial de 25mm, com imagem 
sugestiva de restos ovulares, ovários normais. O diagnóstico 
provável e o manejo são, respectivamente: 

 

(A) Ameaça de abortamento; prescrição de progesterona via 
vaginal. 

(B) Abortamento completo; prescrição de antiespasmódicos. 

(C) Abortamento incompleto; realização da AMIU. 

(D) Abortamento retido; repouso. 

 

37.   Gestante de 18 anos, 32 semanas de gestação, durante 

consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde, 
apresenta VDRL 1:8, assintomática. O resultado do FTA-ABS 
ficará pronto em 15 dias. Qual a sua conduta? 

 

(A) Solicitar VDRL de controle após 30 dias. 

(B) Prescrever Penicilina Benzatina, intramuscular. 

(C) Tratar com Ceftriaxona, intramuscular. 

(D) Aguardar FTA-ABS antes de iniciar qualquer tratamento. 

 

38.   Secundigesta de 35 anos, G2PN1, com idade gestacional de 

41 semanas, encontra-se em trabalho de parto há 12 horas, com 
dilatação completa em período expulsivo. Relata sangramento 
abundante após o primeiro parto vaginal, tratado com balão 
intrauterino. Qual a principal medida para prevenir a hemorragia 
puerperal nesse caso? 

 

(A) Administração de 0,2mg (uma ampola) de metilergometrina, 
intramuscular. 

(B) Tração controlada do cordão umbilical, mesmo se 
profissional não treinado. 

(C) Clampeamento precoce do cordão umbilical (< 30 
segundos). 

(D) Administração de 10UI (duas ampolas) de ocitocina, 
intramuscular. 

 

39.   Mulher, 25 anos, primigesta, 32 semanas (pela DUM e pela 

USG de primeiro trimestre), dá entrada na emergência obstétrica 
com queixas de cefaleia e epigastralgia. Ao exame: estado geral 
bom, eupneica, corada, FC: 88bpm, PA: 160x110mmHg, DU 
ausente, BCF: 136bpm. Proteinúria de fita +++/4+. Traz cartão de 
pré-natal com valores tensionais normais durante todo o pré-natal.  

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta 
mais adequada para esta paciente? 

 

(A) Iniciar sulfato de magnésio, corticoterapia e realizar 
interrupção de gestação por via alta. 

(B) Prescrever metildopa, orientar decúbito lateral esquerdo, 
iniciar sulfato de magnésio e solicitar exames laboratoriais. 

(C) Prescrever hidralazina, corticoterapia, sulfato de magnésio e 
solicitar exames laboratoriais. 

(D) Iniciar sulfato de magnésio em dose dobrada, corticoterapia 
e preparo de colo com misoprostol. 
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40.   Paciente de 50 anos procurou o consultório médico 

assintomática. Realizou sua primeira mamografia há seis meses, 
porém não retornou para mostrar o exame. Sua mãe teve câncer 
de mama aos 55 anos. Traz mamografia com presença de nódulo 
espiculado em região posterior do quadrante súpero-lateral de 
mama esquerda, medindo 2,0x2,0cm - BI-RADS 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante deste achado, qual a melhor conduta? 

 

(A) Solicitar biópsia percutânea por agulha grossa (core-
biopsy). 

(B) Proceder a uma punção aspirativa por agulha fina (PAAF). 

(C) Indicar nodulectomia com avaliação de linfonodo sentinela. 

(D) Tranquilizar a paciente e orientar seguimento em curto 
intervalo. 

 

PEDIATRIA 

 

41.   Recém-nascido no 2° dia de vida, em aleitamento materno 

exclusivo, apresenta icterícia clinicamente evidente. Exame físico: 
ativo, corado, ictérico ++/4 até zona III de Kramer; ausência de 
visceromegalias. Exames complementares: BT: 15,7mg/dL; BI: 
14,9mg/dL; tipagem sanguínea: mãe: O positivo, RN: B positivo; 
Teste de Coombs direto: positivo. Presença de esferócitos. 

A principal hipótese diagnóstica é: 

 

(A) Icterícia do leite materno 

(B) Incompatibilidade ABO 

(C) Atresia de vias biliares 

(D) Incompatibilidade Rh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.   Alice, de 1 ano e 8 meses, foi a consulta no ambulatório de 

pediatria. A genitora tinha algumas dúvidas se o desenvolvimento 
da menor estava adequado para a idade e tinha receio que a 
criança fosse portadora do espectro autista. Diante deste 
contexto, podemos afirmar que: 

 

(A) O M-CHAT-R/F é uma ferramenta de triagem para o 
Transtorno do Espectro Autista, devendo ser aplicado na 
consulta independente se observado que Alice possui algum 
atraso ou alerta no desenvolvimento. 

(B) Um dos domínios a ser avaliado é a linguagem. Nesta idade 
espera-se, por exemplo, que a criança identifique objetos e 
suas respectivas imagens e considera-se um sinal de alerta 
se ela não conseguir combinar duas palavras para formar 
frases. 

(C) Uma das orientações a serem dadas aos cuidadores para 
estimular o desenvolvimento nesta faixa etária consiste em 
ouvir e cantar músicas fazendo gestos, incentivando que a 
criança os imite, para que ela aprenda a bater palmas e a 
dar tchau, por exemplo. Na idade de Alice, a presença 
destes marcos torna improvável o diagnóstico de autismo. 

(D) Durante a consulta, deve-se perguntar a respeito da rotina 
da criança e como é o relacionamento dela com os 
cuidadores. Se observado algum fator de risco para 
estresse tóxico, esta família deve ser encaminhada 
imediatamente à psicologia, não devendo o pediatra atuar 
neste contexto, para o diagnóstico diferencial de autismo 
com estresse tóxico. 

 

43.   Pré-escolar, 2 anos, é levado à emergência com quadro de 

tosse, febre (38ºC) e rinorreia mucosa bilateral há 2 dias. É 
medicado com sintomáticos, porém, dois dias depois, a criança 
retorna, pois passou a apresentar otalgia bilateral. A otoscopia 
revela hiperemia bilateral de membrana timpânica. Qual a 
conduta mais adequada? 

 

(A) Prescrever antibiótico oral. 

(B) Iniciar tratamento com antibiótico tópico. 

(C) Orientar sintomáticos e sinais de alarme. 

(D) Investigar a possibilidade de corpo estranho no ouvido. 

 

44.   Você é médica de família e comunidade e está realizando 

consultas de puericultura no interior da cidade de Itapipoca. 
Chega para avaliação uma menina de um ano de idade, com 
movimentos estereotipados simples repetitivos e dificuldade em 
retirar e colocar objetos fazendo movimento de pinça. A mãe está 
preocupada, pois acha que ela pode estar com algum tipo de 
transtorno do desenvolvimento.  

Assinale a alternativa que contém a alteração do desenvolvimento 
mais provável para o caso acima: 

 

(A) Transtorno opositor-desafiador 

(B) Transtorno do espectro autista 

(C) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(D) Transtorno de personalidade 
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45.   Paciente de cinco anos é levado à emergência com queixa 

de diarreia aquosa associada a vômitos, iniciados há quatro dias. 
Durante avaliação clínica, encontrava-se em regular estado geral, 
um tanto sonolento, com mucosa oral seca e olhos fundos. Sem 
outros achados patológicos. Com base no caso acima descrito, 
qual a classificação do status de hidratação dessa criança e qual 
a medida mais adequada, respectivamente? 

 

(A) Desidratação leve a moderada; iniciar hidratação venosa 
devido ao histórico de vômitos, que impede a via de 
reposição oral. 

(B) Desidratação grave; iniciar expansão volêmica com soro 
fisiológico / ringer lactato até desaparecimento dos sinais de 
desidratação. 

(C) Desidratação grave; iniciar expansão volêmica com solução 
glicofisiológica 1:1, seguida de manutenção com reposição 
de perdas. 

(D) Desidratação leve a moderada; iniciar terapia de reposição 
oral com controle de peso e reavaliação clínica de 1/1 hora. 

 

46.   Você está no internato acompanhando um médico de família 

e comunidade numa unidade básica de saúde e ele lhe pede para 
avaliar um menino de 10 anos com quadro cutâneo, caracterizado 
por lesões do tipo pápulas e vesículas, que progridem para 
pústulas e crostas melicéricas, localizadas na mão direita. Sem 
queda do estado geral e sem febre. 

De acordo com sua principal hipótese diagnóstica, assinale a 
opção que contém a indicação do tratamento mais correto: 

 

(A) Mupirocina pomada 

(B) Dexametasona creme 

(C) Miconazol pomada 

(D) Aciclovir pomada 

 

47.   Menino de 5 anos dá entrada na emergência com história de 

tosse seca persistente, dificuldade para respirar e cansaço há 
uma hora. Genitora relata que o paciente apresenta episódios 
semelhantes desde dois anos de idade. Ao exame físico, 
encontra-se agitado, com incapacidade de falar palavras, 
taquidispneico, cianose periférica. Saturação de oxigênio: 90%. 
Frequência respiratória: 66ipm. 

De acordo com o diagnóstico provável, qual a melhor conduta 
inicial a ser tomada? 

 

(A) Oxigênio e sulfato de magnésio urgente. 

(B) Broncodilatador de 4 em 4 horas e corticoide oral. 

(C) Oxigênio, broncodilatador de 20 em 20 minutos e corticoide 
endovenoso. 

(D) Oxigênio, broncodilatador de 4 em 4 horas e corticoide 
endovenoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.   Menina de 10 anos, já em acompanhamento ambulatorial 

regular, foi trazida à consulta de rotina na Unidade Básica de 
Saúde. Nega quaisquer queixas e tem antecedentes familiares de 
hipertensão (pai e avós paternos). Ela apresenta peso adequado 
para a idade (índice de massa corporal no percentil 50) e estatura 
por volta do percentil 50. A aferição da pressão arterial, sempre 
realizada com manguito adequado para a idade, revelou os 
seguintes valores nas últimas três consultas: 1) 113x72mmHg; 2) 
116x75mmHg; 3) 116x76mmHg.  

Com base nas informações, analise a tabela dos níveis de 
pressão arterial sistólica e diastólica para meninas de 10 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: adaptado de Flynn JT, et al. Pediatrics. 2017) 

 

Pode-se afirmar que a condição clínica da paciente se caracteriza 
como: 

 

(A) Pressão arterial elevada 

(B) Normotensão 

(C) Hipertensão arterial estágio 1 

(D) Hipertensão arterial estágio 2 

 

49.   Ao recepcionar uma criança em sala de parto, observa-se 

que há um defeito do fechamento da parede abdominal com 
exposição de alças intestinais que se encontram exteriorizadas, 
com o cordão umbilical se mostrando intacto e de inserção 
normal. A descrição refere-se a: 

 

(A) Onfalocele 

(B) Hérnia umbilical encarcerada 

(C) Hérnia diafragmática 

(D) Gastrosquise 

 

50.   Uma criança de 3 anos de idade apresenta edema 

generalizado, sendo solicitados exames para esclarecimento 
diagnóstico. O sumário de urina (Urina tipo 1) mostra proteinúria 
com cilindrúria e lipidúria. A proteinúria de 24 horas é maior que 
50mg/kg/dia. Os níveis séricos de colesterol estão elevados e há 
hipoalbuminemia, hipogamaglobulinemia e hipocomplementemia. 
Dentre os achados citados, qual o que poderia indicar a 
realização de uma biópsia renal? 

 

(A) Cilindrúria 

(B) Hipocomplementemia 

(C) Hipogamaglobulinemia 

(D) Proteinúria > 50mg/kg/dia 
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51.   Menina, 7 anos de idade, previamente hígida, telarca há 6 

meses, odor axilar, sem menarca, sem antecedentes familiares de 
distúrbio puberal. Sem consanguinidade. Ao exame: estadiamento 
puberal M3/P1; idade óssea: 10 anos. Exames: LH: 0,2mUI/mL 
(VR < 0,6); FSH: 1,7mUI/mL (VR < 5); Estradiol: 26pg/mL 
(VR < 20); LH após GnRH (pico): 14,7mUI/mL (VR < 6,9), RNM 
encéfalo: sem alterações. 

Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O estadiamento puberal é compatível com a idade 
cronológica da criança. 

(B) O estadiamento puberal acima utiliza os mesmos 
parâmetros dos meninos. 

(C) A idade óssea maior que a cronológica indica um maior 
crescimento no futuro. 

(D) A principal hipótese diagnóstica do caso é puberdade 
precoce central. 

 

52.   Parto vaginal a termo ocorrido há 18 horas, sem 

intercorrências. Obstetra relata diagnóstico de varicela na 
puérpera. O pediatra examina o recém-nascido e não encontra 
anormalidades.  

Com relação à conduta com o recém-nascido, que medida estaria 
indicada neste caso? 

 

(A) Prescrever um antiviral, como aciclovir. 

(B) Administrar imunoglobulina antivaricela-zoster. 

(C) Administrar vacina contra o vírus varicela-zoster. 

(D) Conduta expectante, pois o bebê não apresenta sinais 
clínicos. 

 

53.   Uma menina de 10 anos comparece ao posto de saúde por 

ser contactante próxima de adulto com tuberculose bacilífera. A 
criança tem baciloscopia negativa e teste rápido molecular para 
tuberculose (TRM-TB) negativo, sem alterações 
meningoencefálicas ou osteoarticulares. O teste de pontuação 
(escore) validado pelo Ministério da Saúde encontrou um valor de 
40 pontos. Qual a melhor conduta para a menina? 

 

(A) Diagnóstico de infecção latente por tuberculose e iniciar 
tratamento com isoniazida por 6 meses. 

(B) Diagnóstico pouco provável de tuberculose e continuar 
investigação terapêutica, caso apareçam outros sinais e 
sintomas. 

(C) Diagnóstico muito provável de tuberculose e iniciar 
tratamento com rifampicina + isoniazida + pirazinamina + 
etambutol por 2 meses, seguido de rifampicina + isoniazida 
por 4 meses. 

(D) Diagnóstico possível de tuberculose e iniciar esquema 
tríplice com rifampicina + isoniazida + pirazinamina por 2 
meses, seguido de rifampicina + isoniazida por 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.   Na maternidade, você atende um recém-nascido exposto ao 

HIV. Com relação ao manejo do recém-nascido frente ao risco da 
transmissão vertical do HIV, assinale a alternativa correta, de 
acordo com o Ministério da Saúde (PCDT/2022): 

 

(A) Notifique toda gestante diagnosticada com HIV e todo 
recém-nascido com infecção comprovada, após a realização 
da carga viral. 

(B) Todo recém-nascido exposto ao HIV deverá receber 
Nevirapina e Zidovudina, endovenosa e com início nas 
primeiras 12 horas de vida. 

(C) O risco de transmissão vertical do HIV continua por meio da 
amamentação nas gestantes que fazem uso adequado do 
esquema antirretroviral (ARV). 

(D) Recém-nascido de mãe HIV positiva deve ser aspirado de 
forma vigorosa, na sala de parto, para remoção da secreção 
em vias aéreas e prevenção da contaminação. 

 

55.   Primípara, vem ao PSF para consulta com o seu lactente de 

um mês de vida. Relata que não está conseguindo amamentar 
efetivamente seu filho e nota que a criança vem perdendo peso. A 
paciente reclama de dor na região mamária, sem outras queixas. 
Tem história de mamoplastia há dois anos. Exame físico: 
temperatura axilar 37,8ºC, dor, hiperemia leve e aumento do 
volume em ambas as mamas. Fissuras em complexo aréolo-
mamilar à direita. Palpação: mamas endurecidas em ambos os 
quadrantes externos, expressão láctea positiva bilateral. Restante 
do exame físico normal.  

Quais as melhores condutas para o caso? 

 

(A) Clindamicina oral e compressas mornas. 

(B) Analgésico e ordenha mamária. 

(C) Cabergolina e enfaixamento mamário. 

(D) Oxacilina endovenosa e compressas frias. 

 

56.   Escolar do sexo masculino, 8 anos de idade, com síndrome 

de Down. Apresentou quadro de dor de intensidade progressiva 
em tornozelo direito, acompanhado por discreto edema, que 
respondeu parcialmente ao uso de corticosteroides. Ao exame 
físico observa-se palidez, adinamia, manchas hemorrágicas em 
membros e febre. Hemograma: Hb = 9,1g/mL; Leucócitos = 
12.300/mm3, com diferencial normal. Plaquetas 110.000. 

A principal hipótese diagnóstica a ser afastada e o exame mais 
importante para a confirmação deste diagnóstico são: 

 

(A) Leucemia linfoide aguda; mielograma. 

(B) Febre reumática; ecocardiograma com doppler. 

(C) Artrite idiopática juvenil; biopsia sinovial. 

(D) Artrite tuberculosa; exame do líquido sinovial. 

 

57.   Uma criança de 8 meses apresenta uma crise epiléptica 

generalizada, de cerca de 10 minutos de duração, associada com 
o primeiro episódio de febre por um estado gripal que está 
iniciando. O exame neurológico está normal e, após o episódio, a 
criança encontra-se alerta e com bom aspecto geral. Qual a 
melhor conduta neste caso? 

 

(A) Iniciar fenobarbital gotas até resultado de EEG e TC de 
crânio. 

(B) Realizar punção lombar e exames hematológicos, por se 
tratar de crise epilética prolongada. 

(C) Tranquilizar a família e esclarecer que a criança pode 
apresentar outras crises epilépticas em outros episódios 
febris. 

(D) Fazer antitérmico de 4/4 horas, evitando o aparecimento de 
febre e risco de novo episódio epiléptico. 
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58.   Lactente de 6 meses de idade, levado à emergência com 

história de rinorreia hialina e tosse seca há 3 dias. Há 24 horas 
com piora progressiva do quadro. Nega febre. Nega episódios 
anteriores de cansaço ou sibilância. Ao exame encontra-se 
taquidispneico, com frequência respiratória de 50ipm, acianótico e 
com tiragens intercostais. Ausculta pulmonar: roncos, sibilos e 
crepitações bilaterais. Saturação de O2 de 92% em ar ambiente. 
RX de tórax com hiperinsuflação. A hipótese mais provável e a 
conduta mais adequada seriam: 

 

(A) Asma brônquica; salbutamol por via inalatória + 
corticosteroide intravenosa + O2 suplementar. 

(B) Pneumonia bacteriana; antibiótico intravenoso, salbutamol 
por via inalatória + O2 suplementar. 

(C) Pneumonia viral; antiviral + lavagem nasal + salbutamol por 
via inalatória. 

(D) Bronquiolite viral aguda; lavagem nasal + hidratação venosa 
+ O2 suplementar. 

 

59.   Uma menina de 7 anos chega à emergência apresentando 

vários hematomas em face, membros superiores e inferiores com 
fratura em galho verde no braço direito e sangramento bucal com 
perda de dois dentes incisivos centrais. A criança está muito 
assustada, esconde o rosto e não responde ao interrogatório. A 
mãe informa que ela caiu do brinquedo no parquinho. A menina 
não tem ido à escola, está emagrecida e tem atraso no cartão 
vacinal. Solicitada internação hospitalar, que é recusada pela 
genitora, por ela não ter como permanecer acompanhando a 
criança no hospital. Qual a melhor conduta? 

 

(A) Notificar o caso ao conselho tutelar, mantendo a criança 
resguardada em segurança, idealmente com a família 
ampliada até parecer ser emitido. 

(B) Liberar a mãe e manter a criança internada até que esta 
fique mais calma e possa se manifestar. 

(C) Liberar a mãe com a criança, solicitando retorno precoce 
para reavaliação. 

(D) Atender a criança, transferir o caso para o serviço social, 
competindo a este a resolução do problema e 
encaminhamento da situação para atenção primária. 

 

60.   Criança de 4 anos, internada em enfermaria com uma 

massa cervical com diagnóstico a esclarecer. O acadêmico de 
medicina fotografa a massa cervical. Sobre a divulgação desta 
foto, está correto afirmar que: 

 

(A) As fotos podem ser colocadas em redes sociais em grupos 
compostos por médicos ou profissionais de saúde, com 
finalidade de discussão do caso clínico. 

(B) A utilização de tarjas nas fotos torna desnecessária a 
solicitação da autorização dos responsáveis. 

(C) As fotos podem ser utilizadas com finalidade de promover 
tratamentos ou procedimentos, desde que com a 
autorização prévia por escrito dos pais ou responsáveis. 

(D) A apresentação das fotos está restrita a eventos e trabalhos 
científicos, e com a autorização prévia dos responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CLÍNICA MÉDICA 

 

61.   Você atende na UBS um homem de 48 anos, em tratamento 

para trombose venosa profunda há 2 meses. Está em uso de um 
anticoagulante antagonista da vitamina K e traz uma 
recomendação de exame de rotina para avaliar a eficácia da 
referida medicação. 

Que exame é o mais indicado para verificar esse controle? 

 

(A) Tempo de protrombina 

(B) Contagem de plaquetas 

(C) Fator X-ativado 

(D) Tromboplastina parcial 

 

62.   Uma paciente de 23 anos foi à consulta em Unidade Básica 

de Saúde, pois passou a usar crack há três meses e gostaria de 
parar. Há cinco anos recebera o diagnóstico de transtorno bipolar 
tipo 2, sendo tratada com lítio. Tinha desajuste familiar por 
relação difícil com o padrasto e recentemente havia terminado um 
relacionamento, o que a levou a se envolver com outras pessoas, 
resultando no uso da droga. Foi orientado, então, um plano 
terapêutico. Qual abordagem terapêutica deve ser útil a curto 
prazo para esse caso? 

 

(A) Início de antipsicótico 

(B) Psicanálise 

(C) Troca do estabilizador do humor 

(D) Terapia familiar  

 

63.   Paciente de 40 anos estava internado, devido a quadro de 

icterícia há 15 dias. Já vinha apresentando um quadro de astenia 
e anorexia há 6 meses. Durante investigação, foram encontrados: 
bilirrubinas, AST e ALT elevados; HbsAg positivo; HbeAg 
negativo; anti-HbeAg positivo; DNA do vírus B presente com 
valores baixos. Foi submetido a biópsia hepática, e 
posteriormente iniciada terapia antiviral. 

O paciente encontra-se em que fase de sua doença crônica? 

 

(A) Tolerância imunológica 

(B) Portador inativo 

(C) Reação imune 

(D) Reativação 
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64.   Homem, 52 anos, dá entrada em uma emergência do interior 

do estado com queixa de dor torácica em aperto, com irradiação 
para o braço esquerdo há duas horas, associada a sudorese. É 
hipertenso, tabagista e teve diagnóstico recente de neoplasia de 
sistema nervoso central, em programação de tratamento curativo. 

Devido à distância, o deslocamento até um centro hospitalar com 
cardiologia é de 3 horas. Fez o ECG abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a conduta adequada para esse paciente? 

 

(A) Infusão de estreptoquinase em 30 minutos 

(B) Cateterismo cardíaco 

(C) Dosagens seriadas de troponina  

(D) Infusão de alteplase em 120 minutos 

 

65.   Você está na enfermaria de clínica médica e avalia uma 

mulher, 51 anos, casada, procedente do sertão de PE, que está 
internada para investigar o seguinte quadro clínico: ganho de 
peso (6kg), cabelo fraco e cansaço intenso há cinco meses, que 
vem piorando. Antecedentes pessoais: diagnóstico de vitiligo há 
um ano. Ao exame físico, apresenta aumento difuso da tireoide 
com consistência firme e irregular, além de edema pré-tibial não 
depressível. Resultados dos exames feitos durante a internação: 
TSH = 12mUI/mL (valor de referência: 0,4 - 4,0); T4 livre = 
0,32μg/dL (valor de referência: 0,6 - 1,3); antiperoxidase 
tireoidiana = 300UI/mL (valor de referência: < 35); anticorpo anti-
receptor de TSH = 0,9UI/L (valor de referência: < 1,75UI/L); 
ultrassonografia de tireoide evidencia aumento heterogêneo de 
tireoide sem nódulos. 

Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

(A) Doença de Graves 

(B) Hipertireoidismo 

(C) Tireoidite de Hashimoto 

(D) Hipotireoidismo subclínico 

 

 

 

 

 

 

 

66.   Paciente do sexo masculino, 58 anos, portador de HAS e 

cardiopatia hipertensiva, internado com quadro de diarreia líquida 
volumosa, alguns episódios de vômitos, febre elevada há cerca 
de 48 horas, além de hipotensão arterial e confusão mental. Ao 
exame físico: taquipneico; PA: 70/40mmHg; AP normal; AC: RCR, 
2 tempos; FC: 120bpm, com sinais de desidratação. Coletado 
hemoculturas e outros exames laboratoriais, feito reposição com 
solução fisiológica 2500mL, sem melhora dos níveis pressóricos, 
sendo iniciado noradrenalina em infusão contínua (com melhora 
da pressão arterial para 85/65mmHg), antibioticoterapia sistêmica 
e transferido para terapia intensiva. Após hidratação endovenosa 
inicial, exames revelaram: ureia = 70mg/dL; creatinina = 
1,5mg/dL; Na+ = 130mEq/L; K+ = 6,9mE/L; pH = 7,0 com HCO3 = 
8mEq/L; Hb = 11g/dL. Diurese de 150mL após reposição hídrica. 

Qual a conduta mais adequada neste momento? 

 

(A) Método hemodialítico lento e contínuo, devido gravidade da 
sepse e instabilidade hemodinâmica. 

(B) Hemodiálise convencional intermitente, devido acidose 
metabólica severa, hipercalemia, falha de resposta diurética 
com infusão salina. 

(C) Sem indicação de iniciar diálise, devendo apenas ser 
prescrito bicarbonato de sódio para acidose metabólica e 
medidas para hipercalemia. 

(D) Diálise peritoneal, por ser de maior eficiência nesta situação 
e pela instabilidade hemodinâmica. 
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67.   Paciente do sexo feminino, 32 anos, procura emergência do 

hospital de sua cidade com história de febre, dor lombar à direita 
há 48 horas e vômitos. Tem antecedentes de nefrolitíase de 
repetição há cerca de 8 anos. Ao exame: temperatura = 38,5ºC; 
PA = 130/70mmHg; FC = 105bpm; Giordano positivo à direita. 
Creatinina = 1,3mg/dL; leucócitos = 18.000/mm3, com 12% de 
bastões; Hb = 13g/dL; PCR = 32mg/dL. Sumário de urina: 
pH = 5,0, leucócitos 30/campo, bacteriúria moderada, hemáceas 
10/campo, presença de cristais como demonstrado na figura 
abaixo. Ultrassom do trato urinário com imagem sugestiva de 
cálculos na pelve renal direita e moderada hidronefrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://webpath.med.utah.edu/TUTORIAL/URINE/URIN079.html) 

 

Qual o fator de risco para infecção do trato urinário desta paciente 
e a conduta mais adequada? 

 

(A) Nefrolitíase de estruvita; internação em enfermaria, 
antibioticoterapia endovenosa com ciprofloxacina e 
posteriormente conduta urológica para desobstrução do 
trato urinário/eliminação dos cálculos, alcalinização da urina 
e hidroclorotiazida. 

(B) Nefrolitíase de oxalato de cálcio; internação em terapia 
intensiva, antibioticoterapia endovenosa com piperacilina-
tazobactan e posteriormente conduta urológica para 
desobstrução do trato urinário/eliminação dos cálculos, 
hidroclorotiazida e citrato de potássio. 

(C) Nefrolitíase de cistina; internação em enfermaria, 
antibioticoterapia endovenosa com ceftriaxona e 
posteriormente conduta urológica para desobstrução do 
trato urinário/eliminação dos cálculos, alcalinização da urina 
e terapia específica para cistinúria. 

(D) Nefrolitíase de ácido úrico; tratamento domiciliar com 
antibioticoterapia oral com ciprofloxacin e posteriormente 
alcalinização da urina com citrato de potássio e controle de 
hipeuricemia/hiperuricosúria, se for confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.   Mulher de 54 anos comparece ao ambulatório de clínica 

médica em decorrência de dor e edema em punhos, tornozelos e 
joelhos, mais intensa ao acordar, melhorando após 
movimentação, com rigidez matinal de 2 horas, quadro esse 
iniciado há 4 meses, associado a febre, perda de peso, lesões 
cutâneas e dor neuropática de evolução progressiva há 3 meses. 
Relatava asma e sinusite de repetição há seis anos. Ao exame 
físico, foram observadas lesões purpúricas, dolorosas, em 
membros inferiores, além de exame neurológico com força 
muscular e sensibilidade reduzidas em membros inferiores. Traz 
os seguintes exames laboratoriais: velocidade de 
hemossedimentação (VHS) de 100mm; Proteína C Reativa de 
4,45mg/dL; Fator Antinuclear (FAN) e Fator Reumatoide não 
reagentes; p-ANCA reagente e c-ANCA não reagente; dosagem 
de C3 e C4 normais. Em tomografia computadorizada de alta 
resolução de tórax, foram evidenciados infiltrados e nódulos 
pulmonares não cavitários e na tomografia de seios paranasais foi 
evidenciada sinusiopatia. 

Considerando o contexto clínico, qual o diagnóstico apropriado ao 
caso? 

 

(A) Vasculite reumatoide 

(B) Granulomatose eosinofílica com poliangiíte 

(C) Granulomatose com poliangiíte 

(D) Vasculite crioglobulinêmica 

 

69.   Homem de 35 anos procurou assistência médica, devido a 

quadro de astenia e náuseas persistentes há aproximadamente 
10 dias. Negava comorbidades, uso de medicações, cirurgias, 
hemotransfusões, tatuagens, tabagismo, etilismo significativo ou 
uso de drogas ilícitas. Relatava relação sexual desprotegida há 
uns 2 meses. Exame físico sem alterações, exceto por discreta 
hepatomegalia dolorosa. Avaliação laboratorial mostrou, de 
alteração significativa, alanina aminotransferase de 1500U/L e 
aspartato aminotransferase de 1200U/L. Diante da principal 
hipótese diagnóstica, quais seriam os marcadores sorológicos 
mais prováveis de estarem positivos nesse momento? 

 

(A) HBsAg, Anti-HBc IgG e Anti-HBs 

(B) HBsAg, HBeAg e Anti-HBc IgG 

(C) HBsAg, HBeAg e Anti-HBc IgM 

(D) HBsAg, Anti-HBe e Anti-HBc IgM 

 

70.   Senhora de 34 anos de idade procurou assistência médica 

com queixas de palidez e adinamia. Refere aumento do fluxo 
menstrual há dois anos e três gravidezes. Exame físico apresenta 
palidez +/4+. Realizou o hemograma: 
 

 
 

Baseado na hipótese diagnóstica, qual o próximo exame 
complementar a ser pedido? 
 

(A) Transferrina / Capacidade total de ligação ao ferro 

(B) Ferro sérico 

(C) Esfregaço de sangue periférico 

(D) Reticulócitos 
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71.   Mulher de 32 anos, com câncer de estômago metastático 

para ossos, fígado e pulmão, apresentando dor intensa por 
compressão medular após fratura patológica de vértebra lombar. 
Iniciado radioterapia paliativa, sem melhora importante após 5 
sessões. A paciente solicita para não ser mais submetida ao 
procedimento, por não notar melhora e ter muito desconforto, 
mesmo com dose otimizada de morfina, pela mobilização no leito. 
A mesma também informa que não deseja ser submetida a meios 
artificiais de prolongamento da vida. O médico assistente 
concorda com a decisão da paciente e cancela a radioterapia. 

Qual princípio bioético o médico assistente aplicou ao concordar 
com a paciente? 

 

(A) Não maleficência 

(B) Beneficência 

(C) Justiça 

(D) Autonomia 

 

72.   Paciente do sexo masculino, 43 anos, acompanhado no 

ambulatório de Pneumologia com DPOC (Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica). Apresenta dispneia leve quando sobe 
escadas ou ladeiras, porém sem dispneia nas atividades diárias 
no plano. Relata tosse seca eventual, sem secreção. Nega dor no 
peito, dificuldade para dormir e não sente desconforto ou falta de 
energia para sair de casa (pontuação no Teste de Avaliação de 
DPOC (CAT-COPD Assessment Test) menor que 10). Nega 
qualquer exacerbação do quadro no último ano e nunca foi 
hospitalizado pela doença. À espirometria, apresentou VEF1 
(Volume Expiratório Forçado no 1º segundo) pós-broncodilatador 
de 85% do predito. Baseado na classificação de gravidade desse 
paciente, qual deve ser o tratamento a ser instituído? 

 

(A) Terapia tripla (beta2-agonista de longa duração + 
anticolinérgico de longa duração + corticoide inalatório). 

(B) Monoterapia broncodilatadora (beta2-agonista de longa 
duração ou anticolinérgico de longa duração). 

(C) Terapia dupla broncodilatadora (beta2-agonista de longa 
duração + anticolinérgico de longa duração). 

(D) Monoterapia broncodilatadora (beta2-agonista de longa 
duração ou anticolinérgico de longa duração) + inibidor 
seletivo da fosfodiesterase (roflumilaste). 

 

73.   Homem, 60 anos, motorista de ônibus, com histórico de 

DM2 com tratamento irregular há 20 anos, apresenta dor (escala 
analógica visual 4/10) com sensação de formigamento e 
queimação em pés, principalmente ao final do dia. Também refere 
dormência eventual. Ao exame, apresenta redução do reflexo 
aquileu bilateral e hipoestesia vibratória e térmica. 

Qual tratamento de primeira linha é recomendado para a condição 
que o paciente apresenta? 

 

(A) Capsaicina 

(B) Pregabalina 

(C) Venlafaxina 

(D) Tramadol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.   Homem de 50 anos, hipertenso, em uso de losartana, 

procura a unidade de saúde levando exames realizados há 3 
meses. O paciente é assintomático. Nesses exames, consta 
glicemia de jejum de 130mg/dL. Qual a melhor conduta a ser 
adotada? 

 

(A) Orientar dieta, iniciar metformina 500mg/dia e repetir 
glicemia e hemoglobina glicada em 90 dias. 

(B) Solicitar teste de tolerância oral à glicose com sobrecarga 
de 50g e realizar controle de glicotestes em jejum diários 
durante uma semana. 

(C) Agendar retorno breve para paciente trazer resultados de 
nova glicemia de jejum e hemoglobina glicada. 

(D) Solicitar HOMA IR (modelo de avaliação da homeostase - 
resistência à insulina) e agendar retorno em 30 dias. 

 

75.   Mulher de 48 anos, referindo, há 3 meses, dor moderada 

epigástrica que alivia com a alimentação, porém retornando em 3 
a 4 horas com menor intensidade. Eventualmente acorda à noite 
pela dor. Nega outros sintomas gastrointestinais. Faz uso de 
bebida alcoólica nos finais de semana. Previamente hígida e sem 
comorbidades. Nega uso de medicações. Ao exame, apenas 
identificado desconforto à palpação profunda em região 
epigástrica. 

Considerando a hipótese diagnóstica mais provável, dentre os 
abaixo, qual o exame de escolha para confirmação diagnóstica? 

 

(A) Ultrassonografia do abdômen superior 

(B) Endoscopia digestiva alta 

(C) Tomografia computadorizada do abdômen com contraste 

(D) pHmetria esofágica com teste de impedância 

 

76.   Homem de 35 anos vem a consulta em unidade de atenção 

primária de saúde, para fazer uma “pesquisa de câncer de 
intestino”, pois recebeu recentemente a informação que seu 
cunhado de 58 anos recebeu esse diagnóstico. Ele se encontra 
assintomático e não usa medicamentos. Nega outros casos de 
neoplasia na família e não tem história familiar conhecida de 
doença inflamatória intestinal ou polipose colônica. O exame 
físico se encontra normal, exceto por IMC 26,4kg/m2. Com 
relação ao rastreamento de câncer colorretal para esse paciente, 
a recomendação é: 

 

(A) Não solicitar exame complementar algum nesse momento e, 
se não houver mudança no quadro, solicitar exame de 
rastreio aos 40 anos. 

(B) Solicitar colonoscopia nesse momento e, caso o resultado 
seja negativo, repetir o exame a cada 10 anos. 

(C) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes nesse 
momento e, caso o resultado seja negativo, repetir o exame 
anualmente. 

(D) Não solicitar exame complementar algum nesse momento e, 
se não houver mudança no quadro, solicitar exame de 
rastreio aos 50 anos. 
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77.   Homem de 65 anos se encontra internado há 2 dias em uma 

enfermaria de hospital geral devido a um quadro de astenia, 
inapetência e pancitopenia, surgidas há 1 mês. O paciente tinha 
antecedentes de hipertensão arterial e dislipidemia, e vinha em 
uso de Losartana 50mg/dia e Sinvastatina 40mg/dia. Há cerca de 
4 meses, começou a apresentar episódios de parestesias em 
mãos e pés, que não melhoraram com a reposição de 
benfotiamina. Nos meses subsequentes, começou a apresentar 
um quadro progressivo de astenia e fadiga, com posterior 
inapetência, culminando com a perda de peso de cerca de 3kg. 
Nega febre ou sangramentos em todo o período. Negava também 
cefaleia, artralgias ou viagens recentes. Na internação, 
apresentou episódio de retenção urinária, sendo necessária 
passagem de sonda vesical de alívio. O exame físico 
demonstrava um paciente em regular estado geral, com palidez 
cutâneo-mucosa 2+/4+ e uma possível icterícia. PA = 
115x75mmHg, FC = 98bpm. Palpação da tireoide normal. 
Ausência de adenomegalias palpáveis em cadeias cervical, axilar 
ou inguinais. Exame de cavidade oral sem alterações. Ausculta 
cardíaca com sopro de ejeção aórtico +/4+ e ausculta pulmonar 
normal. Saturação de O2 = 99% em ar ambiente. Abdome: plano, 
flácido, indolor à palpação, sem hepato ou esplenomegalia. 
Ausência de edema de MMII. Os exames complementares 
revelavam: Hemoglobina 5,0g/dL (VR = 13 - 18); VCM 115fL 
(VR = 80 - 100); HCM 32,9 (VR = 26 - 32); Leucócitos 1.500/mcL 
(VR = 4000 - 11000); Neutrófilos 1800 (VR = 1500 - 8000); 
Plaquetas 55.000 (VR = 140.000 - 450.000µL); Reticulócitos 1,0% 
(VR = 0,5 - 2,0); Glicemia de jejum = 87mg/dL (VR = 80 - 100); 
TGO = 40U/L (VR até 41); TGP = 31U/L (VR até 41); Creatinina = 
0,8mg/dL (VR = 0,7 - 1,2); Na = 141mEq/L (VR = 135 - 145); K = 
4,1mEq/L (VR = 3,5 - 5,0); TSH = 1,83 (VR = 0,4 - 4,0); LDH 
1.500UI/L (VR = 225 - 420); Bilirrubina Total 1,9mg/dL (VR = 0,2 -
 1,2); Bilirrubina Direta 0,4mg/dL (VR até 0,3); Bilirrubina Indireta 
1,5mg/dL (VR até 0,8). 

Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 
 

(A) Leishmaniose visceral 

(B) Anemia Aplástica 

(C) Anemia Megaloblástica 

(D) Leucemia aguda 

 

78.   Mulher de 26 anos encontra-se na sala vermelha da 

Unidade de Pronto Atendimento por iniciar quadro de palpitações 
taquicárdicas e mal-estar (acha que vai morrer – SIC) há 20 
minutos. Refere que é o terceiro episódio semelhante, mas nos 
anteriores não havia mal-estar. Nega uso de medicamentos ou 
doenças pregressas. Nega tabagismo ou etilismo. Ao exame 
encontra-se em bom estado geral, normocorada e hidratada. 
Sinais vitais: Taxilar = 36,8ºC; PA: 102x60mmHg; FC: 160bpm; 
FR: 24ipm; Saturação de oxigênio: 98%. Ritmo cardíaco regular 
taquicárdico, sem sopros. Pulmões limpos, abdome e membros 
inferiores sem alterações. Qual a conduta no momento, 
considerando-se que não houve mudança clínica ou do 
eletrocardiograma (abaixo), após realização de manobra vagal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) Desfibrilação com 360J. 

(B) Adenosina 6mg IV em bolus. 

(C) Cardioversão elétrica com 200J. 

(D) Adenosina 18mg IV em bolus. 

79.   Mulher de 23 anos, previamente saudável, procura a 

unidade de atenção primária de saúde com queixa de disúria e 
dor suprapúbica, com início há 4 dias. Ela nega febre, cefaleia ou 
dor lombar, bem como nega corrimento vaginal ou prurido vulvar. 
Nunca teve episódios prévios de infecção do trato gênito-urinário. 
É sexualmente ativa e tem parceria sexual fixa, relatando que 
teve relação sexual cerca de 2 dias antes do início do quadro 
clínico. Ao exame físico, a paciente se encontra em bom estado 
geral, afebril, FC = 86bpm, sem dor à punhopercussão de lojas 
renais. Sobre a conduta diagnóstica e terapêutica, é correto 
afirmar que: 

 

(A) O diagnóstico clínico é de cistite aguda não complicada, 
devendo-se solicitar sumário de urina e urocultura; a terapia 
antibiótica deve ser guiada pelo antibiograma diante do 
panorama atual de resistência antimicrobiana crescente. 

(B) O diagnóstico clínico é de cistite aguda complicada, 
devendo-se solicitar sumário de urina e urocultura; a terapia 
antimicrobiana empírica está indicada, sendo os fármacos 
de primeira linha as fluoroquinolonas, como o ciprofloxacino 
ou levofloxacino. 

(C) O diagnóstico é de cistite aguda complicada, não havendo 
indicação de exames complementares; pelo risco de 
progressão para pielonefrite, deve-se iniciar terapia 
antimicrobiana empírica com ação sistêmica com 
sulfametoxazol + trimetoprim. 

(D) O diagnóstico clínico é de cistite aguda não complicada, não 
havendo indicação de exames complementares para 
confirmação diagnóstica; a terapia antimicrobiana empírica 
está indicada, sendo a nitrofurantoína o fármaco de primeira 
linha. 

 

80.   Homem de 54 anos vem a consulta na Estratégia de Saúde 

da Família assintomático do ponto de vista cardiovascular, sem 
limitações de suas atividades de vida diária. Refere história 
pregressa de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) há 18 meses e 
“começo de diabetes”. Ao exame, encontra-se em bom estado 
geral, eupneico, hidratado e normocorado. Peso: 86kg; altura: 
1.60m; PA (sentado): 162x110mmHg e PA (sentado - 2ª. medida): 
158x108mmHg; FC: 76bmp, oximetria de pulso: SO2: 99%. Sem 
outros achados relevantes no exame físico. Está em uso de AAS 
100mg e sinvastatina 40mg. Apresenta os resultados de exames 
realizados há uma semana: Glicemia de jejum: 110mg/dL; 
Hemoglobina glicada: 9,2%; Ureia: 34; Creatinina: 1,2mg/dL. 

Além das medidas de mudança do estilo de vida, qual deve ser a 
conduta, considerando-se o estágio da hipertensão arterial 
sistêmica? 

 

(A) Retorno em uma semana para nova aferição, após as 
mudanças do estilo de vida. 

(B) Iniciar terapia anti-hipertensiva combinada, com dois 
fármacos. 

(C) Aguardar 3 meses pelo efeito de intervenções no estilo de 
vida. 

(D) Iniciar monoterapia anti-hipertensiva. 
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CIRURGIA, ANESTESIA E MEDICINA DE URGÊNCIA 

 

81.   Mulher, 62 anos, sem comorbidades, iniciou quadro de dor 

abdominal em quadrante superior direito há 72 horas, evoluindo 
com piora da intensidade e associação de febre com calafrios, 
colúria e icterícia cutâneo-mucosa. Foi recebida no pronto-socorro 
com pressão arterial de 80x50mmHg, um tanto desorientada, com 
icterícia (++/4), com abdome doloroso à palpação profunda em 
hipocôndrio direito e epigastro e sinal de Murphy ausente. 

Para esta paciente, a melhor hipótese diagnóstica é: 

 

(A) Colelitíase sintomática 

(B) Colecistite aguda 

(C) Neoplasia periampular 

(D) Colangite aguda 

 

82.   Jovem, 21 anos, sexo masculino, relatou dor iniciada há 8 

horas na região periumbilical, que depois localizou-se na fossa 
ilíaca direita (FID). A dor foi precedida de náuseas e um episódio 
de vômito. Nega sintomas respiratórios. Ao exame físico, 
apresenta-se desidratado, com temperatura axilar de 37,8ºC. 
Abdome plano, simétrico, dor à palpação profunda e 
descompressão dolorosa na FID. Foram solicitados hemograma 
completo e ultrassonografia do abdome. 

De acordo com o provável diagnóstico, qual o momento para 
cirurgia e a cobertura antibiótica profilática mais adequada? 

 

(A) Após reidratação; anaeróbios e Gram-negativos. 

(B) Após reanimação; Gram-negativos. 

(C) De imediato; anaeróbios e Gram-negativos. 

(D) De imediato; Gram-negativos. 

 

83.   Paciente de 18 anos, previamente hígido, dá entrada no 

setor de emergência com quadro de dor testicular aguda há 6 
horas. Paciente relata que estava dormindo e acordou por causa 
da dor intensa no testículo direito. Refere início de vida sexual 
ativa recente, porém mantém apenas relações sexuais com 
preservativos; nega histórico de infecções sexualmente 
transmissíveis. Ao exame físico foram constatados edema, rubor 
e calor no testículo direito, e que o mesmo tinha localização mais 
alta que o testículo contralateral. Não apresentava melhora da dor 
à elevação do testículo direito e tinha abolição do reflexo 
cremastérico ipsilateral. Quanto ao quadro clínico apresentado, 
indique a melhor conduta: 

 

(A) Analgésicos e repouso. 

(B) Cirurgia imediata com detorção e orquidopexia bilateral. 

(C) Antibioticoterapia associada a anti-inflamatórios. 

(D) Antibiótico de amplo espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.   Paciente masculino, 60 anos, iniciou há 3 meses quadro de 

disfagia para alimentos sólidos, que evoluiu para alimentos 
pastosos e atualmente só consegue aceitar dieta líquida. Paciente 
refere que perdeu cerca de 15kg no período (peso habitual de 
70kg) e passou a apresentar sensação de “peso” no epigastro. 
Nas últimas 48 horas iniciou quadro de vômitos não biliosos, 
principalmente à tarde e à noite, com aspecto semelhante à dieta 
ingerida. Procurou emergência hospitalar, encontrando-se 
normocorado, desidratado (++/4), afebril, emagrecido, com nódulo 
palpável um tanto endurecido em região supraclavicular esquerda 
e axilar esquerda, e abdômen indolor com massa endurecida 
palpável no epigastro de 12x10cm, móvel aos planos profundos e 
com presença de macicez móvel à percussão. 

Em relação a este paciente, a melhor opção terapêutica, dentre 
as abaixo, após a realização de exames auxiliares diagnósticos, 
é: 

 

(A) Realizar gastro-jejuno anastomose. 

(B) Indicar radioterapia hemostática. 

(C) Iniciar quimioterapia. 

(D) Realizar gastrectomia total com linfadenectomia. 

 

85.   Chega ao centro cirúrgico um paciente vítima de trauma, 

com importante esmagamento dos membros inferiores e fratura 
pélvica. Está hipotenso, confuso e não se sabe informação sobre 
o tempo de jejum. Qual a técnica anestésica adequada neste 
caso para uma exploração vascular? 

 

(A) Geral com cetamina, rocurônio, fentanil e sevoflurano. 

(B) Subaracnoide com bupivacaína pesada. 

(C) Peridural com ropivacaína. 

(D) Geral com propofol, succinilcolina, fentanil e sevoflurano. 

 

86.   Homem, 55 anos, vítima de agressão por arma branca, 

chega ao serviço de emergência um tanto desorientado, 
descorado e exibindo uma ferida incisa de 2,5cm próxima ao 
mamilo esquerdo. Ao exame, PA = 60/45mmHg, murmúrio 
vesicular bilateralmente normal, abafamento de bulhas cardíacas 
e turgência jugular. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Pneumotórax hipertensivo 

(B) Rotura esofagiana 

(C) Rotura de aorta 

(D) Tamponamento cardíaco 

 

87.   Paciente do sexo masculino, 67 anos, é atendido com 

quadro de dispneia, com início aos grandes esforços (subir 
ladeiras) há 2 meses e que vem piorando bastante nos últimos 
dias, associada a dor torácica discreta em bases, que piora com 
respiração. Nega sintomas de febre, tosse importante ou 
hemoptise. Ao exame físico, apresenta FC = 108bpm, 25irpm e 
PA = 160x100mmHg. Ausculta cardíaca com RCR e presença de 
B3. Ausculta pulmonar com redução do murmúrio vesicular em 
bases bilateralmente. Radiografia de tórax mostra aumento de 
área cardíaca e velamento do seio costofrênico bilateral, com 
derrame pleural bilateral. O estudo desse derrame à 
toracocentese mostrou ser um transudato. A provável causa 
desse derrame pleural é: 

 

(A) Neoplasia Pulmonar 

(B) Insuficiência Cardíaca Congestiva 

(C) Embolia pulmonar 

(D) Síndrome Nefrótica 
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88.   Na enfermaria de Cirurgia Geral, uma paciente do sexo 

feminino, 53 anos, hipertensa compensada, com exames 
laboratoriais normais à exceção de uma hipercolesterolemia, 
aguarda a realização de sua cirurgia para correção de hérnia 
inguinal esquerda na manhã seguinte. Seu parecer cardiológico é 
favorável à realização do procedimento e a equipe discute a 
necessidade de antibioticoprofilaxia. Levando-se em consideração 
o grau de contaminação da cirurgia e os fatores de risco da 
paciente, qual das alternativas abaixo justifica o uso de 
antibióticos neste caso? 

 

(A) Idade acima de 50 anos. 

(B) Cirurgia abdominal contaminada. 

(C) Uso de tela para correção cirúrgica. 

(D) Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

89.   Paciente do sexo masculino procura o Serviço de Pronto 

Atendimento 8 horas após ter sofrido uma queda de moto. Refere 
que seguia pela via, quando caiu em um bueiro e foi projetado, 
colidindo com o guidom. Usava capacete e, como verificou 
apenas escoriações, não buscou atendimento médico de 
imediato. Neste momento, evolui com dor nas costas e nos 
flancos, que se irradia para os testículos. Ao exame físico, além 
das escoriações nos membros superiores e inferiores, apresenta 
equimose nos quadrantes superiores do abdome, sem irritação 
peritoneal. A radiografia simples de abdome mostra uma 
obliteração da sombra do músculo psoas à direita. 

Diante do quadro descrito acima, qual o diagnóstico mais provável 
do paciente? 

 

(A) Lesão duodenal 

(B) Lesão de esôfago distal 

(C) Lesão vesical retroperitoneal 

(D) Lesão hepática 

 

90.   Jovem, 18 anos, sexo masculino, procura urgência após 

queda sobre o braço enquanto jogava futebol com amigos. Refere 
dor e apoia o braço com a mão contralateral. Ao exame, não há 
sinais de lesões de pele, hematomas ou deformidades. Percebe-
se pequeno edema e há crepitação à palpação da região 
deltoidea. Após realização de exame de imagem, a fratura teve 
Classificação AO = 2A. 

Qual a conduta mais adequada neste momento? 

 

(A) Colocação de aparelho gessado pendente. 

(B) Instalação de órtese funcional (Sarmiento). 

(C) Imobilização com pinça gessada em “U”. 

(D) Fixação cirúrgica interna. 

 

91.   Mulher, 59 anos, procura o ambulatório de gastroenterologia 

com queixa de disfagia, dor torácica, regurgitação, além de perda 
de peso. Trazia um RX contrastado de esôfago, que mostrava 
dilatação esofágica acompanhada de retardo do esvaziamento, 
com formação de nível hidroaéreo e afilamento simétrico e 
gradual no nível da junção esofagogástrica. 

Considerando-se o diagnóstico mais provável, qual o achado 
esperado da manometria? 

 

(A) Ondas peristálticas de alta amplitude 

(B) Contrações simultâneas 

(C) Aperistalse 

(D) Pressão de repouso baixa do esfíncter esofagiano inferior 

 

 

 

92.   Homem, 32 anos, pilotava uma motocicleta sem capacete, 

quando foi atingido em um cruzamento por um carro. O SAMU foi 
contactado e logo chegou ao local do acidente. Ao ser avaliado 
pelo médico, o paciente encontrava-se irresponsivo. Foram 
observadas equimoses bilateralmente em região periorbitária e 
retroauricular. Escala de coma de Glasgow apontava escore = 7. 

Diante da situação, qual o dispositivo de escolha para o manejo 
da via aérea deste paciente? 

 

(A) Tubo laríngeo 

(B) Intubação orotraqueal 

(C) Máscara laríngea 

(D) Intubação nasotraqueal 

 

93.   Mulher, 28 anos de idade, peso aproximado de 75kg, é 

trazida à emergência por familiares após explosão de botijão de 
gás de cozinha. Ao exame, encontra-se agitada, com dificuldade 
para falar devido a queimaduras em mucosa jugal e língua, fácies 
de dor, queimaduras de II e III graus na face, região cervical, 
região anterior do tórax, abdômen anterior e membro superior 
direito. Em relação ao atendimento inicial na sala de emergência, 
indique a conduta adequada: 

 

(A) Traqueostomia e ressuscitação volêmica com ringer lactato 
20-30mL/kg/24h, na vazão inicial (8 horas iniciais) de 
241mL/h. 

(B) Máscara laríngea e ressuscitação com protocolo de 
transfusão maciça, seguida de expansão volêmica com 
2000mL de ringer lactato. 

(C) Cricotireoidostomia para via aérea definitiva e ressuscitação 
volêmica com soro fisiológico 6050mL, na vazão inicial de 
354mL/h nas 8 horas iniciais. 

(D) Intubação traqueal e ressuscitação volêmica com ringer 
lactato 2mL/kg/24h, na vazão inicial de 253mL/h (8 horas 
iniciais). 

 

94.   Homem, 22 anos, com dor abdominal há 2 dias. A dor teve 

início na região periumbilical e, há 1 dia, localizou-se em fossa 
ilíaca direita, com piora progressiva da intensidade. Nega vômitos 
e febre. Relata inapetência e não defeca há 3 dias. Ao exame: 
descorado (+/4+), desidratado (+/4+), PA: 110x70mmHg, pulso = 
104bpm; abdômen: RHA abolidos, presença de descompressão 
dolorosa positiva em FID e dor à palpação em região pélvica. A 
conduta mais adequada para o caso é: 

 

(A) Apendicectomia videolaparoscópica 

(B) TC de abdômen com triplo contraste (oral, endovenoso e 
retal) 

(C) Internação, probióticos e hidratação oral 

(D) Antibioticoterapia e analgesia 

 

95.   Paciente dá entrada no serviço de emergência com quadro 

súbito de hemiparesia direita, associado a afasia e ictus há 5 
horas. A avaliação inicial demonstrou escala de AVC do NIH de 
20. Exame de tomografia de crânio demonstra pequena 
hipodensidade no caudado esquerdo, acometendo menos da 
metade do território da artéria cerebral média esquerda. Qual a 
conduta? 

 

(A) Iniciar terapia trombolítica com rt-PA o mais rápido possível. 

(B) Terapia anticoagulante precoce, devido a grande chance de 
ser AVCi cardioembólico. 

(C) Tratamento clínico sem indicação de terapia trombolítica ou 
trombectomia. 

(D) Realizar Angio-TC para definir realização de trombectomia. 
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96.   Homem de 59 anos, internado na enfermaria da clínica 

médica para investigação de dor abdominal, apresenta no exame 
de imagem (angiotomografia de abdômen) um aneurisma da aorta 
abdominal (AAA), infrarrenal, com 57mm em seu maior diâmetro, 
com trombo mural e extensão para a ilíaca comum esquerda. O 
tratamento está indicado devido: 

 

(A) À presença de trombo mural, pela possibilidade de 
embolização. 

(B) Ao diâmetro do aneurisma, pelo risco de óbito por ruptura. 

(C) À extensão para a ilíaca comum esquerda, com dificuldade 
de revascularização pélvica. 

(D) Não é possível indicá-lo sem exame anterior para avaliar o 
crescimento do aneurisma. 

 

97.   Homem de 74 anos, portador de diabetes mellitus e 

hipertensão bem controlados, foi submetido à ressecção de um 
tumor de intestino grosso localizado a 22cm da margem anal, 
seguida de anastomose colorretal primária. O exame 
anatomopatológico da peça cirúrgica revelou um adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado, medindo 4cm de diâmetro e 
estendendo-se até a camada muscular própria. Além disso, foram 
isolados 14 linfonodos, sendo detectada uma metástase no 
linfonodo mais próximo ao tumor. Considerando-se os achados 
clínicos, qual o estadiamento tumoral (sistema TNM) e qual a 
conduta a ser adotada? 

 

(A) Adenocarcinoma de cólon estágio III; está indicada 
quimioterapia adjuvante. 

(B) Adenocarcinoma de reto estágio II; deve ser oferecida 
radioterapia complementar. 

(C) Adenocarcinoma de cólon estágio II; não há necessidade de 
tratamento adjuvante. 

(D) Adenocarcinoma de reto estágio III; está indicado 
tratamento combinado com quimio e radioterapia. 

 

98.   Paciente de 78 anos de idade, em atendimento ambulatorial, 

refere que, há quatro semanas, esteve no pronto-socorro com 
quadro de febre e disúria, sendo diagnosticado com infecção 
urinária. Foi medicado com quinolona por 28 dias, obtendo 
melhora. Há mais de um ano, tem sintomas do trato urinário 
inferior (jato fraco e esvaziamento incompleto, nictúria e 
polaciúria) que se mantêm até agora. Ao exame físico, está em 
bom estado geral e afebril. Ao exame abdominal, não foi 
detectada bexiga palpável e a genitália externa está normal. Ao 
exame digital retal, a próstata está com consistência normal e 
aumentada de volume. Ele apresenta os resultados dos exames 
solicitados no pronto-socorro e realizados na semana anterior: 
Sumário de urina normal. PSA total 12ng/mL (VN até 4ng/mL); 
Creatinina 1,3mg% (VN até 1,3mg%); Glicose 100mg% (VN até 
100mg%). Uma ultrassonografia da próstata revelou glândula com 
contornos normais e aspecto heterogêneo, com nódulos na zona 
de transição, com volume de 60mL (VN até 32mL). 

Qual a conduta? 

 

(A) Reiniciar antibioticoterapia, pois ainda há indícios de 
infecção. 

(B) Solicitar uma biópsia da próstata. 

(C) Repetir o PSA total após 30 dias. 

(D) Solicitar uma ressonância magnética da próstata. 

 

 

 

 

 

 

99.   Paciente de 82 anos, sexo masculino, atendido no 

ambulatório de cirurgia. Ao exame, observa-se hérnia inguinal 
direita pequena e hérnia umbilical de 1,5cm, ambas redutíveis. O 
paciente não tinha consciência destas hérnias. História de 
hipertensão controlada com metoprolol e hidroclorotiazida, 
diabetes tipo II, em uso de hipoglicemiantes orais. Submetido a 
colocação de 2 stents em coronárias, há 2 anos, tomando 
antiagregante plaquetário desde então. Tem doença pulmonar 
obstrutiva crônica e tosse frequente, fazendo uso eventual de 
salbutamol. Qual a melhor conduta para o caso? 

 

(A) Repouso, diminuindo as atividades. 

(B) Cirurgia eletiva, corrigindo ambas as hérnias. 

(C) Cirurgia eletiva, corrigindo apenas a hérnia inguinal. 

(D) Observação, sem indicação de cirurgia no momento. 

 

100.   Paciente de 36 anos de idade, masculino, vítima de colisão 

da moto que estava guiando com um caminhão; estava usando 
capacete. Chega à emergência removido pelo SAMU, sob 
intubação orotraqueal e 2 acessos periféricos com Ringer Lactato. 
PA: 80x40mmHg, FC = 135bpm, após sondagem vesical, saída 
de 100mL de urina concentrada. Aberto protocolo de transfusão 
maciça, sendo transfundidos 2 concentrados de hemácias e 2 
plasmas. PA (pressão arterial) do paciente elevou-se para 
110x60mmHg, permitindo realização de TC (tomografia 
computadorizada) de crânio, que foi compatível com lesão axonal 
difusa. US FAST realizado por radiologista não identificou líquido 
nas janelas do FAST. O cirurgião foi chamado para avaliar o 
paciente sob possível intervenção abdominal, pois ao retornar da 
TC de crânio, o paciente estava com PA 76x43mmHg. Com base 
no quadro descrito, assinale a opção mais adequada quanto à 
conduta e justificativa para o caso: 

 

(A) Submeter o paciente a tratamento cirúrgico, pelo princípio 
de beneficência. 

(B) Não realizar procedimento cirúrgico, segundo o princípio da 
não maleficência. 

(C) Solicitar TC de abdômen, com base no princípio de 
autonomia do paciente. 

(D) Indicar TC de corpo inteiro, baseado no princípio de 
liberdade em saber o diagnóstico. 

 

SAÚDE COLETIVA 

 

101.   No capítulo II, o Art. 7º da Lei 8080/90 diz que as ações e 

serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo a princípios como: 
Universalidade, Regionalização, Equidade, Participação Popular, 
Integralidade e Descentralização. 

Entendendo o SUS como um núcleo comum, que concentra 
princípios doutrinários e princípios organizativos, é correto 
afirmar: 

 

(A) Participação Popular, Regionalização e Descentralização 
são princípios organizativos. 

(B) Integralidade, Participação Popular e Descentralização são 
princípios doutrinários. 

(C) Universalidade, Regionalização e Integralidade são 
princípios doutrinários. 

(D) Integralidade, Equidade e Universalidade são princípios 
organizativos. 
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102.   O Previne Brasil é o modelo de financiamento da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 
12 de novembro de 2019. Atualmente, um dos componentes 
analisados para o repasse financeiro federal a municípios é o 
pagamento por desempenho, para o qual são considerados os 
indicadores de saúde resultantes dos trabalhos das equipes 
(BRASIL, 2021). No caso da assistência pré-natal na Atenção 
Primária em Saúde, estão determinados pelo programa 
indicadores que podem influenciar fortemente o prognóstico ao 
nascimento através da assistência pré-natal. Assinale a 
alternativa que contém estes indicadores: 

 

(A) Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
de pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até a 14ª 
semana de gestação; proporção de mulheres com 
atendimento odontológico realizado durante a gravidez; 
proporção de gestantes com realização de exames para HIV 
e sífilis. 

(B) Proporção de gestantes com pelo menos 9 (nove) consultas 
de pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até a 20ª 
semana de gestação; proporção de mulheres com coleta 
citológica realizada durante a gravidez; proporção de 
gestantes com realização de exames para toxoplasmose e 
sífilis. 

(C) Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
de pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até a 20ª 
semana de gestação; proporção de mulheres com 
atendimento odontológico realizado durante a gravidez; 
proporção de gestantes com realização de exames para 
toxoplasmose e sífilis. 

(D) Proporção de gestante com pelo menos 6 (seis) consultas 
de pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até a 12ª 
semana de gestação; proporção de mulheres com 
atendimento odontológico realizado; proporção de gestantes 
com a realização de exames para HIV e sífilis. 

 

103.   Mulher, 68 anos, obesa, cardiopata, hipertensa e diabética, 

é usuária assídua da UBS V. Madalena. Na última visita domiciliar 
da ACS, queixou-se de um mal-estar crescente após a morte do 
marido durante a pandemia. Desde o ocorrido, faz uso de 
medicação controlada para o “humor”, por conta própria. 
Considerando-se a prevenção quaternária, é recomendado: 

 

(A) Construir com a equipe interprofissional um conjunto de 
saberes e experiências no planejamento, execução e 
avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em 
situações complexas. 

(B) Construir a autonomia da usuária, identificar possíveis 
riscos de sobretratamento ou medicalização excessiva, para 
protegê-la de intervenções profissionais inapropriadas e 
sugerir-lhe alternativas eticamente aceitáveis. 

(C) Estabelecer e propor um conjunto de ações e cuidados 
paliativos para minimizar o sofrimento relatado pela usuária, 
considerando a autonomia e as perspectivas individuais e 
coletivas. 

(D) Estabelecer cuidados com a usuária, visando a recuperação 
ou a manutenção em equilíbrio funcional e a atenção 
integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.   Taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos por 

1.000 nascidos vivos na América Latina e Caribe e na Europa de 
1990 a 2020: 
 

 
(UNICEF. Levels & Trends in child mortality, 2021) 

 

Os dados demonstram considerável decréscimo na taxa de 
mortalidade para crianças com menos de 5 anos. Apesar disso, a 
região da América Latina e Caribe, embora tenha superado a 
meta de 25 óbitos para menores de 5 anos por 1.000 nascidos 
vivos previstas para 2030, ainda apresenta um número de óbitos 
equivalente ao encontrado na Europa no início da série história de 
30 anos. 

Sobre a mortalidade infantil e os dados apresentados, marque a 
opção verdadeira: 

 

(A) A taxa de redução da mortalidade em menores de 5 anos da 
América Latina e Caribe foi inferior à da Europa. 

(B) Os dados mostram que, por mais que o Brasil evolua, não 
será possível atingir índices de mortalidade dos países de 
primeiro mundo. 

(C) Uma vez que o Brasil apresenta malária e diarreia como 
causas comuns de mortes nestas crianças, não será 
possível atingir níveis semelhantes ao europeu. 

(D) Dentre as causas que podem explicar a redução da 
mortalidade infantil estão o menor número de infecções, 
diarreias e problemas relacionados ao parto. 

 

105.   Uma das características epidemiológicas de um país 

desenvolvido é a mudança na pirâmide populacional, 
caracterizada por um estreitamento da base e alargamento do 
topo. Embora este fato seja característico de países com maior 
poder aquisitivo e de maior qualidade de vida, ainda traz questões 
problemáticas, tais como: 

 

(A) Menor taxa de reprodução e maior expectativa de vida. 

(B) Maior taxa de natalidade e de mortalidade global. 

(C) Maior número de jovens e redução no número de idosos. 

(D) Redução da população relativa em países em 
desenvolvimento. 

 

106.   Um grupo de estudantes de medicina deve realizar o 

diagnóstico da situação de saúde de uma comunidade e, para 
isso, busca obter, a partir de dados recentes disponibilizados nos 
sistemas de informação do SUS, os coeficientes de mortalidade 
geral e de mortalidade neonatal. 

Quais dados são necessários para o cálculo desses coeficientes? 

 

(A) População da comunidade, número de óbitos de adultos na 
comunidade, nascidos vivos e número de óbitos em 
menores de 7 dias. 

(B) População da comunidade, número de óbitos na 
comunidade, gestantes cadastradas no pré-natal e número 
de óbitos até 28 dias incompletos. 

(C) População da comunidade, número de óbitos de adultos na 
comunidade, gestantes cadastradas no pré-natal e número 
de óbitos antes de 7 dias completos. 

(D) População da comunidade, número de óbitos na 
comunidade, nascidos vivos e número de óbitos até 28 dias 
incompletos. 
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107.   Sobre a regulamentação da telessaúde no Brasil, podemos 

afirmar que: 

 

(A) Poderão ser realizadas consultas médicas. 

(B) É dispensável o preenchimento do prontuário. 

(C) Deverá ser utilizada apenas para unidades fixas de saúde. 

(D) O seu uso ficou restrito ao período da pandemia de Covid-
19. 

 

108.   O núcleo de epidemiologia do IMIP recebeu o atestado de 

óbito de uma puérpera que chegou à triagem obstétrica já sem 
vida. O atestado de óbito foi preenchido pelo obstetra que estava 
de plantão na triagem obstétrica, quando a paciente foi trazida por 
familiares. Ao exame físico da admissão, a paciente estava sem 
vida e o médico encontrou um hematoma em sua cabeça, na 
região occipital. O marido da paciente informou que ela teve parto 
transvaginal no IMIP devido a aumento da pressão, recebeu alta 
há 3 dias, e hoje a haviam encontrado desacordada na cozinha 
de sua casa. 

O atestado de óbito continha os seguintes dados: 

 

 
 

Em relação ao preenchimento das causas da morte, marque a 
alternativa correta: 

 

(A) Foram preenchidas corretamente. 

(B) Deveria ter sido encaminhada ao IML para identificação da 
causa. 

(C) A causa imediata está correta, mas a intermediária não. 

(D) Pré-eclâmpsia é a causa básica da morte. 

 

109.   Seu orientador de TCC propõe realizar um estudo entre 

adultos para avaliar se há relação entre a infecção pelo HTLV-1 e 
o aparecimento de artrite. A ideia é acompanhar dois grupos 
durante cinco anos: um de pacientes portadores de HTLV-1 (sem 
outras doenças) e outro de indivíduos sadios negativos para o 
vírus. Qual alternativa melhor define o tipo de estudo 
epidemiológico descrito? 

 

(A) Ecológico 

(B) Caso-controle 

(C) Transversal 

(D) Coorte 

 

 

 

 

 

 

110.   Mulher atendida na UBS, 40 anos; com vida sexual ativa e 

história de múltiplos parceiros. Refere que nunca realizou exame 
ginecológico. 

De acordo com o protocolo do INCA/MS, qual dos itens abaixo se 
enquadra nos critérios de rastreamento de câncer do colo do 
útero para essa mulher? 

 

(A) Mulher com idade entre 20 e 64 anos que já teve atividades 
sexuais. O exame indicado é o citopatológico, que deve ser 
repetido a cada três anos após dois exames normais 
consecutivos, realizados com intervalo de 2 anos. 

(B) Mulher com idade entre 30 e 60 anos que já teve atividades 
sexuais. O exame indicado é o citopatológico, que deve ser 
repetido a cada dois anos após dois exames normais 
consecutivos, realizados com intervalo de 1 ano. 

(C) Mulher com idade entre 25 e 64 anos que já teve atividades 
sexuais. O exame indicado é o citopatológico, que deve ser 
repetido a cada três anos após dois exames normais 
consecutivos, realizados com intervalo de 1 ano. 

(D) Mulher com idade entre 30 e 64 anos que já teve atividades 
sexuais. O exame indicado é o citopatológico, que deve ser 
repetido a cada três anos após dois exames normais 
consecutivos, realizados com intervalo de 2 anos. 

 

111.   Adolescente de 14 anos procura atendimento em unidade 

básica de saúde por atraso menstrual há 8 semanas. Foi feito o 
diagnóstico de gravidez e, nos exames laboratoriais, demonstrou-
se VDRL positivo em altos títulos. Paciente não comparece às 
consultas de pré-natal seguintes, apesar dos pedidos dos 
profissionais da equipe de saúde da família de seu território, não 
sendo realizado tratamento para sífilis na gestação. Na 21ª 
semana de gravidez, ela procura emergência de hospital 
municipal próximo à sua residência com dor abdominal, sendo 
constatado trabalho de parto prematuro, evoluindo para perda de 
feto de 600g e 25cm, sem sinais vitais. 

Como o médico que a atendeu deve proceder neste caso? 

 

(A) Trata-se de óbito fetal por sífilis congênita, devendo o 
médico notificar o caso à Vigilância Epidemiológica, por ser 
doença de notificação compulsória, e emitir Declaração de 
Óbito, seguido de encaminhamento da mãe para tratamento 
de sífilis e seguimento na unidade de saúde. 

(B) Trata-se de natimorto por sífilis congênita, devendo o 
médico notificar o caso à Vigilância Epidemiológica, por ser 
doença de notificação compulsória, seguido de 
encaminhamento da mãe para tratamento de sífilis e 
seguimento na unidade de saúde, emissão de Declaração 
de Nascimento e de Óbito. 

(C) Trata-se de natimorto, devendo o médico encaminhar a mãe 
para a unidade de saúde para notificar o caso à Vigilância 
Epidemiológica, por ser doença de notificação compulsória, 
seguido de tratamento de sífilis e seguimento na unidade de 
saúde. 

(D) Trata-se de óbito fetal, devendo o médico encaminhar a 
mãe para unidade de saúde para tratamento, seguimento da 
sífilis e notificação do caso à Vigilância Epidemiológica, por 
ser doença de notificação compulsória. 
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112.   Sobre as propriedades dos bioagentes patogênicos, 

indique a alternativa que apresenta a definição das propriedades 
infectividade e virulência, respectivamente. 

 

(A) Capacidade de produzir casos graves ou fatais; capacidade 
de penetrar e se desenvolver ou se multiplicar no novo 
hospedeiro. 

(B) Capacidade de se difundir através de tecidos, órgãos e 
sistemas; capacidade de induzir imunidade no hospedeiro. 

(C) Capacidade de penetrar e se desenvolver ou se multiplicar 
no novo hospedeiro; capacidade de produzir casos graves 
ou fatais. 

(D) Capacidade de induzir imunidade no hospedeiro; 
capacidade de se difundir através de tecidos, órgãos e 
sistemas. 

 

113.   Dra. Carla, médica da Estratégia de Saúde da Família da 

equipe Lilás na Unidade de Saúde Dom Francisco, encontra-se 
bastante preocupada com a falta de controle nos níveis 
pressóricos dos pacientes hipertensos acompanhados por ela. 
Resolveu traçar um planejamento estratégico com os demais 
membros de sua equipe, a fim de melhorar a condição de saúde 
deste grupo específico da população. Assinale a alternativa sobre 
as ações individuais e coletivas que devem ser realizadas: 

 

(A) Fomentar a visitação dos usuários hipertensos ao Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) para a busca pelo 
atendimento especializado com educador físico, 
nutricionista, fisioterapeuta, entre outros, com o objetivo de 
otimizar o tratamento realizado na unidade de saúde. 

(B) Estabelecer cronograma especial de atendimento aos 
hipertensos com pressão alterada, mapear os potenciais 
espaços públicos da comunidade para a realização de 
práticas corporais/atividades físicas a todos da comunidade 
e deste grupo de maior vulnerabilidade. 

(C) Referenciar todos os hipertensos de alto risco para o NASF, 
uma vez que este apresenta melhores condições de 
coordenar os cuidados à saúde deste grupo populacional 
que a Atenção Primária, ficando esta encarregada de 
assistir os usuários hipertensos de baixo e médio risco. 

(D) Encaminhar todos os hipertensos da equipe à nutricionista 
do NASF para disseminar a orientação sobre alimentação 
saudável, de acordo com os princípios do Guia Alimentar da 
População Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 à atribuição 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) Realizar o cuidado integral à saúde da população adstrita, 
apenas no âmbito da Unidade Básica de Saúde, evitando 
espaços comunitários e domicílios, escolas, associações. 

(C) Competem 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) 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.   A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define 

sistema de informação em saúde (SIS) como conjunto de 
componentes (estruturas administrativas, departamento de 
estatística de saúde, unidades de informação em saúde) que 
atua, de forma integrada, com finalidade de produzir informação 
necessária e oportuna para implementar processos de decisão na 
área (OPAS, 1984). Sobre o SIS, é correto afirmar: 

 

(A) O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) tem 
como base a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 
preenchida com informações de outros documentos, como 
laudo médico e o prontuário hospitalar do paciente. 

(B) O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) é um 
sistema de informações coordenado pelo Ministério da 
Saúde, com a finalidade exclusiva de determinar o padrão 
epidemiológico das internações ocorridas em hospitais 
públicos. 

(C) O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) é um 
sistema de informações coordenado pelo Ministério da 
Saúde, com a finalidade exclusiva de registrar as 
internações ocorridas em hospitais públicos ou 
conveniados. 

(D) O Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) tem 
como documento-base a Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH) preenchida com informações de outros 
documentos, fornecidas pelos atendentes da recepção do 
hospital. 
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116.   Na cidade de Quixeré, o residente avalia uma senhora de 

76 anos de idade, que mora sozinha e foi trazida à unidade de 
pronto atendimento queixando-se de febre, dor de cabeça e dor 
no corpo, iniciada há 48 horas. A paciente nega falta de ar e 
tosse. Relatou ter pressão alta, mas está controlada em uso de 
enalapril e hidroclorotiazida diariamente. Ao realizar o exame 
físico, o residente constatou peso = 70kg; IMC = 26kg/m2; PA = 
117x77mmHg; FR = 18irpm; FC = 82bpm; temperatura: 37,8°C; 
apresentava-se corada, eupneica, desidratada ++/++++; sem 
alterações na orofaringe; ausculta cardiopulmonar normal; 
ausência de edemas em membros inferiores e prova do laço 
positiva. 

Considerando as informações colhidas durante a consulta e a 
necessidade de se avaliar, classificar e conduzir o caso 
clinicamente, conforme recomendações do Ministério da Saúde, 
qual a opção correta? 

 

(A) Classificar o caso como grupo “B”, já que se trata de dengue 
com complicações, em paciente idosa, sem sinais de 
alarme, discretamente desidratada e com prova do laço 
positiva. Deve, ainda, solicitar um hemograma e orientar a 
paciente a retornar à unidade de saúde após 72 horas, ou 
caso perceba piora dos sintomas. Deve notificar o caso 
como suspeita de dengue. 

(B) Classificar o caso como grupo “B”, já que se trata de dengue 
sem sinal de alarme, em paciente hipertensa e idosa, com 
prova do laço positiva e discretamente desidratada. Deve 
solicitar hemograma e aguardar o resultado, mantendo a 
paciente em hidratação oral na unidade de saúde e fazendo 
reavaliação clínica após resultado do hemograma. Deve 
notificar o caso como suspeita de dengue. 

(C) Classificar o caso como grupo “A”, já que se trata de dengue 
com complicações, em paciente hipertensa controlada, com 
presença de sinal de alarme, discretamente desidratada. 
Deve solicitar hemograma e aguardar o resultado, 
mantendo a paciente com hidratação oral na unidade de 
saúde e refazendo avaliação clínica após resultado do 
hemograma. Deve notificar o caso como suspeita de 
dengue. 

(D) Classificar o caso como grupo “A”, já que se trata de dengue 
sem complicações, sem sinais de alarme, em paciente 
discretamente desidratada e com prova do laço positiva. 
Deve solicitar hemograma e aguardar o resultado, 
mantendo a paciente com hidratação endovenosa na 
unidade de saúde e fazendo a reavaliação clínica após 
resultado do hemograma. Deve notificar o caso como 
suspeita de dengue. 

 

117.   Criança de 1 ano e 3 meses de vida é trazida por sua 

genitora para a unidade básica de saúde com um quadro de febre 
e tosse há 1 dia. A febre de 39,7ºC veio acompanhada de coriza, 
tosse produtiva, adinamia e inapetência. Seu irmão está com 
sintomas parecidos. 

Ao exame físico, evidencia-se: letargia; peso = 16kg; FC = 
110bpm; FR = 35mrpm, SatO2 = 97%. Ausculta cardiopulmonar: 
RCR, 2T, BNF sem sopros, MVU+, sem ruídos adventícios. 

Considerando o quadro clínico-epidemiológico, assinale a 
alternativa que contém o diagnóstico mais provável e como deve 
ser feito o seu tratamento: 

 

(A) Resfriado comum. Medidas de suporte como antitérmicos e 
lavagem nasal. 

(B) Pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. 
Amoxicilina 50mg/kg/dia por 7 dias. 

(C) Gripe. Medidas de suporte e Fosfato de Oseltamivir 45mg, 
VO de 12/12h por 5 dias e reavaliação em 48 horas. 

(D) Sinusite bacteriana aguda. Medidas de suporte como 
antitérmicos e Amoxicilina-Clavulanato 45-64mg/kg/dia. 

 

118.   Lactente, masculino, 10 meses, comparece à Unidade 

Básica de Saúde (UBS) acompanhado da mãe, referindo que há 
quatro dias o paciente iniciou um quadro de febre alta (Tax: 
39°C), que evoluiu com tosse seca, coriza e conjuntivite. Relata 
ainda que, há um dia, houve o surgimento de “manchas pelo 
corpo, que começaram no rosto e se espalharam pelo restante do 
corpo”. A mãe nega quadro semelhante na vizinhança ou na 
família. Ao exame físico, o médico observa um exantema 
maculopapular em região de face e tronco, conforme a foto a 
seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: arquivo pessoal) 

 

Diante do quadro clínico, qual a conduta mais adequada em 
termos de vigilância epidemiológica que o médico deve tomar, 
além de solicitar sorologia IgM? 

 

(A) Notificar caso confirmado de sarampo e indicar vacinação 
para todos os contactantes domésticos em até 72 horas da 
exposição. 

(B) Notificar caso confirmado de sarampo e indicar bloqueio 
vacinal seletivo para os pacientes acima de 6 meses em até 
72 horas da exposição. 

(C) Notificar caso suspeito de sarampo e indicar vacinação para 
todos os contactantes domésticos em até 72 horas da 
exposição. 

(D) Notificar caso suspeito de sarampo e indicar bloqueio 
vacinal seletivo para os pacientes acima de 6 meses em até 
72 horas da exposição. 

 

119.   Antônio, de 25 anos, foi selecionado para um emprego. 

Durante o exame admissional, informou ao médico que tinha 
quase certeza de que havia se vacinado para hepatite B. Diante 
dessa informação, qual a recomendação ideal para Antônio, pelo 
calendário do Programa Nacional de Imunização? 

 

(A) Recomendar a vacinação em 0-2-6 meses. 

(B) Indicar a vacina em intervalos de 0-1-6 meses. 

(C) Prescrever essa vacina em 0-6 meses. 

(D) Aconselhar dose reforço da vacina. 
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120.   Em estudo conduzido por pesquisadores de Harvard sobre 

o impacto da covid-19, foi estimado que o brasileiro perdeu quase 
dois anos na esperança de vida ao nascer em 2020. Isso significa 
que, em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 
ano a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual no 
país. Com isso, a esperança de vida ao nascer dos brasileiros 
retornou ao patamar de 2013. Sobre este indicador, é correto 
afirmar: 

 

(A) As quedas na esperança de vida ao nascer são registradas 
em catástrofes como guerras e grandes epidemias, mas 
costumam retomar o seu ritmo de crescimento quando a 
situação volta ao normal. No Brasil, no entanto, a piora no 
atendimento das outras doenças e queda na vacinação 
infantil podem frear esse crescimento. 

(B) As mortes pela covid-19 vão levar a uma queda na 
expectativa de vida do brasileiro pela quinta vez desde a 
década de 1940. Entre 1945 e 2020, a expectativa de vida 
ao nascer aumentou de 45,5 anos para 76,7 anos, com 
momentos de reversão. 

(C) É possível que a redução da esperança de vida ao nascer 
diretamente relacionada à pandemia seja ainda maior, caso 
sejam consideradas nos cálculos as mortes por síndrome 
respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico, mortes 
por outras condições crônicas que não relacionadas com a 
covid-19 e causas de morte mal definidas. 

(D) É possível que a esperança de vida ao nascer tenha sofrido 
menor impacto nos estados da Região Norte e Nordeste, 
por estes já terem indicadores preocupantes de 
desigualdade de renda, pobreza, acesso à infraestrutura, 
disponibilidade de médicos e leitos de hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


