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1) De acordo com o Caderno de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A abordagem sobre a finalização da vida pode ser iniciada quando o paciente apresentar condições para tal e 
interesse em conhecer sua real situação.  

b) As escalas de prognóstico (PPS) podem ser usadas isoladamente para determinar qual investimento curativo ou 
paliativo será aplicado. 

c) Os cuidados da equipe de saúde se encerram com a morte do paciente. 
d) A qualidade de luto das famílias em cuidados paliativos dependerá única e exclusivamente da atenção que 

obtiveram por parte da equipe. 
e) Qualquer paciente pode optar por morrer em casa.  

 
2) Quanto ao manejo da infecção pelo HIV, assinale a CORRETA. 

a) Adultos e adolescentes que vivem com HIV podem receber todas as vacinas do calendário nacional, independente 
da contagem de linfócitos CD4. 

b) A terapia antirretroviral não deve ser oferecida a todas as pessoas com diagnóstico do HIV, depende da carga viral 
e da contagem de linfócitos T-CD4+. 

c) Os usuários portadores de HIV podem ser acompanhados na Atenção Básica. 
d) A contagem de linfócitos T-CD4+ serve para monitorar a resposta ao tratamento antirretroviral. 
e) O uso de profilaxia secundária visa evitar o primeiro episódio de uma infecção oportunista. 

 
3) Atribua “V” para verdadeiro e “F” para falso nos itens abaixo. 

1. (  ) É vedado ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por 
seu representante legal. 

2. (    ) É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição 
no Conselho Regional de Medicina. 

3. (    ) É vedado ao médico oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza. 

 Assinale a alternativa com a sequência CORRETA. 

a) 1F, 2F; 3F 
b) 1F, 2F, 3V 
c) 1V, 2V, 3F 
d) 1V, 2V, 3V 
e) 1V, 2F, 3F 
 

4) Sobre os conceitos presentes no Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O uso abusivo de álcool difere da dependência por conta da quantidade de ingesta. 
b) O cuidado em saúde mental na atenção básica deve ser executado, principalmente, pelo médico. 
c) A proposta de redução de danos é uma ferramenta usada exclusivamente no CAPS álcool e drogas. 
d) O conceito de sofrimento mental comum envolve exclusivamente sintomas ansiosos e depressivos. 
e) As crises psíquicas são suportadas, muitas vezes, por igrejas, terreiros e outras formas culturais. Somente parte 

delas é tratada pela Psiquiatria. 
 

5) Sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A homeopatia não faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 
b) Uma das suas diretrizes é a formação e educação permanente dos profissionais de Saúde em plantas medicinais 

e fitoterapia. 
c) Fitoterápico é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. 
d) A medicina antroposófica inclui tratamentos não medicamentosos como massagens rítmicas, banhos 

terapêuticos e terapia artística. 
e) A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o processo 

saúde-doença no ser humano. 
 

6) De acordo com o Caderno de Atenção Básica sobre Rastreamento, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) As estratégias individuais ou de alto risco são paliativas, temporárias e não radicais. 
b) Recomenda-se a adoção do rastreamento de câncer da próstata em homens assintomáticos com idade superior a 

75 anos. 
c) A abordagem de amplitude populacional deve ser minimamente invasiva, de baixo custo, evitar o desconforto e 

a dor e ser socialmente aceita. 
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d) Prevenção quaternária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, 
excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente 
aceitáveis. 

e) Rastreamento é a realização de testes ou exames diagnósticos em populações ou pessoas assintomáticas, com a 
finalidade de diagnóstico precoce (prevenção secundária) ou de identificação e controle de riscos, tendo como 
objetivo final reduzir a morbidade e mortalidade da doença, agravo ou risco rastreado. 
 

7) Sobre a estimulação precoce na atenção básica, atribua “V” para verdadeiro e “F” para falso nos itens abaixo. 

(    )  A vigilância do desenvolvimento infantil já faz parte da agenda dos profissionais da Atenção Básica e o 
início da estimulação o mais precocemente possível é de fundamental importância para minimizar os 
efeitos de um possível atraso no desenvolvimento neuropsicomotor causado pela microcefalia. 

(   )  O brincar se apresenta como fundamental tanto no desenvolvimento cognitivo e motor da criança, quanto 
na sua socialização. 

(    )  A abordagem com pais e cuidadores pode ser realizada preferencialmente de forma individual com cada 
família, sendo esse o modelo mais efetivo. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA. 

a) F, V, F 
b) F, F, F 
c) V, V, V 
d) V, V, F 
e) F, F, V 

 
8) Sobre os conceitos de Atenção Primária, relacione a primeira coluna com a segunda.  

1. Porta de entrada (   )  Articulação entre os diversos serviços e ações de saúde, 
de forma que estejam sincronizados e voltados ao 
alcance de um objetivo comum, independentemente do 
local onde sejam prestados. 

2. Longitudinalidade (     ) Implica a existência de uma fonte regular de atenção e 
seu uso ao longo do tempo, independente da presença de 
problemas específicos relacionados à saúde ou do tipo de 
problema. 

3. Coordenação de Cuidados (     ) Acessibilidade e utilização dos serviços de saúde pelos 
usuários a cada novo problema ou a cada novo episódio 
de um mesmo problema. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

a) 1, 2, 3 
b) 1, 3, 2 
c) 3, 2, 1 
d) 2, 3, 1 
e) 2, 1, 3 

 
9) Assinale a alternativa abaixo cuja totalidade dos itens seja de notificação compulsória imediata. 

a) Acidente por animal peçonhento, febre tifoide e tuberculose. 
b) Óbito por suspeita de dengue, acidente com animal peçonhento e malária na região não amazônica. 
c) Malária na região amazônica, doença aguda pelo vírus Zika em gestante e hanseníase. 
d) Febre tifoide, tuberculose e acidente por animal peçonhento. 
e) Tuberculose, malária na região amazônica e óbito por suspeita de dengue. 

 
10) Um médico da Estratégia de Saúde da Família de um município do Maranhão analisa os dados de mortalidade 

da área adscrita de sua unidade básica de saúde e constata que uma única doença levou à maioria dos óbitos. 
Ele resolve que a melhor ação a ser desenvolvida é o diagnóstico precoce das pessoas, que será feito por um 
teste laboratorial. Qual a PRINCIPAL característica que esse teste deve ter?  

a) Alta sensibilidade 
b) Alta especificidade 
c) Baixo valor preditivo negativo 
d) Baixa acurácia 
e) Baixo valor preditivo positivo 
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11) SÃO medidas de associação dos estudos experimentais: 

a) Risco relativo, odds ratio e risco relativo absoluto 
b) Odds ratio, razão de prevalências e risco relativo 
c) Risco relativo, redução do risco relativo e redução do risco absoluto 
d) Razão de prevalências, redução do risco absoluto e risco relativo 
e) Risco absoluto, odds ratio e risco relativo 

 
12) Um ensaio clínico randomizado foi realizado entre os indivíduos com diabetes. Entre os 100 indivíduos alocados 

para tratamento, houve um caso de pé diabético e, entre 100 alocados para placebo, houve dois casos. Qual o 
número necessário para tratar (NNT) para prevenir um único caso de pé diabético entre indivíduos com as 
características desse estudo? 

a) 50 
b) 25 
c) 20 
d) 10 
e) 100 

 
13) De acordo com o decreto nº 7508/11, uma região de saúde para ser instituída deverá conter no MÍNIMO: 

a) Atenção primária; urgência e emergência; rede de atenção à pessoa com deficiência, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em sanitária. 

b) Atenção primária; rede de atenção à pessoa com deficiência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em sanitária. 

c) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar e vigilância em saúde. 

d) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada, rede de 
atenção à pessoa com deficiência e hospitalar e vigilância epidemiológica. 

e) Atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar e vigilância epidemiológica. 

 
14) De acordo com os conceitos de níveis de prevenção, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Prevenção terciária é a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, 
excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas 
eticamente aceitáveis. 

b) A prevenção primária age na remoção dos fatores de risco, enquanto a prevenção secundária faz detecção 
precoce de doenças e tratamento. 

c) Rastreamento e imunização são exemplos de prevenção secundária. 
d) A prevenção primária detecta a doença precocemente. 
e) A prevenção secundária impede a ocorrência de doença, removendo suas causas. 

 
15) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 22 de setembro de 2017), é 

atribuição específica do médico: 

a) Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, logística dos materiais, ambiência da UBS), 
zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento. 

b) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividades. 

c) Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando necessita 
de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde. 

d) Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica, 
conforme normativa vigente. 

e) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 
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16) Considerando que os dados da tabela abaixo representam os números de eventos cerebrovasculares em 
pacientes hipertensos e não hipertensos na cidade W, no período de 5 anos, assinale a alternativa com os valores 
corretos da incidência de doença cerebrovascular entre os hipertensos e risco atribuível, RESPECTIVAMENTE. 

 Doença cerebrovascular  
Total Presente Ausente 

Hipertensão 
Arterial 

Presente 400 3600 4000 
Ausente 500 5500 6000 

 Total 900 9100 10000 
a) 10% e 2% 
b) 10% e 25% 
c) 8% e 0,2% 
d) 2% e 10% 
e) 8% e 2% 

 
17) Relacione os conceitos da Epidemiologia Clínica presentes nas colunas abaixo. 

1. População definida (   ) É subconjunto de pessoas em uma população definida. 
2. Amostra (    ) O quanto os resultados de um estudo se aplicam em outros 

cenários. 
3. Validade Externa (     ) Todas as pessoas em um cenário definido ou com certas 

características definidas. 

 Assinale a alternativa que expressa a sequência CORRETA de cima para baixo. 

a) 1, 2, 3 
b) 2, 3, 1 
c) 3, 2, 1 
d) 1, 3, 2 
e) 2, 1, 3 

 
18) Os estudos citados abaixo podem ser usados para identificar fatores prognósticos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) Estudo de caso-controle 
b) Estudo de coorte 
c) Análise de tempo até o evento 
d) Estudo de Prevalência 
e) Revisão sistemática de estudos de coorte 

 
19) Em um ensaio clínico bem delineado sobre o tratamento do câncer de ovário, a taxa de remissão em um ano é 

de 30% em pacientes que receberam um novo fármaco e de 20% naqueles que receberam placebo. O valor de 
P é de 0,4. Assinale a alternativa que MELHOR descreve a interpretação desse resultado. 

a) Os dois tratamentos são eficazes. 
b) Nenhum dos tratamentos é eficaz. 
c) Não é possível, apenas com essas informações, decidir se um tratamento é melhor que o outro. 
d) O poder estatístico desse estudo é 60%. 
e) A melhor estimativa da magnitude do efeito do tratamento é 0,4. 

 
20) Segundo o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde do Brasil, os procedimentos abaixo devem ser 

realizados nos serviços de atenção primária, EXCETO: 

a) Exérese de cisto sinovial 
b) Exérese de cisto sebáceo, nevos e lipomas 
c) Inserção de dispositivo intrauterino (DIU) 
d) Lavagem auricular 
e) Cantoplastia 

 
 
21) Diante de um estresse cirúrgico, o organismo pode responder de forma intempestiva através de uma resposta 

inflamatória na qual ocorrem diversas alterações metabólicas, assim caracterizadas: 

a) Redução do gasto de energia, diminuição da produção de lactato, aumento de insulina e glucagon. 
b) Redução da resistência vascular periférica, produção normal de glicose e produção aumentada de lactato. 
c) Diminuição na concentração de insulina e aumento no  consumo de oxigênio e lactato. 
d) Aumento dos níveis de catecolaminas e de ácidos graxos livres, redução de insulina e o glucagon. 
e) Redução do débito cardíaco, redução da temperatura corporal e aumento de glicemia e glucagon. 
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22) A infecção de sítio cirúrgico (ISC) representa uma importante complicação pós-operatória, que pode determinar 
morbiletalidade adicional e elevar os custos hospitalares. Em relação à ISC, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O emprego da antibioticoprofilaxia na prevenção de ISC está direcionado para minimizar as taxas de 
infecções de ferida operatória, urinárias, pulmonares e relacionadas a cateteres venosos e arteriais. 

b) Com o intuito de se reduzir as taxas de resistência bacteriana, justifica-se a escolha de um antibiótico de 
amplo espectro de ação para realização da antibioticoprofilaxia cirúrgica. 

c) A cefazolina é um antibiótico beta-lactâmico considerada eficaz contra germes Gram – positivos e pertence 
ao grupo das cefalosporina de segunda geração. 

d) A escolha do antibiótico a ser utilizado na prevenção de ISC pode ser influenciada pelo sítio a ser operado, 
espectro de ação, farmacodinâmica e farmacocinética do antimicrobiano, bem como pelo perfil de resistência 
bacteriana dos germes isolados na instituição. 

e) O emprego de drenos suctores ou laminares justifica a continuidade da antibioticoprofilaxia até 96 horas 
nas cirurgias classificadas como limpas. 

23) O emprego do suporte nutricional perioperatório é uma estratégia terapêutica que pode trazer importante 
contribuição nos resultados cirúrgicos. Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O suporte nutricional pós-operatório precoce (dentro das 24 horas iniciais) está proscrito nos pacientes 
submetidos a grandes cirurgias oncológicas gastrointestinais devido ao alto risco de pneumonia 
broncoaspirativa associada ao íleo paralítico e a vômitos pós-operatórios. 

b) O emprego do suporte nutricional especializado pode envolver a administração de preparados enterais e a 
nutrição parenteral. 

c) O emprego do suporte nutricional enteral perioperatório é uma opção terapêutica mais fisiológica, com 
menor custo e menor risco de infecção de corrente sanguínea em comparação à nutrição parenteral. 

d) As dietas imunomoduladoras comumente estão compostas por combinações de componentes tais como a 
arginina, glutamina, ácidos graxos ômega 3, as quais podem modular a resposta inflamatória. 

e) O suporte nutricional pré-operatório não está recomendado em todos os casos, portanto deveria ser 
reservado para um grupo específico de pacientes, nos quais o prognóstico pós-operatório fosse influenciado 
pela desnutrição. 

 
24) Em relação às hérnias e à anatomia da região inguinal, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(   )  As protrusões herniárias que ocorrem exclusivamente pelo triângulo de Hesselbach são consideradas 
hérnias inguinais diretas. 

(    )  O ligamento de Cooper (ligamento pectíneo) estende-se do tubérculo púbico à espinha ilíaca anterior 
superior homolateral. 

(    )  Os nervos que transitam pela região inguinal (íleo-hipogástrio, íleo-inguinal, ramo genital do gênito-
femural e pudendo) fazem parte do plexo lombar. 

(    )  A parede anterior do canal inguinal está representada pela aponeurose do músculo oblíquo externo. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, F, V 
c) V, F, V, V 
d) F, V, F, V 
e) F, F, V, V 

 
25) O tratamento atual das hérnias de parede abdominal está fundamentado nos princípios tension-free de 

Lichtenstein. Em relação a esse tema, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  A técnica de Lichtenstein para correção das hérnias inguinais implica o uso de uma tela de polipropileno 
para o reparo pré-peritoneal da parede posterior do canal inguinal. 

(    )  A técnica de Gilbert apresenta resultados clínicos superiores à de Lichtenstein na correção das hérnias 
inguinais primárias, portanto deve ser considerada o padrão-ouro para hernioplastias inguinais. 

(    )  A hernioplastia inguinal videolaparoscópica pode ser aplicada para o tratamento de hérnias inguinais 
primárias ou recidivadas, uni ou bilaterais. 

(   )  O uso da tela de polipropileno é proscrito no tratamento de hérnia inguinal encarcerada, devido ao risco 
de  seroma e infecção crônica da prótese. 

  Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, V, V 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, F 
e) F, F, V, V 
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26) Com o advento da colecistectomia videolaparoscópica, muitos paradigmas foram quebrados em relação ao 
tratamento da colecistite aguda litiásica. Em relação às considerações atuais da referida patologia, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) Nos pacientes diabéticos, recomenda-se “esfriar” o processo com antibioticoterapia endovenosa e operar dentro 
de 1 semana. 

b) A colecistectomia videolaparoscópica é proscrita nos pacientes com diagnóstico simultâneo de colecistite aguda 
litiásica associada à coledocolitíase. 

c) Cirurgias abdominais prévias, gravidez e cirrose hepática continuam sendo contraindicações absolutas à 
colecistectomia videolaparoscópica. 

d) A colecistectomia videolaparoscópica é o tratamento de escolha na colecistite aguda litiásica e alitiásica devendo 
ser realizada dentro de 72 horas. 

e) A taxa de conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta é maior nos casos de 
colecistopatia calculosa crônica  do que na aguda. 
 

27) Paciente com 53 anos de idade, apresentando dor em andar superior do abdome, náuseas, icterícia (3+/4+), febre e 
calafrios há dois dias. À palpação abdominal, apresenta dor intensa com defesa local. Realizada ultrassonografia do 
abdome, evidenciou-se a vesícula biliar com pequenos cálculos móveis, distendida e com paredes espessadas, 
imagem ecogênica de 1.2 cm em colédoco distal e dilatação de vias biliares de 1,4 cm. Qual a MELHOR opção de 
tratamento para esse caso? 

a) Internação para tratamento clínico. 
b) Apenas a realização da colecistectomia laparoscópica. 
c) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com coledocolitotomia endoscópica e colecistectomia 

laparoscópica na mesma internação. 
d) Exclusivamente, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 
e) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e esfincterotomia. 

 
28) Paciente do sexo feminino com 50 anos de idade, diagnóstico prévio de litíase vesicular, com relato de dor abdominal 

intensa em andar superior do abdome com irradiação para o dorso há 24 horas, associada a náuseas, vômitos, 
distensão abdominal, desidratada, taquicárdica, dor à palpação de todo abdome, em especial no epigástrio. Realizou 
exames laboratoriais que evidenciaram elevação da amilase e lipase (8 x valor normal) e leucocitose 18.000/mm3. 
Com o diagnóstico de pancreatite aguda, foi encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Em relação ao 
caso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Na tomografia computadorizada com realce de contraste (CT-dinâmico), as coleções necróticas agudas se 
apresentam tipicamente como coleções fluidas peripancreáticas de densidade homogênea, não capsulada, sem 
limites precisos, que podem infiltrar o tecido gorduroso retroperitoneal e os planos fasciais peripancreáticos. 

b) A necrose encapsulada (circunscrita) ou walled-off necrosis é representada por uma coleção encapsulada, 
delimitada por uma parede de tecido inflamatório, contendo tecido necrótico pancreático e/ou peripancreático, 
comumente a maturação de sua parede inflamatória ocorre ao final da primeira semana de evolução de uma 
pancreatite aguda necrosante. 

c) A realização da colecistectomia e/ou a esficterotomia endoscópica é ineficaz para prevenção de novos surtos de 
pancreatite aguda biliar, portanto deveriam ser realizadas numa segunda internação hospitalar eletiva. 

d) A presença de necrose pancreática diagnosticada pela tomografia computadorizada do abdome implica a 
necessidade imediata de abordagem cirúrgica para realização de necrosectomia. 

e) A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) persistente (> 48 horas) está associada com falência 
orgânica múltipla e mortalidade na pancreatite aguda. 

 
29) Paciente do sexo feminino com 19 anos de idade, com história de dor em hipocôndrio direito, colúria, icterícia e 

massa palpável. Submetida à tomografia computadorizada do abdome que sugeriu a presença de uma lesão cística 
de vias biliares. Realizou uma colangiorressonância que evidenciou uma dilatação de via biliar extra-hepática com 
aspecto fusiforme, diâmetro transverso de 10 cm, litíase vesicular, porém sem coledocolitíase e sem alterações das 
vias biliares intra-hepáticas. Em relação ao caso descrito e ao manejo das neoplasias císticas das vias biliares, assinale 
a alternativa CORRETA. 

a) Trata-se de um típico caso da Doença de Caroli, na qual o tratamento envolve a realização da colecistectomia 
videolaparoscópica e papiloesficterotomia endoscópica. 

b) Trata-se de um provável caso de dilatação cística das vias biliares tipo I pela classificação de Todani, cujo 
tratamento envolve a realização de uma colecistectomia, ressecção do colédoco e derivação bileodigestiva em “Y” 
de Roux. 

c) A dilatação cística das vias biliares é considerada como fator de risco para neoplasias da árvore biliar apenas nas 
porções dilatadas intra e/ou extra-hepáticas. 

d) Recomenda-se apenas a realização da colecistectomia e acompanhamento anual por imagem 
(colangiorressonância) devido ao risco de colangiocarcinoma associado a tais lesões. 

e) Recomenda-se a realização da colecistectomia videolaparoscópica com coledocoduodenostomia para minimizar 
o risco de colangite de repetição. 
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30) Dentre as seguintes afirmativas sobre a acalasia, assinale a alternativa CORRETA. 

I.  É uma doença da musculatura lisa do esôfago e do esfíncter esofagiano inferior. 
II.  As principais causas de acalasia são a idiopática e a associada à Doença de Chagas. 
III.  A manometria é o exame de escolha para o diagnóstico. 
IV.  A miotomia cirúrgica é o tratamento de escolha. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) As afirmativas II e IV estão corretas. 
c) As afirmativas I e II estão corretas. 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
31) Paciente do sexo feminino com 44 anos de idade, com IMC de 47,6 kg/m2, com história de diabetes melitus tipo 

2, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e esteatose hepática será submetida à gastroplastia (Bypass 
gástrico com reconstrução em Y de Roux - BGYR) para tratamento da obesidade mórbida. Assinale a resposta 
CORRETA em relação à cirurgia bariátrica. 

a) O desvio do trânsito intestinal do arco duodenal e jejuno distal pelo BGYR predispõe os pacientes a 
desenvolverem desnutrição de nutrientes tais qual o ferro, cobre e zinco, o que pode contribuir para o 
surgimento de anemia no pós-operatório. 

b) A redução do apetite é um achado comum no pós-operatório do BGYR, essa alteração é determinada 
essencialmente pela elevação na secreção da grelina e leptina pelo fundo gástrico. 

c) A realização do BGYR é um fator de risco para o surgimento da hérnia de Petersen, cujo tratamento 
cirúrgico envolve o reparo do defeito herniário com utilização de técnica tension-free. 

d) A reposição inadequada de vitamina D no pós-operatório do BGYR pode predispor o paciente a desenvolver 
hiperparatiroidismo secundário com consequente comprometimento ósseo. 

e) A queda dos níveis séricos do glucagon like peptide (GLP-1), que ocorre após o BGYR, contribui para 
redução na resistência insulínica, otimização dos níveis de insulina e responsividade das células beta à 
glicose, determinando a remissão, melhora ou cura do diabetes melitus tipo 2. 

 
32) A hemorragia e a coagulopatia constituem causas comuns de morbiletalidade entre as vítimas de trauma grave. 

Em relação às recomendações atuais para o manejo dessa situação, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  A hipoxemia associada à hemorragia, que ocorre em função do trauma, deveria ser evitada e a 
hiperventilação deve ser aplicada a todos os pacientes vítimas de trauma. 

(    )  Uma pressão arterial sistólica de 80-90 mmHg pode ser mantida até que graves hemorragias sejam 
interrompidas na fase inicial após trauma sem lesão cerebral. 

(    )  O ácido tranexâmico deveria ser administrado precocemente (até 3 horas) nos pacientes traumatizados 
que apresentam sangramento ou risco de hemorragia na dose inicial de 1 grama, seguido pela infusão 
endovenosa de 1 grama de 8/8 horas. 

(    )  A hemoglobina alvo nos pacientes vítimas de trauma com hemorragia associada é de 10 – 12 g/dL para  
garantir um fluxo sanguíneo tissular adequado e minimizar a hipóxia tecidual. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, V 
b) V, F, V, V 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, V 
e) F, V, V, F 

 
33) Em relação ao trauma penetrante abdominal e toracoabdominal, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(   )  A presença de instabilidade hemodinâmica, peritonite, evisceração ou empalamento pode ser considerada 
indicação imediata de laparotomia no trauma abdominal penetrante. 

(   )   O trauma penetrante da região lombar ou flancos está associado com uma maior probabilidade de lesões 
significantes comparado com os ferimentos abdominais e toracoabdominais. 

(    )   A Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) não se aplica à propedêutica 
diagnóstica do trauma penetrante toracoabdominal. 

(    )  O tratamento seletivo não operatório não se aplica ao trauma abdominal penetrante devido ao risco de 
lesão visceral despercebida e peritonite secundária. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, V, F, V 
b) V, F, F, F 
c) F, F, F, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, V, V 



  PROVA DE ACESSO DIRETO 2017 PARA 2018 

9 
 

34) Paciente do sexo masculino com 22 anos de idade, com história súbita há três dias de dor epigástrica seguida de 
náuseas, vômitos, dor em fossa ilíaca direita e hipogástrio, distensão abdominal, anorexia e febre. Ao exame físico, 
nota-se desidratação, temperatura axilar de 38° C, estabilidade cardiorrespiratória, abdome distendido difusamente 
doloroso à palpação superficial e profunda, com peritonismo difuso e redução dos ruídos hidroaéreos. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) O tratamento padrão-ouro da apendicite aguda é a apendicectomia, convencional ou videolaparoscópica, tem 
como complicação comum a infecção de sítio cirúrgico, a qual se correlaciona com o grau de contaminação da 
cavidade peritoneal e dos planos anatômicos da parede abdominal.  

b) Nos pacientes com apendicite complicada (gangrena, perfuração, abscesso ou peritonite difusa) recomenda-se 
a antibioticoterapia com cobertura para germes Gram-negativos aeróbicos e anaeróbicos. 

c) O sinal de Blumberg consiste na dor à descompressão brusca no ponto de McBurney e denota irritação do 
peritônio somático local, sendo considerado patognômico de apendicite aguda. 

d) A presença de obstrução apendicular está associada à etiologia do surto de apendicite aguda, sendo 
determinada comumente pela hipertrofia do tecido linfoide e/ou fecalito no interior do apêndice cecal. 

e) A infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional profunda comumente é tratada com abertura da ferida operatória, 
curativos sequenciais, antibioticoterapia sistêmica e está correlacionada com o risco de hérnia incisional. 

 
35) Paciente do sexo feminino com 70 anos de idade, com história de dor abdominal súbita, tipo cólica, distensão, 

náuseas, vômitos e redução na eliminação de flatos e fezes há 12 horas. Sem passado de cirurgias abdominais. Ao 
exame físico, notou-se um abaulamento na região da virilha direita, irredutível e doloroso à palpação. Com o 
diagnóstico de hérnia femural encarcerada, foi submetida à laparotomia exploradora que evidenciou um 
estrangulamento da borda antimesentérica de um segmento ileal. Realizado enterectomia com reconstrução 
primária do trânsito intestinal e herniorrafia femural. Trata-se de um CASO CONHECIDO como: 

a) Hérnia de Amyand 
b) Hérnia de De Garengeot 
c) Hérnia de Littré 
d) Hérnia de Bochdalek 
e) Hérnia de Richter 

 
36) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST), embora relativamente raros, são os tumores mesenquimais mais 

comuns do trato gastrointestinal. Analise as afirmativas abaixo.  

I.  O GIST é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal, geralmente se origina do estômago e 
intestino delgado e menos frequentemente do cólon, reto e esôfago, embora possa ser encontrado no omento, 
mesentério e retroperitônio. 

II.  Os GIST gástricos são diagnosticados por endoscopia digestiva alta, sendo a biópsia comumente negativa, 
devido à neoplasia estar localizada em camadas profundas do estômago e não na mucosa gástrica. 

III.  O tratamento consiste em ressecção do tumor com margem de segurança com ressecção linfonodal associada. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
c) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

 
37) Em relação aos tumores neuroendócrinos pancreáticos, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  Os insulinomas são os tumores neuroendócrinos pancreáticos funcionais mais comuns e manifestam-se pela 
síndrome de Verner-Morrison (hipoglicemia em jejum, sintomas clínicos neuroglicopênicos e melhora dos 
sintomas com a administração de glicose). 

(    )  Os portadores da síndrome genética de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM2) apresentam 
predisposição a desenvolverem tumores hipofisários, hiperplasia paratireoide e tumores neuroendócrinos 
pancreáticos. 

(    )  A maioria dos gastrinomas está localizada no chamado “triângulo dos gastrinomas”, o qual é representado 
pela área delimitada pelo colo do pâncreas, ângulo entre a segunda e terceira porção do duodeno e confluência 
entre ducto cístico e hepático comum. 

(    )  A maioria dos tumores neuroendócrinos pancreáticos é funcionante e pode determinar sintomas por efeito 
de massa (dor abdominal, icterícia, obstrução intestinal e perda de peso). 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, V, V 
c) F, F, V, F 
d) F, V, F, V 
e) F, V, V, V 
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38) Paciente com 46 anos de idade, com história de dor moderada em quadrante inferior esquerdo do abdome, 
anorexia, mal-estar e febre há dois dias. Não tem antecedentes mórbidos pessoais e nem internações prévias. 
Ao exame físico, o abdome é doloroso, com defesa à descompressão. Realizada a tomografia computadorizada 
do abdome, que evidenciou um espessamento da parede do cólon esquerdo e abscesso pélvico localizado 
resultante de perfuração. Nesse caso, o procedimento MAIS CORRETO é: 

a) Colostomia em alça 
b) Ressecção do segmento e anastomose primária 
c) Cirurgia de Hartmann 
d) Drenagem percutânea e antibioticoterapia 
e) Sutura da perfuração e drenagem 

 
39) De acordo com as diretrizes da American Heart Association e do American College of Cardiology para avaliaça o 

cardiovascular perioperato ria do paciente submetido a cirurgias na o-cardí acas, e  considerada cirurgia de RISCO 
CARDÍACO ELEVADO:  

a) Enxerto ilí aco-femoral esquerdo 
b) Prostatectomia radical 
c) Lobectomia pulmonar superior direita 
d) Artroplastia total de quadril 
e) Retossigmoidectomia 

 
40) Paciente com 32 anos de idade, masculino, com proposta de realizaça o de gastroplastia videolaparosco pica, 

apresenta-se em consulto rio para realizaça o de avaliaça o pre -aneste sica. Tem 167cm de altura e pesa 118kg. 
Relata fazer caminhadas dia rias de aproximadamente tre s quilo metros em esteira, sem dores no peito ou 
dispneia. Pressa o arterial aferida em consulta de 118 x 70mmHg e freque ncia cardí aca de 84 batimentos por 
minuto. Antecedente de doença do refluxo gastroesofa gico, tratado com omeprazol. Etilismo social. Sem outras 
comorbidades. Baseado nisso, o anestesiologista classificou corretamente o estado fí sico, segundo a American 
Society of Anesthesiologists como: 

a) P1, devido ao bom controle presso rico. 
b) P2, devido ao antecedente de refluxo gastroesofa gico. 
c) P3, pelo í ndice de massa corporal > 40 kg/m2. 
d) P4, pelo porte ciru rgico. 
e) P5, pela baixa capacidade funcional. 

 
41) Ao avaliar um nódulo pulmonar solitário à tomografia de tórax, QUAL das características abaixo é considerada 

sugestiva de benignidade? 

a) Tamanho de 10mm 
b) Contornos espiculados 
c) Localização em lobos superiores 
d) Calcificação em pipoca 
e) Nódulo subsólido (ou em vidro fosco) com componente sólido 

 
42) Um dos objetivos primordiais na avaliação de pacientes com vertigem é determinar se a mesma é de origem 

central ou periférica. Qual das alternativas abaixo contém UM DADO SUGESTIVO de vertigem periférica? 

a) Nistagmo vertical. 
b) Zumbido concomitante. 
c) Cefaleia concomitante. 
d) Vômitos concomitantes. 
e) Sinal de Romberg positivo para o lado do nistagmo. 

 
43) A síndrome do doente eutireoideano é uma entidade por vezes observada em pacientes criticamente enfermos, 

durante jejum prolongado ou no curso de algumas doenças crônicas. O perfil de hormônios tireoideanos é 
variável nessa síndrome, EXCETO: 

a) TSH, que estará invariavelmente suprimido. 
b) T4 livre, que estará invariavelmente reduzido. 
c) T3, que estará sempre aumentado. 
d) T4 total, que estará invariavelmente normal. 
e) T3 reverso, que estará sempre elevado. 
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44) Poliartrite simétrica e cumulativa é MAIS COMPATÍVEL com qual das moléstias abaixo? 

a) Artrite psoriásica 
b) Gota 
c) Febre reumática 
d) Artrite reumatoide juvenil 
e) Síndrome de Reiter 

 
45) Corticoterapia de longo prazo acarreta o risco de desenvolvimento de: 

a) Hipertensão pulmonar 
b) Osteoporose 
c) Câncer colorretal 
d) Dependência física 
e) Hepatite medicamentosa 

 
46) De acordo com os critérios de sepse propostos em 2016 pela Sepsis Definition Task Force, QUAL dos pacientes 

abaixo encontra-se em sepse? 

a) Adolescente de 16 anos de idade, com dor abdominal em fossa ilíaca direita iniciada há 4 horas, afebril, com 
PA 90x50mmHg, FR 24rpm, FC 88bpm, hemograma com 11000/mm3 leucócitos e plaquetopenia, e imagem 
de espessamento do apêndice cecal e densificação de gordura periapendicular à tomografia de abdome. 

b) Idosa de 75 anos de idade, com rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 13, PA: 110 x 70mmHg, FC: 
96bpm, FR: 20rpm, hemograma com leucocitose, EAS piúrico. 

c) Homem de 40 anos de idade com intensa dor abdominal em barra após libação alcoólica, com FR de 22rpm, 
FC em 96bpm, PA em 160 x 100mmHg, afebril, amilase elevada e tomografia de abdome mostrando leve 
edema e densificação de gordura peripancreática. 

d) Trabalhador braçal em pedreira na periferia da cidade, relatando início insidioso de dispneia há 3 meses, 
com esforço ventilatório leve, FR 26rpm, PA: 170 x 80mmHg, FC 88 bpm, afebril, e radiografia de tórax com 
infiltrado intersticial bilateral. 

e) Hepatopata crônico, usuário de betabloqueador e espironolactona, trazido à emergência com rebaixamento 
do nível de consciência progressivo nos últimos 3 dias, asterixis, PA 100 x 60mmHg, FR de 18rpm, FC de 
60bpm e hiperlactatemia discreta. 

 
47) Te cnico de enfermagem recentemente submetido a  avaliaça o de rotina traz os seguintes resultados de 

sorologias para ví rus B: HBsAg (-), Anti-HBs (+), Anti-HBc (+), Anti-HBc IgM (-), HBeAg (-), Anti-HBe (+). O 
mesmo esta  angustiado e solicita sua avaliaça o para o caso acima. TRATA-SE DE: 

a) Hepatite B cro nica 
b) Hepatite B aguda 
c) Hepatite B curada 
d) Perí odo de incubaça o de hepatite B 
e) Imunizaça o po s-vacinal 

 
48) Paciente sem qualquer histórico clínico pregresso e sem relato de qualquer medicação em uso, é submetido a 

exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial, após aferição pressórica isolada de 140 x 80mmHg 
em consultório. Laudo do exame mostra comportamento normal da pressão arterial durante a vigília e 
atenuação do descenso noturno. Dentre as opções abaixo, esse achado pode estar relacionado mais 
PROVAVELMENTE a: 

a) Hiperaldosteronismo primário 
b) Hipertensão mascarada 
c) Uso de benzodiazepínicos para indução de sono 
d) Apneia obstrutiva do sono 
e) Dislipidemia 

 
49) Sobre as anemias, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Embora o estafilococo seja muito comum como etiologia de osteomielite em outros contextos, a principal 
etiologia na osteomielite relacionada à necrose óssea isquêmica do paciente com anemia falciforme é a 
salmonela. Episódios vaso-oclusivos no paciente falcêmico estão necessariamente associados à piora da 
hemólise e queda da hemoglobina. 
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b) Cirurgias abdominais podem levar à anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 através de vários 
procedimentos e mecanismos diferentes: gastrectomia, síndrome da alça cega com supercrescimento 
bacteriano e ressecção do íleo. Valores elevados de ácido metilmalônico e de homocisteína ajudam na 
confirmação diagnóstica. 

c) A anemia ferropriva evolui em etapas específicas: primeiro ocorre a queda da ferritina, depois ocorre a queda 
da hemoglobina e, por último, ocorre a queda do VCM. Entretanto, considerando que a ferritina pode 
aumentar em resposta à inflamação, uma ferritina normal ou mesmo elevada, dependendo do contexto 
clínico, não exclui o diagnóstico de ferropenia. 

d) Embora boa parte dos casos de anemia hemolítica autoimune seja idiopática, alguns estão associados a lúpus 
eritematoso sistêmico, leucemia linfoide crônica ou linfomas. Casos refratários à prednisona podem ser 
tratados com esplenectomia ou até mesmo imunoglobulina. 

e) A anemia aplásica, embora tenha esse nome, pode se apresentar como pacitopenia. Parece haver uma 
associação entre esta patologia e a hemoglobinúria paroxística noturna. 
 

50) Sobre a trombocitopenia induzida por heparina (TIH) é correto afirmar, EXCETO: 

a) Afeta em torno de 3% dos pacientes expostos à heparina não-fracionada e uma porcentagem menor de 
pacientes expostos à heparina de baixo peso molecular. 

b) Na apresentação típica, o quadro ocorre após um mínimo de 5 dias de exposição à heparina e ocorre um 
declínio maior ou igual a 50% da contagem basal de plaquetas. 

c) Embora os casos sejam geralmente assintomáticos, tromboses arteriais e/ou venosas podem ser detectadas 
na maioria dos pacientes até cerca de 30 dias após o diagnóstico. 

d) Quando se suspeita de TIH tipo II, deve-se imediatamente suspender a administração de heparina e substituí-
la por um anticoagulante alternativo. Uma dessas alternativas atualmente estudadas é o Fondaparinux. 

e) A transfusão de plaquetas está indicada na maioria das vezes e deve ser iniciada de forma profilática e 
precoce, mesmo sem sangramento aparente e com plaquetas ainda acima de 50.000/mm3, pois geralmente 
ocorre uma nova queda muito rápida nos dias subsequentes ao início do quadro. 

51) Sobre náuseas e vômitos é correto afirmar, EXCETO: 

a) São possíveis causas: disautonomia diabética, esclerodermia, pancreatite aguda, síndrome coronariana 
aguda, litíase urinária, meningioma, encefalite herpética, opióides, uremia, cetoacidose diabética e 
insuficiência adrenal. 

b) São possíveis complicações, especialmente nos casos graves: desidratação, hipocalemia, alcalose metabólica, 
pneumonia, Síndrome de Boerhaave, Síndrome de Mallory-Weiss e varizes esofágicas. 

c) Tanto a metoclopramida quanto a bromoprida são antagonistas dos receptores da dopamina e podem 
desencadear reações extrapiramidais. 

d) A ondansetrona é especialmente eficaz na profilaxia de vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia. 
Sua eficácia pode ser aumentada pela terapia combinada com dexametasona. 

e) A meclizina e o dimenidrinato são eficazes na profilaxia de vômitos relacionados à estimulação do labirinto. 
 
52) Sobre as esofagites infecciosas, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Os sinais/sintomas mais comuns são: queimação retroesternal e episódios de hemoptise de pequena monta. 
b) São fatores de risco: SIDA, transplantados, leucemia, linfoma, corticoterapia e diabetes. 
c) Candidíase, CMV e herpes são as etiologias mais comuns. 
d) No paciente imunossuprimido com sintomas típicos, está autorizado o tratamento empírico com fluconazol, 

mesmo que não haja lesões orais. Nesse caso, pode adiar-se a endoscopia para diagnóstico diferencial, 
realizando-a apenas em caso de refratariedade ao antifúngico. 

e) A esofagite por CMV se caracteriza por úlceras largas e superficiais, enquanto a esofagite por herpes se 
caracteriza por úlceras pequenas e profundas. 

 
53) Sobre a doença hepática alcoólica, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A esteatose pode ser apenas um achado de imagem ou pode vir associada a leve aumento de transaminases. 
Em geral, a AST não ultrapassa o valor de 300u/L e habitualmente é maior do que a ALT em pelo menos 2x. 

b) A hepatite pode apresentar-se agudamente com quadro de febre, dor em quadrante superior direito e 
icterícia, fazendo diagnóstico diferencial com doenças biliares. 

c) Dentre as opções farmacológicas para o tratamento da esteatohepatite, a vitamina E e a metformina têm se 
mostrado como as mais promissoras. 

d) A hepatite pode apresentar-se agudamente com esplenomegalia, ascite, febre e encefalopatia, fazendo 
diagnóstico diferencial com a peritonite bacteriana espontânea do cirrótico. 

e) A biópsia hepática pode demonstrar macrovesículas de gordura e, em pacientes com hepatite, infiltrado 
polimorfonuclear, corpúsculos de Mallory e fibrose perivenular e perisinusoidal. 
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54) Sobre proteinúria, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A proteinúria funcional é um processo benigno, tendo como principais causas: ortostase, exercício físico e 
doenças agudas sem lesão renal. 

b) A proteinúria glomerular resulta geralmente de aumento da permeabilidade glomerular, podendo chegar a 
valores nefróticos. Tem como uma das principais causas a nefropatia diabética. 

c) A proteinúria tubular geralmente resulta da falha de reabsorção, pelo túbulo proximal, de proteínas que 
passaram pela filtração glomerular, como a beta-2-microglobulina e cadeias leves de imunoglobulina. 

d) A dosagem de proteína em amostra de urina isolada tem várias vantagens logísticas e substitui 
satisfatoriamente o exame de 24h.  

e) As tiras reagentes da urinálise produzem resultados semiquantitativos de proteinúria, tendo boa 
sensibilidade tanto para albumina quanto para globulina. 

 
55) Dentre as causas de hiperglicemia, existem aquelas em que predomina o mecanismo de resistência tecidual à 

insulina, enquanto em outras predomina o mecanismo de redução da secreção de insulina. Marque a opção em 
que PREDOMINA o último mecanismo. 

a) Uso de corticoide 
b) Doença hepática 
c) Acromegalia 
d) Uso de tiazídicos 
e) Glucagonoma 

 
56) Sobre complicações e emergências oncológicas, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A compressão medular espinhal por metástase deve ser prontamente diagnosticada e tratada devido ao risco 
de déficit neurológico irreversível. O uso imediato de dexametasona pode prevenir ou potencialmente 
reverter paresias e disfunção esfincteriana. 

b) A hipercalcemia paraneoplásica geralmente atinge valores acima de 15mg/dL, sendo a síndrome 
paraneoplásica endócrina mais comum. Também é a principal causa de hipercalcemia assintomática em 
pacientes ambulatoriais. 

c) O derrame pleural neoplásico sintomático pode ser conduzido inicialmente com toracocenteses de grande 
volume. No entanto, naqueles pacientes que reacumulam líquido rapidamente, uma das principais 
alternativas é a drenagem torácica por tubo, seguida de pleurodese. 

d) A síndrome de lise tumoral geralmente cursa com hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e 
hipocalcemia. 

e) A monoterapia com piperacilina-tazobactam é uma excelente escolha inicial para o paciente neutropênico 
febril estável e sem suspeita de porta de entrada cutâneo-mucosa. 

 
57) Paciente cardiopata, 60 anos de idade, em uso de amiodarona há 6 meses, realizou testes de função tireoideana 

que mostraram: TSH: 0,01 mUI/L (VR: 0,3-4,0) e T4livre de 2,5 ng/mL (VR: 0,7-1,8). Queixa-se de 
emagrecimento, cansaço e insônia. Cintilografia tireoideana mostrou captação de iodo radioativo nas 24h 
(RAIU/24h) elevada (48%, VR: 15-40).  

Qual o POSSÍVEL mecanismo de ação pelo qual a amiodarona interfere na função tireoideana?  

a) Grande homologia com hormônios tireoideanos 
b) Imunossupressão 
c) Homologia com o TSH 
d) Interferência direta na função hipofisária 
e) Estímulo direto à produção de T3 e T4 

 
58) Paciente do sexo masculino com 59 anos de idade, com histórico de dor lombar persistente e anemia 

normocítica e normocrômica, foi submetido à TC de coluna lombar que mostrou diversas lesões líticas em 
segmentos torácicos e lombossacrais. A eletroforese de proteínas séricas revelou pico monoclonal nas 
gamaglobulinas, mais especificamente de IgG. A biópsia de medula óssea revelou 12% de plasmócitos clonais. 
O paciente nega dispneia, mesmo aos esforços, e tem ecocardiograma normal. O TRATAMENTO DE ESCOLHA 
nessa situação é: 

a) Quimioterapia isolada com melfalan 
b) Quimioterapia isolada com lenalidomida 
c) Transplante autólogo de medula óssea 
d) Apenas controle de sintomas e complicações da doença de base 
e) Plasmaféreses de repetição 
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59) Portador de sequela de TCE apresenta discurso pobre e monossilábico, quase sempre hesitante, mas com a 
capacidade de repetir frases preservadas, bem como a compreensão, apresenta afasia do tipo: 

a) Transcortical sensitiva 
b) Transcortical motora 
c) De Wernicke 
d) De Broca 
e) De condução 

 
60) Ao avaliar o ritmo de um paciente em assistolia e atividade ele trica sem pulso (AESP), a presença de QRS 

estreitos, com taquicardia, sugere como causa, entre as apresentadas: 

a) Infarto agudo do mioca rdio 
b) Hiperpotassemia 
c) Toxicidade por drogas 
d) Hipoxemia 
e) Hipovolemia 

 
61) São modificações que a gravidez ocasiona no organismo materno, EXCETO: 

a) Aumento da volemia circulante com desproporção entre plasma e hemácias, ocasionando “anemia” 
fisiológica. 

b)  Incremento do débito cardíaco decorrente da necessidade de perfusão do útero gravídico. 
c) Ação da progesterona na musculatura lisa gastrointestinal, relaxamento do esfíncter gastroesofágico inferior 

e atraso no esvaziamento gástrico. 
d) Elevação do diafragma por compressão uterina com desvio do eixo cardíaco e alteração dos volumes 

pulmonares, com consequente acidose respiratória compensada. 
e) Diminuição do retorno venoso ocasionado pela compressão da veia cava pelo útero gravídico. 

 
62) O avanço da obstetrícia contribuiu de forma significativa para a melhoria dos indicadores de morbimortalidade 

materna e perinatais, porém tem exposto a mulher e o recém-nascido a altas taxas de intervenções que não 
devem ser usadas de forma rotineira. Visando melhorar a qualificação da atenção à gestante, as Diretrizes 
Nacionais de Assistência ao Parto Normal (2017) têm o intuito de qualificar o modo de nascer no Brasil. Analise 
se as informações abaixo estão de acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (2017). 

I.  Se houver dúvida em relação ao diagnóstico de ruptura das membranas, deve ser realizado toque vaginal, 
independente de a paciente ter ou não contrações uterinas. Não se justifica realizar exame especular na 
dúvida ao diagnóstico de ruptura prematura das membranas, se a gestante tiver contrações uterinas. 

II.  Informar às gestantes de baixo risco de complicações que o planejamento e assistência ao parto no domicílio 
não está disponível no sistema de saúde, por isso não há como recomendar. No entanto, deve assegurar-se 
que todas as mulheres que optarem pelo planejamento do parto fora do hospital tenham acesso, em tempo 
hábil, e oportuno a uma maternidade, se houver necessidade de transferência. 

III.  Considerar a realização de amnioinfusão diante da eliminação de mecônio moderado a espesso durante o 
trabalho de parto, se não houver disponibilidade de monitoração eletrônica fetal contínua. Não existem 
evidências para recomendar ou não a cesariana apenas pela eliminação isolada de mecônio durante o 
trabalho de parto. 

IV.  A solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação suficiente para sua realização, 
independente da fase do parto e do grau de dilatação. Isto inclui parturientes em fase latente com dor intensa, 
após esgotados os métodos não farmacológicos. 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas uma das afirmações acima está errada. 
b) Todas as afirmações acima estão corretas. 
c) Apenas uma das afirmações acima está correta. 
d) Todas as afirmações acima estão erradas. 
e) Duas das afirmações acima estão erradas. 
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63) Atualmente, as síndromes hipertensivas na gestação representam a terceira causa de mortalidade materna no 
mundo e a primeira no Brasil. Porém, a maioria das mortes relacionadas à pré-eclâmpsia e eclâmpsia poderia ser 
evitada se as mulheres recebessem cuidados em tempo hábil e eficazes, prestados de acordo com os padrões 
baseados em evidências. São recomendações da prática clínica para a prevenção e gestão da pré-eclâmpsia e da 
eclâmpsia, EXCETO:  

a) Suplementação de cálcio durante a gravidez nas zonas em que a ingestão de cálcio é baixa (< 900 mg/dia). 
b) Dose baixa de ácido acetilsalicílico (aspirina, 75mg) para a prevenção da pré-eclâmpsia em mulheres com alto 

risco de desenvolver a condição. 
c) Uso de diuréticos, particularmente as tiazidas, e a restrição da ingestão de sal alimentar para a prevenção da pré-

eclâmpsia e suas complicações em mulheres com alto risco de desenvolver a condição. 
d) Não aconselhe o repouso estrito em casa nem a restrição dietética na ingestão de sal para gestantes com a 

intenção de prevenir a pré-eclâmpsia ou suas complicações. 
e) Antecipe o parto em mulheres com pré-eclâmpsia grave distante do termo, quer o feto seja ou não viável. 

 
64) A assistência pré-natal adequada com profissionais qualificados que possam identificar precocemente as situações 

de risco é um dos determinantes de bons indicadores de saúde relacionadas à mãe e ao feto que podem diminuir as 
principais causas de mortalidade materna e neonatal. Em relação à boa assistência pré-natal, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Orientar a gestante de 39 semanas, na sua última consulta de pré-natal, a procurar a maternidade caso seu parto 
não aconteça até 41 semanas de gestação. 

b) Agendar retorno em quinze dias à gestante com 35 semanas em acompanhamento de pré-natal de risco habitual. 
c) É recomendado o rastreio de sífilis na primeira consulta. Se o resultado for positivo, recomenda iniciar-se 

tratamento apenas no segundo trimestre de gestação. 
d) Dispensar a solicitação de ultrassonografia durante o pré-natal, pois não há evidência de que a ultrassonografia 

seja eficaz na redução da morbimortalidade materna e perinatal, sendo um exame que apenas onera a assistência 
pré-natal. 

e) Solicitar Coombs indireto na assistência da gestante Rh positiva e parceiro Rh negativo a fim de identificar fator 
de risco para isoimunização fetal.  

 
65) Primigesta com 25 anos de idade, encontra-se na 10ª semana de gestação e comparece à maternidade com queixa 

de dor pélvica leve associada a sangramento de pequena monta há cerca de 5 horas que iniciou, após esforço físico 
excessivo. Ao exame clínico: estado geral bom, normocorada, eupneica, lúcida e orientada. Ao exame especular: colo 
macroscopicamente normal, sangramento discreto coletado em fundo de saco vaginal. Ao toque vaginal: colo bem 
formado, alongado e impérvio. Qual o diagnóstico MAIS PROVÁVEL. 

a) Aborto inevitável 
b) Mola hidatiforme 
c) Aborto evitável 
d) Aborto retido 
e) Abortamento incompleto 

 
66) Na situação transversa, a apresentação fetal pode ser:  

a) Acrômio direita anterior 
b) Occipito esquerda anterior 
c) Occipito esquerda transversal 
d) Sacral direita posterior 
e) Occipito-púbica 

 
67) Puérpera, no 7º dia de pós-parto vaginal, sem intercorrências comparece em consulta puerperal relatando sensação 

febril associada à dor, vermelhidão e endurecimento na mama esquerda há cerca de 3 dias. Relata que deixou de 
oferecer ao recém-nascido a mama acometida. Ao exame: encontra-se com bom estado geral, eupneica, lúcida, 
temperatura axilar 37,9ºC, a mama esquerda tem ingurgitamento importante, quente, hiperemiada e sem sinais de 
flutuação. São MEDIDAS IMPORTANTES no manejo adequado da patologia em questão:  

a) Usar compressas mornas na mama acometida. 
b) Oferecer primeiro a mama não acometida; fazer massagens delicadas e esvaziamento manual da mama 

acometida. 
c) Iniciar cabergolina ou manter as mamas comprimidas (enfaixar ou usar sutiã apertado). 
d) Usar sutiã de alças finas e bem folgadas ou nem usá-los. 
e) Oferecer primeiro a mama comprometida e, após mamada, ordenhar manualmente até esvaziamento completo. 
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68) A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ocorrer em qualquer momento da gestação e até o 42º dia de pós-
parto. Tem elevado grau de morbimortalidade materno-fetal. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na 
gestação, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não usar medicamentos vasopressores na ressuscitação materna devido aos efeitos deletérios fetal. 
b) A dose dos fármacos utilizados bem como a voltagem do desfibrilador (seja ele monofásico ou bifásico) 

podem ser mantidas dentro dos valores utilizados para não gestantes. 
c) A avaliação fetal é de suma importância no atendimento à gestante em parada cardiorrespiratória. 
d) Manobra de deslocamento manual uterino a partir da 20ª semana de gestação não tem se mostrado eficaz. 
e) Cesárea perimortem deve ser realizada após o quinto minuto de RCP sem sucesso nos casos de gravidez 

com mais de 20 semanas. 
 

69) Paciente com 26 anos de idade, saudável, comparece em consulta relatando algia pélvica há 3 dias com 
agravamento progressivo associado à amenorreia de 7 semanas. Relata ser usuária de contraceptivo 
hormonal oral contínuo há cerca de 6 meses, porém, na última cartela, houve irregularidade nas tomadas do 
anticoncepcional, com esquecimentos. Na história obstétrica pregressa tem relato de parto eutócico há cerca 
de 4 anos. Refere tratamento para doença inflamatória pélvica há cerca de 8 meses com doxiciclina oral. Ao 
exame: eupneica, normocorada, lúcida, normotensa. Abdome levemente doloroso em FID, depressível, 
Blumberg negativo. Ao toque vaginal, apresentou dor moderada à mobilização do colo uterino, anexo direito 
levemente aumentado de volume, doloroso à palpação e sangramento vaginal leve em dedo de luva. Qual a 
conduta INICIAL MAIS ADEQUADA? 

a) Solicitar ultrassonografia transvaginal. 
b) Solicitar urocultura. 
c) Solicitar beta hcg. 
d) Iniciar doxiciclina oral e manter por 10 dias. 
e) Ultrassonografia abdominal. 

 
 

70) Paciente com 32 anos de idade, G IV P I A II, comparece para iniciar pré-natal com 8 semanas de gestação (7 
semanas pela última menstruação e pela ultrassonografia). Na coleta da história obstétrica pregressa, refere 
parto prematuro extremo (no 6º mês), neomorto no 2º dia pós–nascimento decorrente da prematuridade 
extrema e dois abortos tardios, um com 18 e outro com 16 semanas. Relata que na ocasião do parto iniciou 
quadro de sangramento indolor discreto e, ao chegar na maternidade o feto já estava com dilatação de 9cm, 
sem sentir nenhuma dor. Diante da história pregressa obstétrica, qual orientação deve ser fornecida à 
paciente? 

a) Informar que a mesma tem história obstétrica compatível com incompetência istmo cervical e deve realizar 
cerclagem do colo uterino entre 14 e 16 semanas, preferencialmente. 

b) Orientar sobre a possibilidade de colo uterino curto e iniciar progesterona vaginal imediatamente e manter 
até 38 semanas de gestação. 

c) Orientar sobre a possibilidade de incompetência istmo cervical e encaminhar para cerclagem uterina após a 
14 semana se, à medida do colo uterino, a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre for menor que 
3cm. 

d) Informar sobre quadro compatível com incompetência istmo cervical e iniciar progesterona oral 
imediatamente. 

e) Nenhuma orientação deve ser dada visto que a história obstétrica pregressa em nada pode interferir a 
gestação atual. 

 
71) Dentre as pacientes abaixo, qual apresentaria MELHOR INDICAÇÃO para histerectomia vaginal? 

a) Paciente com 45 anos de idade, com dois partos vaginais prévios, útero miomatoso com volume de 400 cm3. 
b) Paciente com 45 anos de idade, com dois partos vaginais prévios, útero miomatoso com volume de 200 cm3. 
c) Paciente com 45 anos de idade, com dois partos cesarianos prévios, útero miomatoso com volume de 200 

cm3. 
d) Paciente com 45 anos de idade, com dois partos vaginais prévios, útero miomatoso com volume de 200 cm3 

e lesão ovariana cística complexa. 
e) Paciente com 45 anos de idade, com dois partos vaginais prévios e diagnóstico de câncer de colo do útero 

estádio IB1. 
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72) Paciente com 26 anos de idade apresenta queixa de irregularidade menstrual e acne há 3 anos. DUM há 40 dias. Ao 
exame, IMC = 31 kg/m2. Exame ginecológico normal, mas com escala de Ferriman e Gallwey elevada. Qual a 
PRINCIPAL hipótese diagnóstica? 

a) Endometriose 
b) Síndrome de Asherman 
c) Síndrome insensibilidade androgênica 
d) Síndrome dos ovários policísticos 
e) Doença inflamatória pélvica 

 
73) Paciente com 38 anos de idade, com prole constituída. Apresenta o diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau 

(H-SIL) na colpocitologia oncológica de rotina. Qual a MELHOR CONDUTA a ser adotada para essa paciente? 

a) Histerectomia e anexectomia bilateral 
b) Histeroscopia diagnóstica 
c) Teste HPV e ultrassonografia transvaginal 
d) Colposcopia para orientar biópsia 
e) Repetir a colpocitologia em 6 meses 

 
74) Paciente com 65 anos de idade, assintomática, sem uso de terapia hormonal. Apresenta ultrassonografia pélvica 

transvaginal evidenciando espessamento endometrial, endométrio de 13 mm e anexos livres. Qual a conduta MAIS 
adequada? 

a) Histeroscopia 
b) Colposcopia 
c) Histerectomia 
d) Repetir novo exame ultrassonográfico em 6 meses. 
e) Utilizar terapia hormonal e repetir exame ultrassonográfico em 3 meses. 

 
75) Paciente com 18 anos de idade, nuligesta, sexarca aos 15 anos, procura atendimento ginecológico para utilização de 

método contraceptivo. Qual a MELHOR ORIENTAÇÃO sobre o uso dos contraceptivos de longa duração na 
adolescência? 
a) Pela idade e por ser nuligesta, seriam contraindicados métodos de longa duração como DIU e implantes. 
b) Orientaria apenas uso método injetável, devido à grande chance de falhas com método oral e impossibilidade do 

uso de DIU. 
c) Essa paciente pode fazer uso de métodos de longa duração como DIU e implantes.  
d) Orientaria apenas uso de método oral, devido maior à adesão e menos efeitos colaterais. 
e) Contraindicaria uso dos métodos de longa duração e orientaria uso apenas de métodos de barreira, visto que 

teríamos proteção contra DST’s e eficácia comparável aos métodos injetáveis. 
 

76) Paciente com 42 anos de idade, G II P II. Procura atendimento médico devido à queixa de dor na mama esquerda de 
longa data, esporádica e acíclica. A mesma faz uso de anticoncepcional oral. Nega história pessoal ou familiar para 
câncer de mama. Traz mamografia BI-RADS I, com mamas densas e ultrassonografia que evidencia lesão nodular 
hipoecoica, ovalada e regular de 9 mm na mama direita (BI-RADS 3). Ao exame, mamas médias; ptose grau 1; sem 
lesões palpáveis; descarga papilar negativa; axilas e fossas supraclaviculares livres. Qual a conduta MAIS 
ADEQUADA diante do caso? 

a) Solicitar os marcadores tumorais (CA-15-3 e CA19-9) e manter o uso do anticoncepcional oral. 
b) Solicitar o Core-biópsia, devido a paciente ter mais de 40 anos e suspender o anticoncepcional oral. 
c) Solicitar uma nova mamografia, ultrassonografia e marcadores tumorais em 6 meses, mantendo o uso do 

anticoncepcional oral. 
d) Solicitar a ressonância magnética das mamas e suspender o uso do anticoncepcional oral. 
e) Solicitar nova ultrassonografia em 6 meses e manter o uso do anticoncepcional oral. 

 
77) Paciente com 55 anos de idade, apresenta lesão anexial ovariana esquerda, cístico-sólida de 4cm, com fluxo de baixa 

resistência ao doppler, associada à elevação do marcador tumoral CA-125 (100 U/mL.) Qual a MELHOR opção 
diagnóstica e terapêutica para essa paciente? 

a) Análise histopatológica por histerectomia com salpingooforectomia bilateral como tratamento padrão, pois trata-
se de malignidade. 

b) Análise histopatológica (salpingooforectomia) com biópsia por congelação intraoperatória, com possibilidade de 
complementação cirúrgica, caso seja confirmada a malignidade. 

c) Análise histopatológica, caso um novo exame ultrassonográfico em 6 meses mostre aumento da lesão. 
d)  Análise histopatológica por punção por agulha da lesão cística, caso seja confirmada a malignidade, deverá 

realizar o procedimento cirúrgico. 
e) Análise histopatológica por histerectomia, salpingooforectomia bilateral e linfadenectomia pélvica e para-aórtica, 

devido a lesão ser de alta suspeição para malignidade. 
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78) Paciente com 25 anos de idade e nuligesta. Evolui com queixa de dismenorreia progressiva há 1 ano, associada 
à dispaurenia. Apresenta a ultrassonografia pélvica transvaginal e o exame ginecológico sem alterações. Qual a 
PRINCIPAL hipótese diagnóstica e terapêutica? 

a) Endometriose / iniciar uso do DIU de cobre. 
b) Doença inflamatória pélvica / iniciar uso de DIU. 
c) Doença inflamatória pélvica / prescrever uso de metronidazol vaginal. 
d) Endometriose / iniciar uso de anticoncepcional oral. 
e) Dismenorreia primária / uso de anti-inflamatório não hormonal. 

 
79) Paciente com 54 anos de idade vem percebendo sangramento vaginal ha  3 meses; com histórico de menopausa 

ha  3 anos, desde quando procurou um auxílio com médico integrativo e antroposófico, que prescreveu terapia 
com estradiol e implante com testosterona. Apresenta o exame físico geral e o ginecológico sem alterações. A 
colpocitologia oncológica é normal. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Esse sangramento é provavelmente da ectocérvice, logo a paciente deve ser submetida à colposcopia para 
orientar biópsia. 

b) Orientaria que esse sangramento é esperado em pacientes que iniciam o uso de terapia hormonal, 
solicitando um exame ultrassonográfico transvaginal em 6 meses. 

c) Esse sangramento deve ter origem no corpo uterino e tem como possível etiologia o uso de estradiol sem 
contraposição da progesterona em pacientes que ainda possuem útero. 

d) Esse sangramento provavelmente está relacionado a câncer de endométrio, logo a paciente deverá ser 
submetida à histerectomia com salpingooforectomia bilateral. 

e) Esse sangramento não possui relação com uso das medicações e deve-se à irregularidade menstrual 
comum nesta idade. 

 
80) Paciente com 23 anos de idade apresenta uma queixa de corrimento vaginal e dispareunia, referindo ter trocado 

recentemente de parceiro sexual e ser usuária de DIU de cobre. Ao exame, observa-se saída de secreção 
mucopurulenta pelo orifício externo do colo uterino e colo friável ao toque. Foi colhido material, e pela 
microscopia, observa-se presença de diplococos Gram negativos. Qual das alternativas tem a MELHOR opção 
de tratamento para essa paciente? 

a) Ceftriaxone IM dose única / doxiciclina via oral 14 dias 
b) Ofloxacino 400 mg VO dose única e metronidazol creme vaginal 
c) Metronidazol 2g VO dose única, associado à nistatina vaginal  
d) Tetraciclina 500 mg VO, 4 vezes ao dia, por 7 dias e Ofloxacino 400 mg dose única 
e) Penicilina benzatina 2.400.000 UI / semana, durante 3 semanas 

 
81) Com relação à recomendação de suplementação de micronutrientes na primeira infância, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) A deficiência de vitamina A é endêmica em todo território nacional, sendo recomendadas megadoses de 
vitamina A em todas as crianças a partir dos 6 meses, com periodicidade de 4 a 6 meses. 

b) O ferro deve ser suplementado a partir dos 6 meses de vida nas crianças nascidas a termo e em aleitamento 
materno complementado, e naquelas com uso de menos de 500 mL de fórmula por dia. 

c) O zinco tem fundamental importância na diarreia aguda, mas não no crescimento linear. 
d) O ferro só deverá ser suplementado na presença de anemia ou deficiência comprovada de ferro. 
e) A vitamina D deve ser suplementada apenas para lactentes com pouca exposição ao sol, ou que tenham 

outros fatores de risco para deficiência, como, por exemplo, pele escura. 
 

82) Sobre a escabiose na infância, assinale a alternativa CORRETA. 

a) No lactente, a medicação é aplicada em todo o corpo, excluindo a face. 
b) A ausência de prurido noturno afasta a possibilidade de escabiose. 
c) Os familiares de um infectado sem queixa de lesões não são tratados. 
d) A permetrina é considerada a primeira linha de tratamento, mas só deve ser utilizada em crianças acima de 

6 meses.  
e) A ivermectina oral é indicada nos pacientes com dermatite atópica grave. 
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83) Com relação ao aleitamento materno, considere as seguintes informações: 

I.  São sinais de boa pega: lábio superior evertido, bebê abocanha o mamilo, aréola bem visível abaixo da boca do 
bebê.  

II.  São sinais de posicionamento adequado: bebê com cabeça e tronco alinhados, bem apoiado, rosto de frente para 
a mama, com nariz na altura do mamilo. 

III. Sinais de técnica de amamentação inadequada: ruídos na língua, mama esticada, bochechas do bebê encovadas a 
cada sucção. 

IV. A má pega está mais relacionada com traumas e fissuras mamilares, não tendo relação direta com a produção de 
leite. 

    Assinale a alternativa CORRETA. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas II e IV estão corretas. 
e) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 
84) Sobre vacinas, assinale a opção CORRETA. 

a) O reforço da vacina contra febre amarela é necessário a cada 10 anos. 
b) De acordo com o novo calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), apenas 2 doses da vacina pneumo 

23 são necessárias. 
c) Atualmente, a vacina disponível na rede pública para proteção contra meningococo é a meningo ACWY. 
d) A vacina tríplice viral não é mais contraindicada em pacientes com anafilaxia ao ovo. 
e) Para menores de 15 anos, o PNI adota 3 doses da vacina contra HPV, para ambos os sexos. 

 
85) De acordo com o International Diabetes Federation (IDF), assinale a alternativa que contém APENAS critérios para 

identificar a síndrome metabólica em crianças acima de 10 anos. 

a) CA (circunferência abdominal) > p90 e triglicerídeos > 150 mg/dL 
b) CA >p90 e LDL >100mg/dL 
c) CA >p90 e HDL >40mg/dL 
d) CA >p90 e IMC >p97 
e) CA > p90 e IMC >p99 

 
86) Em relação ao acompanhamento da criança nascida de parto prematuro, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A primeira consulta com o pediatra deve acontecer entre 7-10 dias após a alta hospitalar. 
b) As revisões mensais devem continuar até 6 meses de idade corrigida. 
c) As revisões bimestrais ou trimestrais devem ocorrer de 6 a 12 meses de idade corrigida. 
d) Revisões trimestrais devem acontecer entre 13 e 24 meses de idade corrigida. 
e) Todas as afirmativas abaixo estão corretas. 

 
87) Criança com 2 anos de idade, em pós-operatório imediato de cirurgia para correção de Comunicação 

Interventricular, tendo sido submetida a 120 minutos de circulação extracorpórea, apresenta os seguintes 
resultados de exames laboratoriais: K: 2,0mmol/L; Na: 134mmol/L; HCO3-: 13mmol/L; Ca Iônico: 0,8mmol/L. Qual 
a correção MAIS URGENTE nesse caso? 

a) Ca++ 
b) K+ 
c) HCO3- 
d) Na+ 
e) Tanto faz, as correções podem acontecer ao mesmo tempo sem risco adicional para o paciente. 

 
88) A febre reumática é uma complicação não supurativa de uma infecção das vias aéreas superiores pelo estreptococo 

beta–hemolítico do grupo A (EBHA) de Lancefield. Sobre essa doença reumática, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Caracteriza-se por um processo inflamatório transitório que acomete as articulações, o coração, a pele e os rins. 
b) No Brasil, a febre reumática é a terceira principal causa de cardiopatia crônica adquirida nos indivíduos menores 

de 20 anos de idade. 
c) Sua ocorrência é mais frequente antes dos 5 anos de idade. 
d) A artrite tem caráter migratório, fugaz e autolimitado, poliarticular, geralmente acomete grandes articulações 

(como joelhos, tornozelos, pulsos e cotovelos). 
e) A coreia é a manifestação mais frequente e ocorre de forma isolada mais em meninas. 
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89) As arritmias cardíacas são decorrentes, basicamente, de alterações na geração do impulso (automatismo anormal e 
atividade deflagrada) e ou na condução do impulso (reentrada). Sobre os principais mecanismos de taquiarritmia 
mais prevalentes na população pediátrica, sua classificação e tratamento, podemos afirmar, EXCETO: 

a) As células miocárdicas atriais e ventriculares normalmente não apresentam atividade de marca-passo. 
b) A reentrada é o mecanismo gerador de taquiarritmias supraventriculares e ventriculares mais frequente e 

relevante, podendo ser anatômica ou funcional. 
c) As arritmias cardíacas podem ser classificadas quanto à repercussão clínica em estável ou instável. 
d) A distinção entre taquicardia supraventricular e taquicardia ventricular é de fundamental importância, não 

somente para a reversão aguda, mas para adoção de estratégias para a prevenção de recorrências a longo prazo. 
e) Cicatrizes (fibrose) miocárdicas secundárias à cardiopatia estrutural não favorecem o desenvolvimento de 

reentrada. 
 

90) Nas crianças submetidas à ventilação pulmonar mecânica, a diminuição da hiperinsuflação dinâmica e da AUTO-
PEEP podem ter um grande impacto, especialmente nas que apresentam Asma e DPOC. São estratégias de 
tratamento da AUTO-PEEP: 

I. Aumento do tempo expiratório 
II. Diminuição da frequência respiratória 
III. Utilização de broncodilatadores 
IV. Utilização de sedativos e relaxantes musculares 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas I e II estão corretas. 
c) Somente a afirmativa I está correta. 
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 
91) Lactente de 1 ano e 6 meses de vida, internado na UTI Pediátrica por pneumonia com derrame pleural, evoluiu com 

fadiga progressiva, gemência e queda da saturação de oxigênio, apesar da instituição da ventilação não invasiva. 
Durante a intubação, o bebê apresentou diminuição da expansibilidade torácica muito reduzida e necessidade de 
aumento de pressão para ventilação adequada. O antagonista que deverá ser administrado para reverter a rigidez 
torácica é: 

a) Flumazenil 
b) Neostigmina 
c) Naloxane 
d) Pralidoxima 
e) Etomidato 

 
92) A arritmia cardíaca neonatal que está associada com a passagem transplacentária de anticorpos maternos anti-Ro e 

anti-La é? 

a) Arritmia sinusal 
b) Extrassístole ventricular 
c) Taquicardia supraventricular 
d) Bloqueio atrioventricular 
e) Fibrilação atrial 

 
93) Tendo em vista que o crescimento e o desenvolvimento na infância são fenômenos essenciais para o pediatra 

estabelecer a normalidade da criança no seu acompanhamento, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso.  

(   )  O peso consiste em um indicador do estado nutricional, no entanto, como um dado isolado, apresenta valor 
relativo, sendo ainda importante a obtenção da curva ponderal. 

(   )  Em relação ao peso do nascimento, o peso de um bebê duplica no sétimo mês de vida, triplica no décimo quinto 
mês e quadruplica no trigésimo sexto mês.  

(   )  A desnutrição ocorrida nos dois primeiros anos de vida acarreta prejuízos irreparáveis ao crescimento neural do 
indivíduo.  

(   )  Observa-se que o tecido linfoide sofre involução até a criança ter 6 anos de idade, voltando a crescer após os 10 
anos de idade.  

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) V, V, V, F 
b) V, F, V, F 
c) V, F, V, V 
d) V, F, F, F 
e) F, F, F, F 
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94) Um bebê de 1 ano e 2 meses de idade foi atendido em pronto-socorro e, segundo a mãe, ele estava resfriado 
havia quatro dias, apresentando febre alta, vômitos e letargia. No exame físico, o médico constatou que a criança 
estava febril, taquicárdica, com rigidez de nuca, petéquias esparsas pelo tronco, mas sem sinais meníngeos. O 
bebê mostrou-se irritado ao manuseio, ficando letárgico quando não examinado. O médico realizou punção 
lombar para a coleta de líquor cuja análise demonstrou leucócitos de 1.200/mm3, com predomínio de 
polimorfonucleares, proteínas de 200 mg/dL e glicose de 35 mg/dL. Em face dessas constatações, o médico 
prescreveu tratamento de início imediato com ceftriaxona (100 mg/kg/dia), de 24/24 h. Em relação a esse caso 
clínico, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(     )  A ausência dos sinais meníngeos descarta o diagnóstico de meningite para o paciente em questão.  
(     )  O tratamento com ceftriaxona deve ser mantido por seis ou sete dias, quando poderá ser suspenso.  
(    )  A doença que consiste no provável diagnóstico para o caso clínico em questão é frequentemente precedida 

por sintomas do trato respiratório ou gastrointestinais.  
(     )  A doença que consiste no provável diagnóstico para o caso clínico em questão é mais grave se estiver 

associada à meningite.  

 Assinale a alternativa CORRETA. 

a) F, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, F 
e) F, F, V, V  

 
95) Paciente com 5 anos de idade foi levado à emergência pediátrica pela mãe, que relatou que o filho estava 

acordando com os olhos inchados e que, há dois dias, esse inchaço havia piorado. A mãe informou, ainda, que o 
menino parecia estar com o abdome aumentado, além de se mostrar irritadiço, sem apetite e com a urina 
espumosa. No exame físico, o pediatra constatou edema na face, nos MMII e no abdome, ascite e pressão arterial 
normal. Foram solicitados exames, que apresentaram os seguintes resultados: EAS (proteinúria /4+); albumina 
sérica (2,4 g/dL); creatinina sérica (0,6 mg/dL). Foram realizados, ainda, exames de colesterol total e frações e 
dosagem de complemento C3 e C4, cujos resultados estavam sendo aguardados. Em relação ao caso clínico 
apresentado, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Em pacientes como o do caso clínico em questão, espera-se que o nível sérico de colesterol esteja aumentado 
e em relação inversa com a albumina. 

b) Considerando-se a faixa etária do paciente em questão, é correto afirmar que a forma histológica mais 
provável da possível doença que acometeu o paciente é a lesão mínima. 

c) O médico deverá indicar tratamento com corticoterapia e mantê-la por 6 semanas. 
d) Podem ocorrer fenômenos tromboembólicos como complicação do provável diagnóstico em questão. 
e) O encontro de complemento C3 e C4 baixos confirmará o diagnóstico da doença. 

 
96) Paciente com 5 anos de idade, proveniente da zona rural do Estado do Maranhão, apresenta adenomegalia 

generalizada, emagrecimento, febre intermitente e eosinofilia acentuada detectada em sangue periférico. A 
hipótese MAIS PROVÁVEL é: 

a) Doença da arranhadura do gato 
b) Síndrome de Löeffler 
c) Tuberculose 
d) Linfoma de Hodgkin 
e) Paracoccidioidomicose 

 
97) Paciente com 3 meses de idade, com quadro de febre, vômitos e abaulamento de fontanela foi atendida na 

urgência e realizada imediatamente a coleta de líquor, com pleocitose de 2.400 leucócitos/mm3, sendo 93% de 
polimorfonucleares, proteinorraquia de 90mg/dL e glicorraquia de 26mg/dL. Fez bacterioscopia, que 
evidenciou frequentes bacilos Gram-negativos. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL é: 

a) Meningite por Mycobacterium tuberculosis 
b) Meningite por Mycoplasma pneumoniae 
c) Meningite por Haemophilus influenzae 
d) Meningite por Streptococcus pneumoniae 
e) Meningite por Escherichia coli 
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98) Em períodos de epidemia de Dengue e de outras arboviroses, o atendimento prioritário deve ser dado a todos 
os pacientes abaixo, EXCETO: 

a) Àqueles que apresentam comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial e nefropatias. 
b) Àqueles que se apresentam febris nos primeiros dias de doença. 
c) Àqueles que apresentam vômitos frequentes, diminuição da diurese e dor abdominal. 
d) Àqueles que apresentam sangramento de mucosas. 
e) Os idosos e menores de 1 ano de idade. 

 
99) Paciente com 6 meses de idade, internado com febre há 20 dias, palidez e esplenomegalia de 6cm do rebordo 

costal esquerdo, para investigação diagnóstica. Realizou hemograma com leucócitos totais de 3.200/mm3, Hb 
de 6,5g% e plaquetometria de 78.000/mm3. Fez teste rápido para Calazar, com resultado positivo. O tratamento 
MAIS indicado, nesse caso é: 

a) Antimoniato de N-metil-glucamina (Glucantime®) 
b) Desoxicolato de anfotericina B 
c) Associação de desoxicolato de anfotericina B e antimoniato de N-metil-glucamina (Glucantime®) 
d) Anfotericina B lipossomal 
e) Desoxicolato de anfotericina B 

 
100) Paciente com 2 anos de idade, história de contato domiciliar com avó com diagnóstico recente de tuberculose 

pulmonar, foi submetido à investigação de contactante com exame clínico de aparelho respiratório normal, 
radiografia de tórax com laudo normal e PPD reator de 6mm (reator fraco). Nunca foi vacinado com BCG. A 
conduta MAIS CORRETA: 

a) Iniciar esquema de isoniazida. 
b) Iniciar esquema tríplice específico para tuberculose. 
c) Repetir PPD após 15 dias. 
d) Solicitar lavado gástrico para baciloscopia. 
e) Observação clínica ambulatorial e indicar a BCG. 

 


